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ANA ŠUBIC

• V občini letos načrtujete za 2,4 mi-
lijona evrov investicij. Katere že pote-
kajo?
"Maja smo začeli rekonstrukcijo str-
mega odseka javne poti Gotnar–Kovač 
v Podlonku, ki bo končan v juliju, prav 
tako tudi kilometrski odsek ceste Šurk–
Ravne, ki jo je izvajalec ta teden asfal-
tiral. V kratkem se bomo lotili dotraja-
ne ceste Sivar–Logar proti Megušnici, 
ta odsek bo bolj zahteven, saj vključuje 
tudi obnovo treh mostov. Glavnina del 
bo izvedena julija in avgusta, je pa ta in-
vesticija s 190 tisoč evri tudi največja v 
letošnjem letu. Končuje se obnova vodo-
voda v Logu do ribogojnice. Predvidoma 
po 19. juniju se začenja gradnja pločni-
ka na Jesenovcu ob glavni cesti, ki jo bo 
nato julija Gorenjska gradbena družba v 
sklopu vzdrževanja še na novo asfalti-
rala. Na regionalni cesti skozi Železnike 
pri prvem mostu za Racovnik pa smo že 
izvedli nivojsko dvignjeno grbino."
• Kako so jo sprejeli vozniki?
"Doslej ni bilo negativnih odzivov. Od-
stranili smo za okoliške prebivalce mo-
teče granitne kocke, sedaj pa promet 
na tem mestu umirjamo z grbino. Če se 
držiš predpisane hitrosti, je grbina lepo 

prevozna. Je pa sedaj hitrost omejena 
na 40 kilometrov na uro, s čimer še do-
datno pripomoremo k varnosti pešcev, 
ki na tem mestu prečkajo cesto. Je pa 
škoda, da nam direkcija ni dala soglasja 
za označitev prehoda za pešce."
• Nadaljevali boste tudi prenovo pla-
valnega bazena. Bo investicijo sofi-
nancirala fundacija za šport?
"Uradnega odgovora še nimamo, a smo 
neuradno izvedeli, da verjetno ne bomo 
uspešni. Tako bomo morali v proraču-
nu poiskati dodatna sredstva za ure-
ditev garderob in bazena. Investicija je 
vredna 149 tisoč evrov. Želja je tudi po 
otroškem bazenu, a prihodnje leto, kot 
kaže, še ne bo izvedljiva. Žal je zadnja 
leta denarja za investicije precej manj, 
saj je evropskih sredstev za večje infra-
strukture projekte manj oz. jih sploh ni.
Konec junija, ko se konča pouk, nas 
čakajo tudi dela v šolah. V OŠ Železni-
ki bomo v jedilnici obnovili dotrajano 
streho, ki sedaj ob večjih nalivih za-
maka, tlake in ogrevanje. Ločili bomo 
ogrevanje telovadnice in jedilnice, ki 
sta sedaj priključeni na skupno inšta-
lacijo, in tako omogočili, da se bosta ta 
dva prostora ogrevala z različnima tem-
peraturama. Tu pričakujemo kar nekaj 
prihrankov pri energiji. Poleg tega bomo 

v osrednjem delu šole zamenjali stara 
okna in dokončali fasadni ovoj. Investi-
cija bo predvidoma končana sredi avgu-
sta. Potrebno bo sicer kar nekaj uskla-
jevanj, saj mora kuhinja zaradi vrtca 
obratovati tudi v času šolskih počitnic. 
Načrtujemo tudi investicijo v davški 
šoli, kjer bomo do konca julija obnovili 
dotrajano streho."
• Kdaj pa načrtujete gradnjo kanali-
zacije in pločnika na Studenem? 
"Za fekalno kanalizacijo pričakujemo 
gradbeno dovoljenje v roku dveh tednov, 
nato bomo takoj začeli z gradnjo, ki bo 
končana do konca julija. Zgradili bomo 
slabih 400 metrov kanalizacije, in sicer 
med vrtovi in hišami v novem delu na-
selja pa potem ob cesti vse do prve hiše 
v začetku naselja, nato bomo pod cesto 
zgradili podboj, prihodnje leto pa še čr-
pališče in tlačni vod do čistilne napra-
ve. Po tem se bodo na kanalizacijo lahko 
priključile vse hiše v tem delu Studena. 
V začetku julija se bo začela še gradnja 
pločnika v dolžini 280 metrov. Avtobu-
sno postajo, ki je tik za ovinkom iz sme-
ri Selc, bomo prestavili višje, skoraj do 
mesta, kjer se trenutno konča pločnik. 
Varnost bo boljša, s tem se bomo pribli-
žali tudi naselju oz. uporabnikom jav-
nega prevoza. Druga postaja ostaja na 

Poplavna  
varnost le na 
papirju
Pred občinskim praznikom 
smo se z županom 
Antonom Luznarjem 
pogovarjali o aktualnih 
projektih, poplavni varnosti, 
vključenosti Železnikov  
v projekt manjših domov 
za starejše ... Anton Luznar / Foto: Tina Dokl



obstoječi lokaciji, bomo pa med njima 
naredili prehod za pešce."
• Čeprav ste bili letos razglašeni za 
občino, v kateri se v Sloveniji najbolje 
živi, pa ta še vedno ni varna pred po-
plavami, čeprav od zadnjih mineva že 
deset let. Kako kaže?
"Osemnajstega septembra bo že deseta 
obletnica katastrofalnih poplav, zago-
tavljanje poplavne varnosti, ki nam jo 
obljublja država, pa še vedno poteka le 
na papirju. Imamo zelo zapleteno zako-
nodajo, sploh na ministrstvu za okolje 
in prostor se zelo počasi kaj premakne. 
Jasno je, da se letos ne bo še nič gradilo, 
sedaj so v pridobivanju okoljevarstvene-
ga soglasja, ker so vključili še ureditve 
na pritokih Prednja Smoleva, Dašnica 
in Češnjica. Sredi junija prihodnje leto 
naj bi pridobili gradbeno dovoljenje, 
vloga za pridobitev evropskih sredstev 
je pripravljena in če bo vse po sreči, 
bodo z izvedbo protipoplavnih ukrepov 
začeli v drugi polovici 2018. Načrtujejo, 
da bodo šli to jesen v odkupe zemljišč, 
a vztrajajo pri enotnem gradbenem do-
voljenju od Alplesa do Jesenovca, zaradi 
česar se lahko začetek gradnje spet od-
makne v primeru zapletov pri pridobi-
vanju zemljišč. Boljša rešitev bi bila del-
na gradbena dovoljenja, od Alplesa do 
kulturnega doma bi lahko takoj začeli 
delati, saj bodo ureditve potekale samo 
v vodnem svetu."

• Po sklepu občinskega sveta je Obči-
na Železniki od aprila vključena v sis-
tem Grozd, ki povezuje sedem občin, v 
katerih bi zgradili manjše domove za 
starejše s skupnim vodenje in upravo. 
Prejšnji teden ste bili na strokovni ek-
skurziji v domu starejših v Avstriji. S 
kakšnimi vtisi ste se vrnili domov?
"V konzorciju so poleg naše občine še 
Ivančna Gorica, Komenda, Loška Doli-
na, Pivka, Šentjernej in Žiri, strokovne 
podlage pa sta oblikovala družba Firis 
Imperl ter Inštitut Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgeneracijsko soži-
tje. Na ekskurziji smo spoznali zanimiv 
primer doma za starejše v Grafenwort-
hu, občini s 3500 prebivalci, 65 km od 
Dunaja. V domu je 150 postelj, blizu je 
tudi manjši objekt z 12 oskrbovanimi 
apartmaji. Zraven doma je še otroški 
vrtec, ločena sta samo s stekleno steno, 
tako da lahko starejši opazujejo otroke 
med igro. Gre za enega od domov Sene 
Cure, avstrijskega partnerja družbe OR-
PEA, ki ima po Evropi številne domove 
za starejše. Poleg organizacije dela v 
domu smo spoznali tudi delovanje Sene 
Cure v Avstriji. Na njeno partnerstvo 
računamo pri sofinanciranju našega 
projekta: ustanoviti namerava podjetje 
in se še letos prijaviti na razpis ministr-
stva, če bo le omogočal prijavo takega 
sistema. Oni bi bili tudi investitorji, vlo-
žek občine je zgolj komunalno oprem

ljeno zemljišče. Pri nas razmišljamo o 
domu z največ 60 posteljami, za zdaj je 
v igri zemljišče pod župniščem v Selcih, 
kjer smo pred leti že načrtovali gradnjo 
večjega doma."
• Letošnje leto ste v občini razglasili 
za Krekovo leto ...
"Tako je. Ob stoletnici Krekove smrti 
se je zvrstilo že veliko prireditev. Veči-
noma so lepo obiskane, občani pa tako 
spoznavajo Kreka z različnih področij 
delovanja. Tudi slavnostna seja ob ob-
činskem prazniku bo posvečena Kre-
ku, za program bo poskrbelo kulturno 
društvo iz Selc. Kar nekaj pomembnih 
prireditev se nam še obeta do jeseni. 
Zahvalil bi se vsem organizatorjem, ki 
se trudijo ohranjati spomin na našega 
pomembnega rojaka."
• V sklopu prireditev ob občinskem 
prazniku boste ta konec tedna v Žele-
znikih in Sorici gostili županjo Inni-
chena. Kaj si obetate od tega obiska?
"Posebej v Sorici in okoliških vaseh, kjer 
živijo njihovi potomci, si želijo tesnejše-
ga sodelovanja z Innichenom, kasneje 
pa tudi pobratenja občin. Županjo bomo 
sprejeli tudi na občini, obiskala bo še 
Domel in Muzej, se pa nocoj, 16. junija, v 
Sorici obeta predavanje Mihe Marklja o 
tirolski poselitvi krajev pod Ratitovcem. 
Za konec bi povabil vse občanke in ob-
čane na dogodke, ki potekajo ob občin-
skem prazniku, se pa junija vrstijo tudi 
številne druge prireditve, od kulturnih 
in zabavnih do športnih, tako da lahko 
vsak najde kakšno zase."
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V petek, 30. junija, ob 20. uri bo v športni 
dvorani v Železnikih slavnostna akademi-
ja s podelitvijo občinskih priznanj. Letos 
bodo podelili šest občinskih priznanj. Ča-
stni občan bo postal Janez Ferlan. Plaketo 
bosta prejela Franc Čufar in Janez Triler, pri-
znanje za izjemne dosežke Andrej Bogataj 
in Franc Bogataj, priznanji za življenjsko 
delo prostovoljcev pa Sonja Čenčič in Anto-
nija Galjot. Program letošnje slovesnosti bo 
potekal v Krekovem duhu. Meta Potočnik je 
v imenu organizacijskega odbora Kulturne-
ga društva dr. Janez Evangelist Krek iz Selc 
povedala, da bodo v programu sodelovali 
člani njihovega društva, pevska sekcija 
MePZ sv. Peter, mlajša in starejša folklorna 
skupina iz Selc ter železnikarski pihalni or-
kester, posebni gost pa bo dramski igralec 
Gregor Čušin, ki se bo vživel v Kreka.

Letos šest občinskih 
nagrajencev

V rekonstrukcijo kilometra lokalne ceste Šurk–Ravne, ki so jo ta teden asfaltirali, bo občina 
vložila 137 tisoč evrov. / Foto: Andrej Tarfila
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SPREJELI REBALANS PRORAČUNA

Na aprilski, 18. redni seji so svetniki po skrajšanem postop-
ku potrdili prvi rebalans proračuna za leto 2017, s katerim so 
načrtovane proračunske prihodke povečali za slabih 70 tisoč 
evrov na 6,2 milijona evrov, odhodke pa so povečali za 556 
tisoč evrov na 7,14 milijona evrov. Razlika se bo pokrila s pre-
nosom neporabljenih sredstev iz lanskega leta v višini slabih 
564 tisoč evrov. Predvideno je tudi zadolževanje za pol mili-
jona evrov, od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo pa pričakujejo še 179 tisoč evrov povratnih brezobrestnih 
sredstev, s katerimi bodo sofinancirali obnovo lokalne ceste 
na odseku Sivar–Logar proti Megušnici. Z rebalansom so v 
proračun med drugim na novo vnesli 105 tisoč evrov za delno 
prenovo Osnovne šole Železniki.
Potrdili so tudi zaključni račun proračuna za 2016, po kate-
rem je bilo prihodkov za 5,7 milijona evrov, kar je 97 odstot-
kov načrtovanih, prav toliko pa je bilo tudi odhodkov, kar po-
meni 87-odstotno realizacijo. Lani so odplačali 308 tisoč evrov 
posojil, tako da je stanje zadolženosti konec leta znašalo 1,5 
milijona evrov.
Svetniki so se sicer najprej seznanili s predlogom Celostne 
prometne strategije Občine Železniki in jo po krajši razpravi 
tudi potrdili. V strategiji je prometna problematika obravna-
vana celovito, trajnostno, s poudarkom na izboljšanju pogo-

jev za pešačenje, kolesarjenje in večjo uporabo vseh oblik jav-
nega potniškega prometa, sta pojasnila predstavnika podjetja 
APPIA, ki je pripravilo dokument. 
Seznanili so se s poročilom o aktivnostih Režijskega obrata 
občine Železniki v letu 2016 ter potrdili elaborata o oblikova-
nju cen za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijo za leto 2017. 
Cena za kanalizacijo se je tako nekoliko povišala, za oskrbo s 
pitno vodo pa malenkostno znižala. Za povprečno štiričlan-
sko družino s porabo 20 kubičnih metrov vode in priključkom 
na javno kanalizacijo po novem stroški za vodo in kanaliza-
cijo znašajo 26,34 evra, medtem ko je prej taka družina me-
sečno plačevala 24,76 evra. Za primerjavo: v občini Gorenja 
vas - Poljane bi mesečni stroški za opisano družino znašali 38 
evrov, v Škofji Loki pa 37 evrov.
Sprejeli so spremembe in dopolnitve tehničnega pravilnika 
o ravnanju s komunalnimi odpadki ter prisluhnili poročilu 
Loške komunale, ki je imela koncesijo za zbiranje odpadkov 
v letu 2016. Obravnavali so tudi poročila o poteku službe za 
pomoč na domu za leto 2016 in soglašali s predlogom CSS Ško-
fja Loka glede uskladitve cen storitve, seznanili pa so se še s 
poročilom Javnega zavoda Ratitovec za leto 2016 in njegovim 
programom dela za leto 2017. Občinski svet je na isti seji so-
glašal s predlogom, da Občina Železniki pristopi k projektu 
Sistem grozd – manjši domovi, gerontološki centri v lokalni 
skupnosti.

NOVE CENE ZA SMETI

Junija je sledila 19. redna seja, na kateri so potrdili predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o po-
delitvi letošnjih občinskih priznanj zaslužnim občanom.
Svetniki so brez razprave sprejeli poročilo koncesionarja Sa-
ubermacher Slovenija na področju obdelave in odlaganja ko-
munalnih odpadkov v občini Železniki v letu 2016. V nadalje-
vanju so potrdili tudi elaborata o oblikovanju cen za zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga je pripravila Lo-
ška komunala, ter o oblikovanju cen za obdelavo in odlaganje 
komunalnih odpadkov, ki so ga predlagali v Saubermacher-
ju. Z njima so se cene za ravnanje z odpadki malenkostno 
povišale. Za šestčlansko gospodinjstvo v individualni hiši, ki 
uporablja 120-litrski posodi za mešane odpadke in odpadno 
embalažo, praznijo pa ju po trinajstkrat letno, bodo novi stro-
ški za smeti znašali 9,49 evra, doslej pa so bili malenkostno 
nižji – 9,34 evra. 
V nadaljevanju seje so se svetniki po skrajšanem postopku 
odločili, da preneha veljati Odlok o ustanovitvi občinskega 
časopisa občine Železniki, ker je občina pravice izdajanja Ra-
titovških obzorij letos prenesla na Gorenjski glas. Ob koncu 
seje so se seznanili še s poročiloma odborov za gospodarstvo 
in družbene dejavnosti. Prvi je na svoji zadnji seji obravnaval 
tudi poročilo koncesionarja Toplarne Železniki o distribuciji 
toplote v letu 2016 in njeno letno poročilo o poslovanju v lan-
skem letu, drugi pa poročilo o delu Glasbene šole Škofja Loka 
v letu 2016 in program za 2017.
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Potrdili nove cene komunalnih storitev
Občinski svet Železniki je v aprilu in juniju opravil 18. in 19. redno sejo, na katerih  
so sprejeli tudi nove cene komunalnih storitev.
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Direkcija RS za infrastrukturo je na razpis za izbiro izvajalca za dokončanje rekonstrukcije 
regionalne ceste Sorica–Podrošt prejela tri ponudbe. Najugodnejšo je oddalo podjetje 
Hip plus s ponudbeno ceno 2,9 milijona evrov, sledi Gorenjska gradbena družba s ponud-
bo v višini 3,5 milijona evrov, podjetje Garnol pa bi za izvedbo del želelo še 150 tisoč evrov 
več. Kot so pojasnili, bo strokovna komisija sedaj pregledala prispele ponudbe in ugoto-
vila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, nato pa bodo podali odločitev o izbranem izvajalcu. 
Če ne bo pritožb na izbiro, bi gradnjo lahko začeli še letos in jo končali konec prihodnjega 
leta, v primeru vloženih revizijskih zahtevkov pa se bo podpis pogodbe verjetno zamaknil 
v pozno jesen, ko ni več smiselno začeti z deli in bodo raje počakali do pomladi, je ob 
majskem obisku v Sorici, kjer so domačinom predstavili projekte za dokončanje ceste, 
povedal vodja sektorja za investicije v ceste na direkciji Tomaž Willenpart. Dejal je tudi, 
da bodo dela na cesti Sorica–Petrovo Brdo, ki naj bi bila do konca oktobra zaradi sanacije 
usadov zaprta, po potrebi prekinili, da bo služila kot obvoz med gradnjo cesto Sorica–Po-
drošt, ki jo bodo gradili prednostno. Urediti morajo še zadnje tri etape v skupni dolžini 
1,4 kilometra – cesto pod vasjo Sorica do krajevne table, križišče v Podroštu in odsek od 
križišča do obnovljene ceste. Največ nasprotovanja so Soričani izrazili zaradi načrtovane 
preureditve križišča v Podroštu, saj bo cesta v Sorico postala stranska, cesta proti Petro-
vemu Brdu, ki je tranzitna in višjega ranga, pa prednostna.

Za cesto v Sorico tri ponudbe

ANA ŠUBIC

V Dolenji vasi so v soboto, 10. junija, tudi 
uradno predali namenu težko pričako-
vani športni park, ki poleg športnega 
igrišča obsega tudi otroško igrišče ter 
večnamenski objekt s kuhinjo, sanita-
rijami, garderobami in prostorom za 
gasilsko vozilo in opremo. Odprtje špor-
tnega parka je spremljal raznolik celo-
dnevni program, zvečer pa so slavnostni 
trak prerezali župan Anton Luznar, pred-
sednika krajevne skupnosti in športnega 
društva Dolenja vas Jernej Bešter in Bo-
ris Egart ter bratje Domen, Cene in Peter 
Prevc. »Danes slovesno odpiramo objekt, 
ki je bil želja že več generacijam Dole-
njevaščanov. Vsak, ki se pelje skozi vas, 
lahko opazi, da ni bil zgrajen zaman, 
saj ga predvsem mlajša generacija lepo 
uporablja,« je ob tej priložnosti poudaril 
Egart. Tudi Bešter je izpostavil, da so z iz-
gradnjo športnega igrišča vendarle ure-
sničili štiridesetletne želje vaščanov, ki 
so že v 70. letih iskali primeren prostor 
za igranje nogometa. 
Celoten projekt je po besedah župana 
Antona Luznarja skupaj z dogovori gle-
de nakupa zemljišča trajal več kot de-

set let, bolj intenzivno pa je potekal v 
zadnjih letih od spremembe OPN v letu 
2013, ko je zemljišče postalo stavbno. 
Po izdelavi dokumentacije in pridobi-
tvi gradbenega dovoljenja v letu 2014 
je najbolj intenzivna gradnja potekala 
v letu 2015 in 2016. Zaključek gradnje s 

pridobitvijo uporabnega dovoljenja pa je 
bil letos, v letu 2017. Celotna investici-
ja je bila vredna 345 tisoč evrov, od tega 
je Občina Železniki prispevala 260 tisoč 
evrov, Fundacija za šport 31 tisoč evrov, 
Krajevna skupnost Dolenja vas skupaj s 
krajani in donatorji pa 54 tisoč evrov.

Z brati Prevc odprli športni park
Investicija v Športni park Dolenja vas je stala 345 tisoč evrov, od tega je krajevna 
skupnost s krajani in donatorji prispevala 54 tisoč evrov.

Ob uradnem odprtju igrišča so v Dolenji vasi pripravili tudi nogometni turnir.

ANA ŠUBIC

Potem ko so v Železnikih v začetku lanske-
ga leta ponovno vzpostavili preventivno 
pediatrično oskrbo otrok, so sedaj sadove 
obrodila tudi dolgoletna prizadevanja Ob-
čine Železniki, da bi v zdravstveni postaji 
na Racovniku z delom začel pediater, ki 
bi zagotavljal celovito pediatrično oskr-
bo. Na občini so namreč pred kratkim v 
vednost prejeli sklep direktorja Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske Jožeta Veternika o 
začetku delovanja pediatrične ambulante 
v Zdravstveni postaji Železniki. Pediatrič-
na dejavnost, ki jo organizira Zdravstveni 
dom Škofja Loka, se bo na podlagi sklepa v 
Železnikih od 1. septembra naprej izvajala 
enkrat tedensko.

V Železnikih ponovno 
pediatrična ambulanta
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OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki objavljen

J A V N I  R A Z P I S
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav v občini Železniki za leto 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo na spletni strani Ob
čine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna 
naročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Saša Lazar, 04/500 00 

22). Rok za oddajo vlog je najpozneje do vključno 29. 9. 2017 do 12. ure.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki objavljen

J A V N I  R A Z P I S
za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine  

v občini Železniki za leto 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo na spletni  
strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi 

in javna naročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 

Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 28. 7. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki objavljen

J A V N I  R A Z P I S
finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

v občini Železniki za leto 2017. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo na spletni strani Ob
čine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna 
naročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 

00 23). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 29. 9. 2017.

Mag. Anton Luznar, župan

Množica pogrebcev iz 
Slovenije in tujine je v 
začetku maja na se l
škem pokopališču sp
r e  mila na zadnjo pot 
častnega občana Že
leznikov Franca Golijo, 
ki se je 12. maja leta 

1938 rodil pri Martinu v Zgornji Sorici. Nje
gova mama Marija, rojena Grohar, in oče 
Janez sta imela 11 otrok. Fantov je bilo šest 
in Franc je bil zadnji še živeči. Bil je človek 
mnogih znanj in darov, tudi umetniškega, 
kar ne preseneča, saj je bil pranečak slikarja 
Ivana Groharja. Njegovi bližnji so povedali, 
da je v mladosti sanjal o slikanju in naslikal 
tudi nekaj slik.  
Čeprav je odšel v svet, je ostal po srcu Sori
čan, še posebej ponosen na prednika Ivana 
Groharja. Obnovil je svoj in njegov dom, v 
soriškem zadružnem domu je uredil gosti
šče in z nakupom Soriške planine obdržal 
pri življenju tamkajšnje smučarsko sredi
šče. V svojem rojstnem kraju in v občini kot 
celoti je zapustil trajno sled tudi zaradi svoje 
podjetniške žilice, ki jo je od leta 1969 na
prej uresničeval najprej v skromnem obsegu 
doma na Gorenji Savi, potem pa v podjetju 
v Selcih in zadnja leta tudi v Škofji Loki. Do 
zadnjih dni življenja je skrbel, da ima delo 
blizu 100 zaposlenih. Zato mu je občina Že
lezniki podelila naziv častnega občana. 
Vrenje za samostojno Slovenijo ga je pote
gnilo v politiko. Bil je predsednik Liberalne 
stranke in poslanec v parlamentu samostoj
ne države. Zagovarjal je slovensko lastni
štvo nad kapitalom, zato je bil med ustano
vitelji Slovenske hranilnice in posojilnice. 
Bil je navdušen lovec. Lov je bila njegova srč
na zadeva. To ljubezen je najverjetneje pode
doval po očetu, ki je bil ustanovitelj Lovske 
družine Sorica in tudi njen prvi predsednik. 
Na tej dolžnosti je očeta nasledil sin Franc. 
Njegove lovske in organizacijske spodobno
sti so opazili tudi gorenjski lovci, zato so ga 
izvolili za svojega predsednika. Leta 1993 je 
bil izvoljen za podpredsednika, leta 2001 
pa še za predsednika Lovske zveze Slove
nije. Franc je bil poznan in spoštovan tudi 
med lovci na območju Alp. Kar 16 let, do leta 
2012, je bil predsednik Delovne skupnosti 
lovskih organizacij jugozahodnega alpskega 
prostora, enega od najstarejših lovskih zdru
ženj v Evropi, ki povezuje 135.000 lovcev. 
Zaradi vsega, kar je pokojni Franc Golija 
storil za nas in našo skupnost, zasluži našo 
zahvalo in spoštovanje.      

JOŽE KOŠNJEK

V SPOMIN

Franc Golija
(1938–2017)



ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V okviru izobraževanj, ki jih vodi enota 
Nujne medicinske pomoči (NMP) Škofja 
Loka, se je v zadnjem letu za prve posredo-
valce usposobilo že 74 prostovoljnih gasil-
cev iz občine Železniki. Največ (21) je članov 
Prostovoljnega gasilskega društva Železni-
ki, prve posredovalce pa imajo v svojih vr-
stah še gasilska društva Selca, Sorica, Dav-
ča in Dražgoše. Prvi posredovalci so sicer 
pomembna pomoč reševalnim enotam, 
saj so usposobljeni za nudenje začetne 
prve pomoči obolelim in poškodovanim 
osebam pred prihodom ekipe NMP. Posre-
dujejo v primerih sumov srčnih zastojev, 
nezavesti,  tujkov v zgornjih dihalnih po-
teh, hude zunanje krvavitve, hude boleči-
ne v prsnem košu in v primeru suma na 
svežo možgansko kap.
"Pri usposabljanju prvih posredovalcev se 
osredotočamo predvsem na  prostovoljne 
gasilce, saj so ti vedno pripravljeni pri-
skočiti na pomoč, imajo veliko izkušenj z 
intervencijami, imajo vozila z zvočno in 
svetlobno signalizacijo, poznajo lokalno 
okolje in imajo urejeno zavarovanje za 
primer odgovornosti pri delu. Vse enote 
prvih posredovalcev imajo avtomatski 
zunanji defibrilator (AED), ki je osnov-
na oprema za nudenje prve pomoči. Zelo 
pomemben pa je tudi odzivni čas gasil-

cev, ki je v povprečju zelo kratek," je ra-
zložil Matjaž Mohorič iz NMP Škofja Loka. 
V lanskem letu so bili prvi posredovalci v 
občini Železniki aktivirani petkrat. V dveh 
primerih so morali izvajati temeljne po-
stopke oživljanja, zraven pa uporabiti še 
avtomatski zunanji defibrilator. V obeh 
primerih se je potrdilo, da je izobraževanje 
gasilcev za prve posredovalce dobra nalož-
ba, je poudaril Mohorič. Lani so sicer prve 
posredovalce na območju, ki ga pokriva 
NMP Škofja Loka, aktivirali osemnajstkrat, 
v dveh primerih je bilo posredovanje zelo 
uspešno, je dodal. Eden takih primerov 
se je pred slabim letom dni zgodil v Žireh, 
kjer oseba ni kazala več znakov življenja. 
Ekipa prvih posredovalcev PGD Dobračeva 
je na kraj dogodka prispela že v treh minu-
tah, medtem ko je ekipa NMP Škofja Loka 
za nujno vožnjo iz Škofje Loke do Žirov po-
trebovala osemnajst minut. Do prihoda 
reševalcev so tako prvi posredovalci izva-
jali temeljne postopke oživljanja z uporabo 
AED in dosegli, da je oseba spet začela di-
hati. "Hitro ukrepanje prvih posredovalcev 
je tako pomembno pripomoglo k temu, da 
je obolela oseba po odpustu iz bolnišnice v 
dobrem stanju in brez nevroloških posle-
dic," je povedal Mohorič.  
Dobro razvita in vodena mreža prvih po-
sredovalcev torej zagotavlja prebivalcem 
iz oddaljenih krajev, do katerih reševal-

ci potrebujejo več kot štiri minute nujne 
vožnje, bistveno večjo možnost preživetja 
v primeru srčnega zastoja ali drugih ži-
vljenjsko ogrožujočih stanj. Osebi, ki je v 
srčnem zastoju in se ji ne nudijo temeljni 
postopki oživljanja, namreč možnost pre-
živetja upade za približno 10–12 odstotkov 
na minuto, nepopravljive okvare na mo-
žganih pa se v primeru nenudenja pomo-
či pojavijo že med tretjo in četrto minuto 
po srčnem zastoju. "V povprečju mine le 
nekaj minut, da  prvi posredovalci pride-
jo od poziva na intervencijo do obolele ali 
poškodovane osebe. To je za osebe v srč-
nem zastoju velik plus, saj bi v primeru, 
da v občini Železniki ne bi imeli prvih 
posredovalcev, te osebe morale čakati na 
pomoč ekipe NMP iz Škofje Loke, katere 
povprečni dostopni čas do Železnikov je 12 
do 13 minut," poudarja Mohorič.
Po Mohoričevih besedah si vsi zaposleni 
v sistemu NMP želijo, da bi osnovne te-
meljne postopke oživljanja obvladal vsak 
državljan. "Vedno, kadar se boste srečali z 
osebo, ki je v srčnem zastoju, imejte v mi-
slih, da je taka oseba mrtva. Če ji ne boste 
nudili pomoči, bo obolela oseba ostala mr-
tva. Osebi, ki je v srčnem zastoju, pa s svo-
jimi ukrepi ne morete povzročiti nikakr-
šne škode. Pogost strah pred nepravilnimi 
ukrepi, zapleti med nudenjem pomoči in 
tožbo s strani osebe, ki ji nudite pomoč, ali 
strani svojcev ali očividcev, je zato odveč," 
je še dejal Mohorič. Na območju občine 
Železniki je sicer nameščenih kar precej 
AED-jev, ki pa vsi niso javno dostopni.
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Prvi posredovalci rešujejo tudi življenja
V minulem letu so v občini Železniki prve posredovalce, vsi so gasilci, aktivirali 
petkrat. V dveh primerih so morali izvajati temeljne postopke oživljanja in uporabiti 
avtomatski zunanji defibrilator.

LOKACIJA NAMESTITVE AED NASLOV JAVNO DOSTOPEN
PGD Selca Selca 22 NE
Lotrič meroslovje Selca 163 DA
Osnovna šola Dražgoše Dražgoše 35 DA
Pri cerkvi sv. Lucije v Dražgošah   DA
Rudno (na Ambruščevi hiši) Rudno 8 DA
Alples, d. d. Češnjica 48a NE
PGD Železniki Češnjica 48d NE
Plavalni bazen Železniki Na Kresu 25 NE
Osnovna šola Železniki Otoki 13 NE
Domel, laboratorijski sistemi (Tehtnica) Na Plavžu 79 DA
Domel, d. o. o. Otoki 21 DA
Zdravstveni dom Železniki Racovnik 29 NE
Zali Log (na hiši ob kulturnem domu) Zali Log 46 DA
Gostilna Macesen Spodnja Sorica 16 DA
PGD Davča Davča 15 DA
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NATAŠA KALAN, CSS ŠKOFJA LOKA

Število potreb po socialnovarstveni 
pomoči iz leta v leto narašča, eden od 
razlogov je tudi ta, da se naša družba 
stara. Mlajše, aktivne generacije, tiste, 
ki so vpete v delovne procese, se ob da-
našnjem ritmu vedno težje organizirajo 
in vse večkrat težko nudijo pomoč svo-
jim staršem ali bližnjim. V ta namen je 
kot ena izmed socialnovarstvenih sto-
ritev organizirana tudi pomoč družini 
na domu oz. socialna oskrba na domu, 
v katero so največkrat vključeni starejši 
nad 65 let pa tudi drugi upravičenci, kot 
so invalidi, kronično bolni, osebe z dol-
gotrajnimi okvarami zdravja ter otroci 
s težko ali najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju.
Tovrstna pomoč že več kot 15 let poteka 
tudi v občini Železniki. Pred časom je 
neposredno pomoč občanom nudila ena 
socialna oskrbovalka, od aprila 2017 pa 
se je dodatno zaposlila še ena delavka, 

kar je omogočilo vključitev novih obča-
nov, saj so potrebe naraščale. Trenutno 
je izvajanje organizirano pri 19 uporabni-
kih, ob koncu leta 2016 jih je bilo trinajst.

KAM SE OBRNITI PO POMOČ?
Služba pomoči na domu je organizirana 
v Centru slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka, ki izvaja socialno oskrbo v 
vseh štirih škofjeloških občinah, trenu-
tno z 12 socialnimi oskrbovalkami nudi 
pomoč 107 občanom. Občani in njihovi 
svojci se za to storitev največkrat zani-
majo, ko se spremeni zdravstveno sta-
nje (hospitalizacije različnih bolezni, 
poškodbe) in to po vrnitvi domov pred-
stavlja večje težave. Takrat se dejansko 
čez noč pojavi vprašanje, kako poskrbeti 
za osnovne potrebe svojih bližnjih (npr. 
jutranje urejanje nepomične osebe, ko-
panje). Hkrati ob tem se povpraševanje 
navezuje tudi na opravila, kot je priprava 
zajtrka ali kosila, saj si sami ne zmorejo 
več pripraviti obrokov. Tistim, ki v bližini 
nimajo svojcev, pa težavo lahko predsta-
vlja že osnovni nakup živil ali opravlja-
nje nujnih obveznosti. 
Ob povpraševanju po izvajanju oz. sto-
ritvah pomoč družini na domu je obča-
nom oz. svojcem s strani koordinatorke 
predstavljeno, kako služba pomoči na 
domu poteka, kdo je do pomoči upra-
vičen, katere so storitve, opravila oz. 
praktične oblike pomoči znotraj posa-
meznih sklopov, kakšna je cena izvaja-
nja storitev in kakšni so postopki v pri-
meru nezmožnosti plačevanja. 
V prvih stikih s koordinatorko pogovor 
teče o stanju občana, kakšne so potrebe, 
kako je vključena ožja in širša družina, 

Pomoč družini na domu
V občini Železniki je v pomoč na domu ta čas vključenih devetnajst občanov.

Oskrbovalka Barbara Vidic nudi pomoč občanom Železnikov že skoraj štiri leta,  
Saša Šolar pa od aprila letos.

Z MESECEM JUNIJEM ODPRT NOV JAVNI RAZPIS  
ZA KREDITIRANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH 

DEJAVNOSTI NA ŠKOFJELOŠKEM

Obveščamo vas, da smo v okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva 
združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, odprli nov javni razpis za dolgoročne in 
kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kme-
tijah iz že omenjenih občin.

Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 
let, po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,30 %.

Pridobite jih lahko za: 
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.

Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu po novem pridobi največ 100.000,00 
EUR dolgoročnega kredita.

Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Krat-
koročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Po novem jih lahko 
do vrednosti 50.000,00 EUR za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 
%, nominalno. 

Iz preteklih let so za nekatere občine na voljo še sredstva za dolgoročne kredite. 
Omenjene kredite lahko do vrednosti 50.000,00 EUR prejmete po obrestni meri 
6-mesečni EURIBOR + 1,95 % p.a. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2,  
Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220 (Jana Šifrar).
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OO SLS ŽELEZNIKI

V petek, 19. maja, so se v Lajšah zbrali člani, 
simpatizerji in ostali gostje na rednem volil-
nem občnem zboru OO SLS Železniki. Poslu-
šali so poročilo predsednika in blagajniške-
ga nadzornika o delu in poslovanju stranke 
SLS Železniki v minulih štirih letih. Zbrane 
je nagovoril tudi župan občine Železniki 
mag. Anton Luznar. SLS Železniki je v tem 
mandatu tudi stranka z največ svetnicami 
in svetniki v občinskem svetu in se zaveda 
svoje odgovornosti in nalog, ki so ji zaupa-
ne, je poudaril predsednik Matej Šubic. Na 
koncu občnega zbora so speljali še volitve v 
11-članski OO SLS Železniki. Za predsednika 
je bil ponovno izvoljen Matej Šubic, za pod-
predsednika pa Jernej Bešter. Člani stranke 
pa so tudi izvolili častnega predsednika OO 
SLS Železniki Janeza Ferlana in se mu s tem 
zahvalili za vse minulo delo v stranki.

Redni volilni občni zbor

Za predsednika OO SLS Železniki je 
bil ponovno izvoljen Matej Šubic, za 
podpredsednika pa Jernej Bešter. 

prijatelji oz. kako sploh deluje socialna 
mreža posameznika. Največkrat se že 
okvirno opredeli, kolikokrat in kdaj v 
tednu bi posameznik pomoč potreboval, 
saj se le na podlagi potreb lahko preveri, 
kakšne so možnosti za vključitev v naj-
krajšem možnem času.
Žal so še vedno redki tisti občani, ki v po-
moči na domu vidijo možnost, da izbolj-
šajo svojo kvaliteto življenja, torej tisti, ki 
se za pomoč odločijo, ko so še samostojni 
in bi vključitev predstavljala tudi dolgo-
ročno varnost. Prvi stik s službo pomoči 
na domu se največkrat pojavi, ko je situa-
cija že zelo težka, pomoč nujno potrebna, 
svojci, ki so večinoma zaposleni, pa niti 
nimajo možnosti, da bi pomoč nudili.

KATERE STORITVE SE NUDIJO ZNOTRAJ 
POMOČI NA DOMU?

Dogovor o storitvah in oblikah pomoči 
na domu je individualen in prilagojen 
potrebam posameznika. V osnovi potre-
be sicer opredelimo že v prvih telefon-
skih stikih, ko pa je vključitev možna, pa 
v nadaljnjem postopku koordinatorka in 
oskrbovalka občana pred začetkom izva-
janja obiščeta na domu, kjer se opredeli-
jo vse podrobnosti izvajanja.
Storitve oz. opravila so organizirana v 
treh sklopih:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opra-
vilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opra-
vljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortoped-
skih pripomočkov; 
– gospodinjska pomoč: prinašanje ene-
ga pripravljenega obroka ali nabava ži-
vil in priprava enega obroka hrane, po-
mivanje uporabljene posode, osnovno 
čiščenje bivalnega dela prostorov z od-
našanjem smeti, postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih sti-
kov: vzpostavljanje socialne mreže z 
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri opravlja-
nju nujnih obveznosti, informiranje 
ustanov o stanju in potrebah upravi-
čenca ter priprava upravičenca na in-
stitucionalno varstvo.
Cena storitve je subvencionirana s 
strani občine, ki v skladu z zakonodajo 
zagotavlja najmanj 50 odstotkov stro-
škov storitve. Cena ure storitve za upo-
rabnika v občini Železniki je 5 evrov. V 
občini Železniki je neposredna oskrba 
organizirana v času delovnikov, od 
ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. V 
skladu s Pravilnikom o standardih in 
normativih socialnovarstvenih stori-
tev se neposredno delo izvaja najmanj 
30 minut dnevno in največ 20 ur teden-
sko. Ob vključitvi občana v izvajanje se 
z Dogovorom o izvajanju pomoči na 
domu dogovori o storitvah in obsegu 
izvajanja, v času izvajanja pa se glede 
na potrebe obseg ali vrsta opravil lahko 
spreminja.
Pomoč družini na domu je delo z lju-
dmi, katerih potrebe se spreminjajo 
dnevno in zahtevajo stalne organi-
zacijske in individualne prilagoditve 
posameznikom, pa naj bo to z vidika 
spremenjenega zdravstvenega stanja 
ali drugih življenjskih potreb, situacij. 
Zagotovo je velikega pomena mreža 
svojcev in znancev, ki lahko bistveno 
pripomorejo k temu, da je posameznik 
še naprej v svojem domačem okolju in 
z manjšim obsegom pomoči lahko za-
dovoljivo, kakovostno živi. Vendar pa to 
ni ovira za tiste, ki mogoče živijo sami 
ali je njihova socialna mreža šibka, saj 
se s storitvami, ki so občanom nude-
ne, lahko omogoča še nadaljnje bivanje 
tam, kjer so preživeli večino življenja 
in kjer se počutijo dobro in varno.
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Prostovoljno gasilsko društvo Selca letos praznuje 120-le-
tnico. V počastitev visokega jubileja so v začetku junija že 
priredili slavnostno sejo s svečano akademijo, na kateri so 
podelili priznanja zaslužnim članom. Praznovanje bodo 
nadaljevali zadnji junijski konec tedna. V soboto, 24. juni-
ja, ob 17. uri bodo v športnem parku Rovn priredili srečanje 
članic Gasilske zveze Gorenjske, na katerem pričakujejo 
več kot tristo udeleženk. Po 20. uri bosta zbrane zabavala 
Manca Špik in skupina Rok'n'band. Dan kasneje, v nede-
ljo, 25. junija, ob 16. uri bo na Rovnu osrednja proslava ob 
120-letnici PGD Selca, ob 17. uri pa bo sledila še veselica z 
ansamblom Saša Avsenika.  

Jubilej selških gasilcev

V PGD Selca so ob jubileju od Gasilske zveze Škofja Loka prejeli kipec Florijana.
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Nov način obračuna  
toplotne energije 
Toplarna Železniki obvešča svoje cenjene odjemalce, da bo septembra 2017 prešla na nov način 
obračunavanja toplotne energije daljinskega ogrevanja v Železnikih, saj je kot regulirani proizvajalec 
in distributer energije dolžna uskladiti dosedanji način obračunavanja toplotne energije z veljavno 
zakonodajo na tem področju.

Obstoječa cena toplotne energije se bo za vse odjemalce v distribucijskem omrežju, ki ga upravlja Toplarna 
Železniki, d. o. o., po novem razdelila na variabilni in fiksni del. 

  Variabilni del cene se bo obračunal glede na porabljeno energijo in bo izmerjen z obračunskim  merilnikom 
porabe (števcem). 

  Fiksni del se bo obračunal kot cena za obračunsko moč  EUR/MW/leto  in ne vsebuje dodatkov, davkov, 
taks, sistemskih storitev (števnin) in trošarin na ceno toplote, ki se zaračunavajo ločeno. 

 Fiksni del se bo obračunaval mesečno in bo neodvisen od porabe na posameznem odjemnem mestu.

Povprečna cena se za uporabnike, ki uporabljajo daljinsko ogrevanje preko celotne kurilne sezone, ne 
bo bistveno spremenila, se bo pa znesek letne porabe enakomerno porazdelil preko celotnega leta. 
Na višjo ceno pa morajo najverjetneje računati odjemalci, ki daljinsko ogrevanje uporabljajo le občasno kot 
dopolnilni vir.

Pri večstanovanjskih objektih bo dobavitelj obračun toplotne energije obenem uskladil s Pravilnikom o 
načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. 
To za odjemalce pomeni, da jim bo položnice za plačilo toplotne energije po novem izdajal upravnik stavbe.

Na podlagi zgoraj navedenih sprememb bo Toplarna Železniki vsem odjemalcem predvidoma v mesecu 
juniju poslala v podpis nove pogodbe o dobavi toplote. V pogodbah bodo navedeni vsi bistveni elementi, ki 
jih zahteva Energetski zakon in so opredeljeni tudi v Sistemskih obratovalnih navodilih.

Naprošamo vse odjemalce, da v primeru, da pogodbe ne prejmejo do 31. 7. 2017, to sporočijo na spodaj 
omenjene kontaktne točke. Na elektronski naslov lahko tudi že predhodno pošljejo vse eventualne 
spremembe v zvezi s pogodbeno stranko, ki bo nosilec priključka oziroma plačnik daljinskega ogrevanja.

Poudarjamo, da bodo morali odjemalci, ki novih pogodb ne bodo sklenili, v primeru, da bi v prihodnosti 
ponovno želeli uporabljati daljinsko ogrevanje, podati vlogo za ponovni priklop na daljinsko ogrevanje. 
Obvezna priloga k vlogi za ponoven priklop bo projekt centralnega ogrevanja, kjer bo nedvoumno določena 
tudi priključna moč objekta.

Vse dosedanje cenjene odjemalce vabimo, da vsa vprašanja, ki bi nastala v zvezi z novimi prejetimi pogodbami, 
pošljete po elektronski pošti na naslov tz.info@siol.net oziroma pokličete na telefonsko številko 04 51 00 608. 

Železniki, junij 2017

 Toplarna Železniki, d. o. o.
 Štefan Beznik, dipl. org. manag.,
 direktor
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V Elektru Gorenjska vsem uporabnikom 
na Gorenjskem nudimo zanesljivo in 
kakovostno oskrbo z električno energijo 
24 ur na dan, vse dni v letu.

Zagotavljamo prilagodljivost, hiter 
servis in sodobne storitve, ki bodo 
omogočile nadaljnji razvoj regije.

info@elektro-gorenjska.si

080 30 19

Elektro Gorenjska, d.d., 
Ulica Mirka Vadnova 3a, 
SI-4000 Kranj





Zato smo tu.
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Jože Mohorič z Loga je 6. maja praznoval 
stoti rojstni dan. Praznoval ga je v krogu 
svojcev, sokrajanov in prijateljev, najsta-
rejšemu prebivalcu občine Železniki, ki 
svoja leta zelo dobro skriva, pa je v roko 
segel tudi župan Anton Luznar. Zaželel 
mu je zdravja, sreče in veselja v družini ter 
pristavil, da gene ima pa tako ali tako že 
dobre. "Samo da bi me še naprej noge dr-
žale," si je ob tem zaželel dobro razpoloženi 
slavljenec, ki je za stoti rojstni dan tudi za-
plesal, vse do predlani pa je bil tudi nav-
dušen kegljač. Še dobro se spominja, kako 
so vsak ponedeljek kegljali pri Meru. Pre-
pričan je, da ne smeš zastati, gibati se je 
treba vsaj eno uro na dan, zato se še danes 
odpravi na enourni sprehod na Rudno in 
nazaj, kolikor še zmore, pomaga tudi pri 
delu na vrtu. Da je tako čil in zdrav dočakal 
sto let, pa malo za šalo, malo zares pripi-
suje tudi kozjemu mleku, ki ga je užival 
predvsem v otroštvu.

Rodil se je 6. maja 1917 Čečku v Podlonku 
v skromni družini z osmimi otroki, poleg 
Jožeta je danes živa tudi najmlajša sestra, 
93-letna Tončka, ki živi v Ljubljani. Dom je 
zapustil pri rosnih dvanajstih letih in šel 
za pastirja v Ljubno. Nato se je izučil za ko-

larja; ti so izdelovali in popravljali lesene 
vozove. Še dobro se spomni, kako so vzdr-
ževali tudi zapravljivčke, s katerimi so ro-
marje, ki so ob sobotah z vlakom prihajali 
do Ljubnega, prevažali na Brezje. Po petih 
letih se je vrnil domov. »Oče, ki je bil 'gol-
car'; mi je predlagal, da bi šel delat z njim 
v Jelovico, a me je domačin Petriček, ki je 
ravno takrat iskal vajenca za čevljarsko 
delavnico, pregovoril, da sem se raje odlo-
čil za čevljarja. Izučil sem se za pomočnika 
in ostal pri njem,« se spominja. Pet let je 
kot čevljar delal tudi v Kropi, nato pa leta 
1943 odšel v partizane, v Gradnikovo briga-
do na Primorskem, kjer je bil šef brigadne 
čevljarne. Po vojni je začel delati v čevljarni 
Ratitovec, kjer je dočakal tudi upokojitev. 
Leta 1950 se je poročil s sovaščanko Franc-
ko. Z veliko truda jim je uspelo zgraditi 
hišo na Logu, saj ni bilo ne denarja ne ma-
teriala. Rodil se jima je sin Brane, Jože pa 
ima tudi vnuka Uroša in Majo ter pravnu-
ke Zalo, Lovra in Lukasa. Živi v skupnem 
gospodinjstvu s sinom in snaho.

Sto let Jožeta Mohoriča

Jože Mohorič

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Sprva so se srečevali na deset let, potem 
na pet, od leta 2001, ko so praznovali 50. 
obletnico male mature, pa so se učen-
ci prve generacije nižje gimnazije v Že-
leznikih srečujejo vsako leto, in sicer 
prvo sredo v juniju. Letos se je na ta dan 
v restavraciji Lušina zbralo 15 od 32 so-
šolk in sošolcev, ki so leta 1951 končali 3. 
letnik tedanje nižje gimnazije in letos 
praznujejo že 66. obletnico male mature. 
V prvi generaciji nižje gimnazije so bili 
otroci, rojeni med 1933 in 1937. Sedem je že 
pokojnih, šest pa jih letos praznuje okro-
glih 80 let, med njimi tudi eden glavnih 
pobudnikov vsakoletnih srečanj Peter 
Gortnar, po domače Štrbencov, ki ga je pot 
vodila v Stražišče pri Kranju. "Vsak leto se 
zberemo v lepem številu. Še danes smo po-
vezani med seboj, ker smo odraščali v zelo 
težkih časih, je pa verjetno svoje doprine-
slo tudi to, da smo imeli izredno strogega 
učitelja in razrednika Jožeta Zupančiča. 

Zelo smo se ga bali in smo morda tudi zato 
še bolj držali skupaj. Imel je svoje slabosti, 
ni imel do vseh učencev enakega kriterija, 
a kot učitelj je bil odličen. Kar nas je naučil, 
znamo še danes. Zato smo mu, kljub njego-
vim napakam, še danes hvaležni. Za razli-
ko od danes je takrat učitelj imel avtoriteto 
tudi v kraju, in ne samo v šoli," je Gortnar 
obujal spomine na šolska leta in dodal, da 

so namesto telovadbe imeli udarništvo, 
gradili smo tudi staro šolo na Otokih ... 
Tako kot vsako leto je srečanje prvih malih 
maturantov iz Železnikov, ki so se kasne-
je razkropili po Gorenjski, nekateri pa tudi 
izven njenih meja, prehitro minilo. "Nikoli 
nam ni dolgčas, toliko se moramo pogo-
voriti, da nam vedno zmanjka časa," je še 
dejal Gortnar.

Srečanje prvih malih maturantov iz Železnikov
Vsakoletnega junijskega srečanja prve generacije nižje gimnazije v Železnikih se je 
letos udeležilo petnajst sošolk in sošolcev, ki so šolske klopi zapustili leta 1951.
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Ob 110-letnici ustanovitve so v Planinskem društvu za Selško 
dolino Železniki ta mesec priredili slavnostno akademijo, na 
kateri so dvajsetim zaslužnim članom podelili priznanja Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS), od tega štiri častne znake. Prejeli 
so jih Vinko Demšar in Alojz Koblar za 30-letno delovanje v 
društvu, Anton Gartner za 35-letno delo v upravnem odboru 
in Anica Lotrič za 20-letno delo oskrbnice Krekove koče. Kot 
prva je gostom na Ratitovcu ponudila flancate, po katerih je 
koča danes najbolj poznana. Predsednik PZS Bojan Rotovnik 
je na slovesnosti podelil tudi priznanje planinskemu društvu 
ob 110-letnici, in sicer jubilejno listino za uspešno delo in pri-
spevek k razvoju slovenskega planinstva.
Predsednik društva Alojz Lotrič je v svojem nagovoru v ospred-
je postavil dr. Janeza Evangelista Kreka, ki je bil pobudnik, 
da je bil 24. januarja 1907 ustanovni shod Selške podružnice 
Slovenskega planinskega društva. Njeni člani so na Ratitovcu 
leta 1925 postavili Krekovo kočo, ki je bila med vojno požgana, 
leta 1954 pa so jo na novo postavili ter kasneje večkrat poso-
dobili in dogradili. Danes si po besedah Lotriča težko pred-
stavljajo, kako bi društvo delovalo brez Ratitovca in Krekove 
koče. Za največji dosežek sedanje generacije društva šteje po-
polno prenovo koče in spremljajočih objektov na Ratitovcu v 

obdobju 2001–2017. Zadnja leta ima društvo povprečno okoli 
460 članov, pomembna dejavnost je prirejanje rekreativnih 
in družabnih prireditev, med katerimi sta najbolj znani ak-
cija Prijatelj Ratitovca in Ratitovec raja. Slednja bo julija pote-
kala že 63. leto zapored in bo združena z zaključno jubilejno 
slovesnostjo.

Planinci ob jubileju ponosni na Krekovo kočo
Ob 110-letnici železnikarskega planinskega društva so podelili priznanja  
dvajsetim zaslužnim članom. 

Predsednika PZS in PD Železniki Bojan Rotovnik in Alojz Lotrič s 
prejemniki zlatih častnih znakov Anico Lotrič, Antonom Gartnerjem 
in Alojzem Koblarjem (manjka Vinko Demšar)  
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Z Andrejo Megušar, vodjo evropskega 
projekta Europe2Gether, ki ga bodo iz-
vajali v sklopu letošnjih, že 55. Čipar-
skih dnevov, smo se "sprehodili" skozi 
program največje kulturno-etnografske 
prireditve v Železnikih. Čipkarski dnevi 
bodo letos potekali kar pet dni – med 12. 
in 16. julijem – ter prinašajo precej boga-
tejši program, v katerem bodo sodelovali 
številni strokovnjaki. 
Prvi dan bo poudarek na železnikarski in 
slovenski čipki, ki jo letos pripravljajo za 
nominacijo za Unescov seznam nesnov-
ne dediščine. "Naslednji dan, v četrtek, 
bo slavnostno dopoldne namenjeno čip-
karski šoli, ker so Železniki ena redkih 
občin, ki podpira dodaten program čip-
karske šole in s tem prenos dediščine 
s starejših na mlade, kar je osrednja os 
našega evropskega projekta. Zvečer bo 
slavnostno odprtje Čipkarskih dnevov, na 
katerem bodo predstavljeni tudi referati 

o čipkarski šoli, o vlogi razvojnih institu-
cij pri ohranjanju nesnovne kulturne de-
diščine, kar bodo predstavili partnerji iz 
Idrije, ter jezikovni dediščini oz. ohranja-
nju slovenske kulture in jezika v Belgiji. 
Obiskali nas bodo namreč tudi partnerji 
iz Maasmechelna, s katerimi se dogovar-
jamo za razstavo železnikarskih čipk v 
Bruslju," je povedala Megušarjeva. V petek 
se bodo predsedniki občine in nekaterih 
društev odpravili na strokovno ekskurzijo 
v Idrijo, kjer bodo spoznavali dobre prakse 
promocije dediščine.
V soboto bodo v Boncljevi hiši izvedli 
mednarodno konferenco Dediščina 
– naše bogastvo. "Posvetili se bomo le-
poglavski čipki, ki je že na Unescovem 
seznamu, stavbni dediščini na Selškem, 
deželi kozolcev iz Šentruperta in delom 
Jožeta Plečnika, za katera se prav tako 
pripravlja no minacija za Unescov se-
znam svetovne kulturne dediščine. Pri 

slednjem sodelujeta Slovenija in Češka, 
zaradi česar nam je obisk že potrdila 
tudi češka veleposlanica Věra Zemano-
vá. Mateja Hafner Dolenc iz Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije bo pred-
stavila digitalne zgodbe zgodovinskih 
mest, Miha Markelj pa primer vklju-
čevanja naravne in kulturne dediščine 
Selške doline v turistično ponudbo. Oba 
bosta torej spregovorila, kako dedišči-
no predstaviti našim obiskovalcem, 
turistom in občanom, da bi jo cenili in 
občudovali," je dejala Megušarjeva. Upa, 
da bodo omenjene vsebine pritegnile 
čim več obiskovalcev, še zlasti pa k po-
skušanju referatov vabi domačo stro-
kovno javnost.
Nedeljski program bo podoben kot v prej-
šnjih letih, poleg predstavitve domačih 
obrti, klekljarskega sprevoda in tekmova-
nja pa med drugim prinaša tudi nastope 
lajnarjev.

Letos pet  
Čipkarskih dni 
Na letošnjih Čipkarskih 
dnevih v Železnikih tudi 
o stavbni in jezikovni 
dediščini, Plečnikovi 
zapuščini, vlogi institucij 
pri ohranjanju in 
promociji dediščine ... 

Organizacijski odbor za izvedbo evropskega projekta Europe2Gether

TOMAŽ WEIFFENBACH, TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNIKI

Kot vsako leto se je tudi letos občina Železniki predstavila v sklopu spomla-
danskega dogajanja v Arboretumu Volčji Potok. Predstavili smo se z glasbo, ki 
so jo izvajali harmonikarji iz Železnikov, Francetovi orgličarji in France Čufar. 
Ubrane plesne korake so prikazale članice Mažoretnega društva Železniki, ti-
sočere zamisli ljudske obrti sta obiskovalcem prikazala Francka Megušar in 
Zdravko Markelj, z modrostjo prežete izkušnje klekljanja pa so prikazale kle-
kljarice iz Železnikov ter učenke in učenci Čipkarske šole Železniki pod vod-
stvom Irene Benedičič. Da so si obiskovalci sredi cvetličnih poljan, posutih 
s tulipani, lahko na »ješi« skovali žeblje in se učili kovaštva, so poskrbeli že-
bljarji Martin Pintar ter Jože in Frančišek Tavčar. Kulturno etnološki program si 
je prišel ogledat tudi podžupan Železnikov Matej Šubic. Vsi nastopajoči in so-
delujoči so vložili v dogajanje vse svoje vrline in znanje in prav lepo je bilo opa-
zovati predstavitve, ki so potekale ob spremljavi harmonike in orglic. Še enkrat 
hvala vsem, ki s prostovoljnim delom, pripravljenostjo in samoiniciativnostjo 
na raznih prireditvah predstavljate našo občino in jo s tem delate vidnejšo.

Pri punklju smo se dobili v Arboretumu

Prikazali smo tudi kovanje žebljev. 



ČIPKE | 15 

KATJA MOHORIČ BONČA 
MUZEJ ŽELEZNIKI

OPIS PREDMETA

1.  material in tehnika: papir (vzorec), 
čipka (bombaž)

2. leto prihoda v muzej: 2015, 2016
3. mere: polmer vzorca: 6,5 cm

Čipkarski dnevi v Železnikih so najsta-
rejša čipkarska prireditev z neprekinje-
no tradicijo v Sloveniji. Letos so pred 
nami 55. po vrsti. Tekmovanje v kleklja-
nju je stalnica programa. Prvi vzorec za 
tekmovanje leta 1963 je bil lipov list, av-
tor vzorca je neznan. 
Za prve čipkarske dneve so predvideli 
štiri tekmovalne kategorije: starejše in 
mlajše čipkarice, moški čipkarji in de-
kleta čipkarice. V Zapisniku sej Čipkar-
ske zadruge beremo, da bodo ocenjevali 
hitrost in lepoto klekljanja. Tekmovalci 
bodo uporabljali svoje punkeljne in navi-
te klekeljne. Tekmovalne vzorce bodo do-

bili v zaprtih kuvertah, ki jih bodo pripeli 
na punkeljne. Na dani znak bodo začeli 
klekljati. Tekmovanje bo trajalo pol ure. 
Na koncu bo komisija razglasila rezulta-
te in podelila denarne nagrade. Na prvo 
tekmovanje se je prijavilo 16 tekmovalk 
in tekmovalcev iz Železnikov. Zanimivo 
je, da je bilo tekmovanje sprva zamišlje-
no le za domačinke in domačine, a že 
pred prvim tekmovanjem so organiza-

torji dobili vprašanje – pobudo iz Poljan, 
če lahko tekmujejo tudi njihove čipka-
rice. Sklenili so, da lahko, le izven kate-
gorij. So pa pri organizaciji tekmovanj v 
prihodnje predvideli, da se lahko tekmo-
vanja udeležijo tudi čipkarice od drugod.
Vzorec na fotografiji je kopija vzorca s 
prvega klekljarskega tekmovanja v Že-
leznikih, čipka pa je bila po tem vzorcu 
naklekljana leta 2016.

Zgodbe muzejskih predmetov:  
Vzorec za tekmovanje v klekljanju

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Turistično društvo Železniki je konec 
maja uspešno spravilo pod streho dru-
go prireditev 24 ur klekljanja in doma-
čih obrti v Železnikih. Če je lansko pri-
reditev začela starosta železnikarskih 
klekljaric Mici Koblar, je tokrat ta čast 
pripadla 17-letni Lauri Rant, za njo pa se 
je za istim punkljem v kulturnem domu 
v 24 urah zvrstilo še 53 mojstric in moj-
strov klekljanja, ki so klekljali Čipko de-
žele Kranjske. Potrkavanje klekeljnov so 
drugi dan spremljali prikazi starih obr-
ti, značilnih za Selško dolino: navijanje 
štren in trenje lanu, vrtanje lesenih cevi 
za vodo, čevljarska opravila, pletenje 
košar, izdelava skrilnatih plošč. Znanje 
klekljanja so prikazali tudi učenke Čip-
karske šole Železniki in nekdanji učenec 
Blaž Frelih, potekalo je tudi klekljanje na 
punklju Zamorec. Oba dneva sta postre-
gla tudi s pestrim glasbenim in kultur-
nim programom, v katerem so nastopili 

Folklorna skupina OŠ Železniki, družina 
Jemc iz Škofje Loke, Harmonikarski or-
kester Železniki, France Čufar in Fran-

cetovi orgličarji. Prireditev je pritegnila 
številne obiskovalce, med njimi tudi 
skupini turistov s Koroške in Dolenjske.

Klekljarski maraton

Na letošnji prireditvi je prva za punkelj sedla 17-letna Laura Rant.
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Organizatorji Krekovih večerov, ki pote-
kajo ob letošnji stoletnici njegove smrti, 
pripravljajo dogodke z različno vsebino, 
na katerih Kreka predstavljajo skozi raz-
lične vidike njegovega delovanja. "Najpo-
gosteje se ga spomnimo kot organizator-
ja zadružništva, kot snovalca hranilnic 
in posojilnic, t. i. 'rajfajznovk', organiza-
torja socialnega gibanja in podobno. Pa 
vendar je bil Krek po svojem osnovnem 
poklicu duhovnik. Duhovništvo je bilo 
njegovo osnovno poslanstvo, iz katere-
ga izhaja vsa njegova življenjska filozo-
fija, delo, ustvarjalnost," so pojasnili v 
Kulturnem društvu dr. Janez Evangelist 
Krek. Skupaj z Župnijo Selca so tako 21. 
maja organizirali peti Krekov večer – z 
željo predstaviti Kreka kot duhovnika.
Dogodek so izpeljali v domači cerkvi sv. 
Petra v Selcih, kjer je Krek tudi sam ve-
likokrat maševal, pridigal in delil za-
kramente. Program se je začel s petjem 
večernic ob orgelski spremljavi Toneta 
Potočnika, v drugem delu pa je sledil kon-
cert okteta Oremus z vmesnimi vložki o 
Kreku kot duhovniku in mislimi o duhov-
ništvu, ki so jih predstavili rojaki iz selške 
župnije, ki delujejo v duhovnih poklicih. 
Na vabilo za sodelovanje se je uspelo od-
zvati vsem devetim duhovnikom: patro-
ma Stanetu Beštru in Marjanu Kokalju, 

Davidu Jensterletu, Jerneju Marenku, 
Borutu Poharju, Boštjanu Prevcu, Janezu 
Rihtaršiču, Mohorju Rihtaršiču in bratu 
Jožetu Rovtarju ter redovnicama Ljudmili 
Kokalj in Marjeti Demšar.
Ob koncu je okoli dvesto navzočih, ki 
so napolnili cerkev, nagovoril nadškof 
Stanislav Zore, ki je tudi predsednik ča-

stnega odbora Krekovega leta. Dejal je, 
da duhovništvo ostaja enako v poslan-
stvu, ki je še kako pomembno v dana-
šnji družbi, poudaril je tudi, da je selška 
župnija ena večjih po številu duhovni-
kov. Župan Anton Luznar se je zahvalil 
Zoretu za podporo pri obeleževanju sto-
letnice Krekove smrti.

Na Krekovem večeru gostili nadškofa
Večer o Kreku kot duhovniku, kar je bilo tudi njegovo osnovno poslanstvo.

Častni gost nadškof Stanislav Zore, Oktet Oremus, posvečeni duhovniki v župniji  
Selca, domači župnik Damjan Prošt, župan Anton Luznar ter koordinatorja večera  
Andreja Megušar in Franc Pfajfar

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Ob 110-letnici železnikarskega planinskega društva in stoti obletnici 
smrti dr. Janeza Evangelista Kreka so v Muzeju Železniki pripravili 
razstavo Krekova koča na Ratitovcu, ki je bila v muzejski galeriji na 
ogled do 12. junija. Razstava, ki je v enem mesecu v muzejsko gale-
rijo pritegnila številne obiskovalce, se je nanašala na eno od Kreko-
vih mnogoterih vlog – na vlogo planinca. Ratitovec je bila namreč 
njegova priljubljena gora, Prtovč pod njim pa kraj, kjer je pogosto 
preživljal proste dneve. Na razstavi so bili predstavljeni tudi zapisi 
Krekovih sodobnikov (Jože Abram, France Koblar, Rudolf Andrejka 
...) o njihovih skupnih izletih na Ratitovec. Krek je spodbujal orga-
niziran razvoj planinstva v Selški dolini in je prispeval k ustanovitvi 
planinskega društva, katerega prvi predsednik je bil njegov sošolec 
in prijatelj, prav tako duhovnik, Anton Pfajfar. Z razstavo je avtorica 
Katja Mohorič Bonča povezala Kreka, njegovo ljubezen do Ratitovca 
in okoliških vrhov ter kočo, poimenovano po njem.

Prikazali Kreka kot planinca
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Starejša skupina skavtov iz Železnikov v 
sklopu Krekovega leta vabi 24. junija na 
malo drugačen pohod na Ratitovec, ki so 
ga poimenovali S Krekom na pot. Začel 
se bo ob 9. uri pri cerkvi na Prtovču. Kot 
pravijo, je pohod primeren za družine, 
manjše otroke, starejše in tudi tiste, ki bi 
želeli čim hitreje priti na cilj. Na pot vabijo 
skupine s pet do osem člani, lahko pa se 
prijavijo tudi posamezniki, ki jih bodo nato 
pred pohodom povezali v skupine. "Med 
potjo bodo postavljene zanimive točke, 
na katerih bodo udeleženci izvedeli kaj 
novega o dr. Janezu Evangelistu Kreku. Ti-
sti, ki bodo prišli do vrha in opravili vseh 
šest točk, bodo dobili brezplačen kupon 
za čaj in flancat. Pri koči se bodo otroci 
lahko zamotili ob kratkih igrah. Vstopni-
ne ne bo, so pa dobrodošli prostovoljni 
prispevki, s katerimi želimo pokriti ceno 
materiala," je pojasnila Vesna Marenk,  
ki sprejema prijave na telefonski števil-
ki 068 196 680 in elektronskem naslovu  
vesna.marenk@gmail.com.

Malo drugačen pohod 
na Ratitovec

V Turističnem društvu Selca so ob Krekovem letu tradicionalnima pohodoma Gremo gor 
in Gremo gor-dol nadeli novi imeni. V nedeljo, 21. maja, so se tako pohodniki namesto 
na pohod Gremo gor, ki je pod tem imenom potekal petnajst let, podali na Krekov pohod, 
tokrat do cerkve sv. Jedrt v Lajšah. Daljši pohod, doslej znan pod imenom Gremo gor-dol, 
je letos doživel deveto izvedbo, krožno pot pa so letos poimenovali Andrejkin krog in 
jo tako posvetili dr. Rudolfu Andrejki (1880–1948). "Bil je pravnik, navdušen planinec in 
vsestranski delavec. Bil je Ljubljančan, poročen s Selčanko, tako da je precej časa preživel 
v Selcih," je pojasnil predsednik TD Selca Tomaž Habjan in dodal, da je Andrejka tudi tra-
siral pot daljšega pohoda, imenoval jo je gorska pot. Na daljšem pohodu po Andrejkinem 
krogu je bilo letos 14 pohodnikov, ki so v šestih urah prehodili zahtevno krožno pot. Od 
sv. Jedrt v Lajšah preko Sv. Križa so se spustili v dolino, se nato povzpeli na Sv. Miklavža, 
nadaljevali preko Dolenje vasi na Sv. Mohorja in nazaj do sv. Jedrti. "Krajši, Krekov pohod 
pa je namenjen tako družinam kot vsem ostalim, ki se radi družijo. Poteka iz Selc preko 
Lajš do sv. Jedrti. Vseh vpisanih v knjigo je bilo nekaj čez 90. Na cilju smo poskrbeli za 
okrepčilo in dobro voljo. S prireditvijo smo zadovoljni, saj vsako leto ohranjamo število 
udeležencev. Za naprej nameravamo ta pohod razvijati bolj v smislu srečanja hribovskih 
vasi okoli Selc," je napovedal Habjan. 

Pohoda posvetili Kreku in Andrejki
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"S prvima dvema predstavama burke Cigan čarovnik smo 
zelo zadovoljni. Bolje skoraj ne bi moglo uspeti. Naklonjeno 
nam je bilo vreme, vzdušje je bilo izjemno, k čemur je verje-
tno pripomogel tudi izjemen obisk, saj si je predstavi skupaj 
ogledalo 650 gledalcev. Malce sem se bal, da bi gledalci zaradi 
pretežno komične vsebine prezrli Krekova vzgojna sporočila, 
a so se izjemno dobro odzivali tudi nanja in s tem pritrdili, da 
je igra, čeprav je bila napisana pred 120 leti, še kako aktualna 
tudi za današnji čas," je po prvih dveh uprizoritvah nove igre 
Cigana čarovnika konec maja v Dražgošah povedal režiser 
Rok Pintar.
Igralci kulturno turističnega društva so pred kratkim Krekovo 
burko odigrali tudi v Stari Loki, jutri, 17. junija, ob 20. uri jo 
bodo na dvorišču Muzeja Železniki, 23. junija ob 21. uri pa jo 
bodo znova ponovili v domačih Dražgošah. V igri nastopa deset 
igralcev – fantov in mož, cigana čarovnika pa igra Jure Šolar. 
Z novo igro na prostem se po besedah Pintarja želijo Kreku 
ob letošnji stoletnici njegove smrti vsaj simbolično oddolžiti 
za vse, kar je naredil za Dražgoše, med drugim z igro Sveta 
Lucija, ki jo je napisal prav za njihov kraj. Cigan čarovnik je 
eno najstarejših Krekovih dramskih del. Gre za kratko burko 

s petjem, ki ji je dodal vzgojno noto. Kot pravi Pintar, si želijo 
Krekovo delo približati mladim, meni namreč, da si bo pre-
cej otrok od letošnjega Krekovega leta zapomnilo predvsem 
njihovo igro, ker je zanimiva in komična. "In če si bodo to 
zapomnili, bodo pozneje v življenju prej posegli po Krekovih 
delih," meni Pintar. 

Dražgošani navdušujejo s Ciganom čarovnikom
Krekovo burko bodo jutri uprizorili v Železnikih, 23. junija pa znova v Dražgošah.

Prvi dve uprizoritvi Cigana čarovnika sta v Dražgoše privabili kar  
šeststo petdeset gledalcev. 
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Pred cerkvijo sv. Lucije v Dražgošah je od 
binkoštne nedelje, 4. junija, odprta raz-
stava fotografij in dokumentov iz zgo-
dovine in življenja župnije s poudarkom 
na posvetitvi nove cerkve. S tem so začeli 
praznovanje 50. obletnice posvetitve cer-
kve, ki bo junija prihodnje leto. Razstava, 
ki so jo omogočili dražgoško kulturno 
turistično društvo in župnija ter Občina 
Železniki, je na ogled na enajstih pano-
jih, ki se vrstijo vzdolž opornega zidu na 
parkirišču pred cerkvijo. Vsebinsko so 
jo zasnovali Barbara Debeljak, Minca in 
Bojan Rihtaršič ter župnik Tine Skok, te-
melji pa na gradivu iz arhiva Roka Pin-
tarja in Župnije Dražgoše.
Razstava se na začetku dotakne življenja 
v župniji Dražgoše pred drugo svetovno 
vojno, ki je zelo zaznamovala življenje 
Dražgošanov. V dražgoški bitki januarja 
1942 je bila vas požgana in porušena. Med 
drugim prikazuje fotografije požgane tri-
sto let stare cerkve sv. Lucije; ob njej je bil 
tudi skupni grob umorjenih Dražgošanov, 
katerih posmrtne ostanke so nato leta 
1976 prenesli v nov spomenik s kostnico. 
Na ogled so fotografije barake, kjer je bila 
med letoma 1945 do 1966 začasna kapela, 
idejni načrt nove cerkve arhitekta Antona 
Bitenca, fotografije blagoslova temeljne-

ga kamna iz 18. oktobra 1964 in vsebina 
vanj položene listine. Cerkev je oktobra 
1966 blagoslovil nadškof Jožef Pogačnik, 
ki jo je na binkošti, junija 1968, tudi po-
svetil. Nova cerkev je bila sicer sprva pre-
dlagana na lokaciji današnjega spomeni-
ka Cankarjevemu bataljonu, na koncu pa 
so jo zgradili malo nižje od stare cerkve. 
Razstava prikazuje tudi fotografije ureja-
nja njenih razvalin v spominski park.
Minca Rihtaršič je ob odprtju razstave de-
jala, da jo je najbolj navdušila moč in od-
ločnost domačinov, ki so tedaj za gradnjo 

cerkve prispevali izredno velike zneske – 
vsaka družina je namreč darovala skoraj 
za en avto, v gradnjo pa so vložili tudi ve-
liko časa. Enotnost faranov sta poudarila 
tudi prvi mežnar Franc Kavčič in sedanji 
župnik Tine Skok; slednji je poudaril še 
pomen dolgoletnega župnika Maksimi-
ljana Ocepka.
Odprtju razstave je sledil blagoslov no-
vega znamenja sv. Jožefa, ki sta ga za-
snovala zakonca Rihtaršič, župnik Tine 
Skok pa je blagoslovil tudi prenovljeno 
okolico cerkve.

Ob jubileju cerkve odprli razstavo
Čez leto dni bo minilo petdeset let od posvetitve nove župnijske cerkve v Dražgošah. Za 
uvod v praznovanje jubileja so odprli razstavo in blagoslovili novo znamenje sv. Jožefa.

Župnik Tine Skok ter Minca in Bojan Rihtaršič, ki sta zasnovala novo kapelico sv. Jožefa.

JOŽE KOŠNJEK

Konec aprila so se v Davči s spominsko mašo in pogovorom po 
njej spomnili 70. obletnice skrivnega prekopa 7. januarja leta 1946 
umorjenih duhovnikov Filipa Terčelja in Franca Krašne iz Štulčeve 
grape, kjer so ju umorili, na pokopališče v Davči. Prenos posmrtnih 
ostankov na pokopališče je v popolni tajnosti opravila skupina Dav-
čanov na pobudo Franca Lahajnarja, Močnika po domače, in Franca 
Peternelja, po domače Jureževega. S krstama, vozom, nosili in dru-
gim orodjem so odšli proti grapi v nedeljo, 27. aprila 1947, izkopali 
pokojna duhovnika, njuni trupli prenesli iz grape, položili v krsti in 
ju v torek, 29. aprila, pokopali na davško pokopališče, kjer počivata 
še danes. Pri pogrebu je bil tudi tedanji soriški in obenem davški 
župnik Ivan Skvarča, ki je novi grob tudi blagoslovil. Franc Peternelj, 
Jurežev, ki se iz otroštva spominja obeh duhovnikov in je bil pobu-
dnik spominjanja nanju, je povedal, da je šlo pri skrivnem pokopu 
za globoko versko, človeško in kulturno dejanje.

Spomin na umorjena duhovnika

Franc Peternelj ob grobu duhovnikov na davškem pokopališču
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IGOR KAVČIČ

Prvi junijski petek je bil za Franceta Čufarja s Češnjice čudovit 
dan. In prav tako večer za prijetno polno dvorano poslušalcev, 
ki so v Kulturni dom v Železnikih prišli na predstavitev njegove 
prve samostojne zgoščenke z naslovom Moje orglice, na kateri 
se predstavlja v novi vlogi, tokrat mojstra ustne harmonike. 
Večer je odprl z znano filmsko Over the Rainbow in nadaljeval 
z izborom skladb z zgoščenke. Ko je za predah odložil orglice, 
so se mu na odru pridružili prijatelji pevci iz kvarteta Obzor-
je, v katerem v zrelih letih kot baritonist prepeva skupaj s še 
dvema Francetoma, Tuškom in Slugo, ter Janezom Trilerjem. 
Poslušalcem se je predstavila tudi mlada obetavna pevka Blaž-
ka Pogačnik. Koncert je zaključil s ponarodelo Slakovo V dolini 
tihi in dodatkom Po jezeru bliz' Triglava. 

GLASBENIK OD GLAVE DO PETE

Kaj ga je v njegovi dolgoletni glasbeni karieri pripeljalo do or-
glic? France Čufar je v dolini pa tudi širše poznan kot mul-
tiinstrumentalist. Marsikdo zanj pravi, da ni važno, kateri 
instrument prime v roke, ta vedno zaigra. Od leta 1989 in bo-
gatih petindvajset let do upokojitve je v okviru Glasbene šole 
Škofja Loka na dislociranem oddelku v Železnikih poučeval 
kitaro in kljunasto flavto. „Vsega po malem igram. Če poznaš 
note, se lahko naučiš igranja na mnoge instrumente. Dolga 
leta že igram bas kitaro ali bariton v ansamblu Triglav kvintet 
Katerman. Zdaj, ko smo že nekoliko v letih, sicer nastopamo 
manj, nekajkrat na leto pa nas je še moč slišati,“ pove France, 
ki se znajde tudi za klaviaturami, kontrabasom in še čim. Velja 
tudi za odličnega pevca, v svoji dolgoletni karieri je prepeval v 
različnih sestavih, zadnja leta v kvartetu Obzorje, vodi pa tudi 
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Železniki.
„Orglice sem pred mnogo leti podedoval od starega očeta Jane-
za Prevca, z glasbo pa sem se začel ukvarjati že v osnovni šoli. 
Igrali in peli smo pod vodstvom učitelja Jožeta Cudermana. Z 
nami je bil tudi Janez Lotrič,“ se spominja France, ki je potem 
prepeval v Mladinskem mešanem pevskem zboru v Selcih: 
„Pridružil se nam je še organist Tone Potočnik in smo peli vsa-
ko nedeljo na koru. O, veliko smo peli jaz, Tone in Janez, vse 
dokler nismo šli k vojakom.“ Tudi tam, služil je v Tolminu, ni 
manjkalo muzike, saj je pel v vojaškem oktetu, s katerim so 
imeli tudi dva celovečerna koncerta. Bila sta sovojaka z zna-
nim dirigentom Urošem Lajovicem, ki mu je naročil, naj se po 
koncu služenja pridruži zboru v ljubljanski filharmoniji. „Ko 
sem prišel domov, sem že drugi dan šel v Ljubljano in s se-
boj vzel tudi Lotriča,“ o začetku sodelovanja s profesionalnim 
zborom pove France, ki se je potem šolal na takratni Srednji 
šoli za glasbo in balet. Odtlej nikoli več ni izgubil stika z glasbo 
bodisi s sodelovanjem v narodno-zabavnih ansamblih, s pev-
skimi zbori in sestavi bodisi kot glasbeni pedagog. Najbolj pre-
poznaven ansambel, v katerem je deloval, je bil Obzorje do leta 
2002. Danes je ostal pevski kvartet s tem imenom.

IZBRAL JE GLASBO IZ SVOJE MLADOSTI

Nekaj plošč je posnel z ansamblom Obzorje pa s pevskim zbo-
rom rudarske pesmi za Rudnik urana Žirovski vrh, zgoščenka 
Moje orglice, ki je izšla pred dnevi v samozaložbi, pa je njegov 
prvi samostojni album. Orglice je zadnja leta bolj kot ne igral 
za veselje, Facebook pa ga je spodbudil, da je kakšno od skladb 
tudi posnel. „Na računalniku si pripravim spremljavo, ob kate-
ri potem zaigram želeno skladbo. Ko sem dobil nekaj namigov, 
da bi to moral posneti, sem res začel razmišljati o albumu. 
Zakaj pa ne?“ se je pred kakšnimi tremi leti odločil France. Si-
cer igra kromatične orglice, s katerimi je moč igrati tako re-
koč vse, kot pravi, seveda po tem, ko dobro obvladaš tehniko 
igranja. Tako se je lansko jesen podal v Studio Krajnik, kjer je 
z Juretom Krajnikom v nekaj mesecih posnel material za svoj 
orgličarski prvenec. „Ostalo je še za eno ploščo, ki bo prišla na 
vrsto drugo leto, na njej pa bodo predvsem znane melodije iz 
sveta klasične glasbe." 
Izbor glasbe na zgoščenki je res bogat. Od popularne glasbe 
iz šestdesetih let, The Beatles, Elvisa Presleyja do glasbe iz 
filmov, tako starejših kot novejših. „Izbiral sem glasbo svoje 
mladosti in dodal znane melodije, ki grejo v uho, kot Jingle 
Bells ali pa My Way Frenka Sinatre. Igram melodije, ki jih vsi 
poznajo. Mojo ploščo bi morali imeti v vsakem domu za upo-
kojence,“ v duhovitem tonu pravi France in doda, da mimo 
narodno-zabavne glasbe ne more iti, zato je dodal še po eno 
Slakovo in Avsenikovo. Skupaj je na zgoščenki dvajset pesmi.
Ovitek krasi tudi fotografija čipke, ki jo je izdelala žena Irena, 
sestra Marjana pa je oblikovala ovitek. Da je prva naklada 150 
izvodov že skoraj pošla, pove sogovornik, torej bo kmalu treba 
še kakšno natisniti. „Seveda bom igral naokrog, kamorkoli 
me bodo povabili,“ je še povedal France Čufar, ki se bo še letos 
lotil skladb Lizsta, Mozarta, Saint Sensa, Bacha ... in nasle-
dnje leto pripravil novo zgoščenko. 

Melodije, ki jih vsi poznamo
Znani glasbenik in pevec France Čufar je pred dnevi izdal svojo prvo samostojno 
ploščo. Tokrat se predstavlja z orglicami.

V zadnjih letih so Francetu Čufarju, mojstru mnogih instrumentov,  
k srcu še posebej prirasle orglice.
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TEJA PREVC, NEŽA HABJAN,  
VERONIKA RIHTARŠIČ

Letošnje leto je bilo za pevce mladinskega 
zbora OŠ Železniki in zborovodkinjo Mar-
jeto Naglič zelo pestro. Z obsežnim reperto-
arjem smo nastopili na številnih revijah, 
na domačih tleh in tudi mednarodnih 
tekmovanjih. Dne 21. aprila smo se z av-
tobusom odpravili proti glavnemu mestu 
Slovaške, kjer smo nastopali na medna-
rodnem tekmovanju Slovakia Cantat 2017. 
Prejeli smo kar dve srebrni priznanji.
V hotel Junior v Bratislavi smo srečno 
prispeli po osmih urah varnega in prije-
tnega potovanja. Po okusni »kočerji« smo 
se pripravili na večerni nastop v Jezuitski 

cerkvi. V petek smo imeli prvi tekmovalni 
nastop v kategoriji mladinski zbori do 16 
let. In po nastopu smo »Kraj Dunaja« (ob 
Donavi, povzeto iz pesmi Kresnice) uživa-
li na soncu z mislimi na pravkar izveden 
program. Popoldne smo na parkirišču 
pred hotelom vadili koreografijo ljudske-
ga programa in si nato z mestno vodičko 
ogledali še najpomembnejše znamenito-
sti Bratislave. Ljudski program smo peli v 
nošah, h katerim sodijo tudi kite, zato so 
spretne pletilke z delom morale začeti že 
v večernih urah, da smo bila vsa dekleta 
primerno »okitana«. V soboto smo ime-
li dva nastopa: najprej tekmovalnega, v 
kategoriji ljudske pesmi, kasneje pa smo 
sodelovali še na zaključnem koncertu, 

ki je bil tik pred slovesno podelitvijo pri-
znanj. V vmesnem času smo si ogledali 
bratislavski grad – rezidenco Marije Te-
rezije, kjer smo zapeli mladoporočence-
ma. 
In naši dosežki? V kategoriji mladinski 
zbori do 16 let smo dosegli srebrno pri-
znanje. Zmago v tej kategoriji smo zgre-
šili za 0,25 točke in od žirije tekmovanja 
prejeli vrsto spodbudnih pohval. V ka-
tegoriji ni bilo podeljenega zlatega pri-
znanja. Tudi v kategoriji ljudska pesem 
zlato priznanje ni bilo podeljeno, prejeli 
smo srebrno priznanje. 
Po nedeljskem zajtrku smo se polni pev-
skih vtisov in novih spoznanj odpravili 
proti domu.

Slovakia Cantat 2017
Mladinski pevski zbor OŠ Železniki je konec aprila uspešno gostoval  
na mednarodnem tekmovanju na Slovaškem.

Med zmagovalci letošnjega natečaja Slovenia Press Photo je tudi 
zadnja leta tudi v slovenskem in širšem merilu vse bolj prepozna-
ven fotograf Andrej Tarfila iz Selc. Na omenjenem natečaju je uspel 
z najboljšo fotografijo v kategoriji Narava, za motiv pa si je tokrat 
izbral Bled. Zmagal je s fotografijo v črno-beli tehniki z naslovom 
Zamrznjeno Blejsko jezero. „Priznanje mi seveda veliko pomeni. Mi-
slim, da je zmaga na tem natečaju najvišja nagrada, ki jo v Sloveniji 
lahko doseže fotoreporter. Zame je torej pomembna tudi zato, ker je 
treba premagati vse profesionalne fotografe. Tokrat sem dokazal, da 
mednje sodim tudi sam,“ je povedal Andrej Tarfila, ki je letos prejel 
tudi prvo nagrado na Balkan Photo Festivalu, lani pa v eni izmed 
kategorij bil najboljši na svetu na Sony World Photography Awards. 
Pred dnevi je bil nagrajenec na natečaju Lumen v Škofji Loki, pred 
nedavnim pa je bil nagrajen tudi na natečaju črno-belih fotografij 
V spomin Josipu Pelikanu, ob 40. obletnici njegove smrti, ki ga je 
pripravila revija Digitalna kamera.

Nagrajeni Andrej Tarfila

Andrej Tarfila je uspel na natečaju Slovenia Press Photo.  
/ Foto: Jure Makovec
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Na Osnovni šoli Železniki so konec maja 
predstavili raziskovalne naloge, ki so jih 
v tem šolskem letu izdelali njihovi učen-
ci. Kot je poudaril ravnatelj Franc Rant, 
se zavedajo, da je raziskovanje osno-
va vsakega napredka, zato učence zelo 
spodbujajo pri tem. Zahvalil se je men-
torjem projektov ter Občini Železniki, 
podjetjem in organizacijam, ki podpirajo 
raziskovalno dejavnost na njihovi šoli. 
Navzočim so predstavili tri projekte, 
med njimi tudi raziskovalno nalogo 
Uporaba vetrne energije v Selški dolini, 
s katero so na državnem tekmovanju 
mladih raziskovalcev osvojili četrto me-
sto. Devetošolci Sebastjan Purgar, Niko 
Rovtar, Lovro Vrhunc in Tinkara Kokalj 
so pod mentorstvom Monike Čemažar 
raziskali, kakšno vetrno elektrarno bi 
lahko postavili v Selški dolini in kako bi 
električno energijo, proizvedeno z vetrno 
elektrarno, koristno porabili za napa-
janje električnih koles. Z meritvami od 
maja 2016 do januarja 2017 so ugotovili, 
da se v tukajšnjih krajih hitrost vetra gi-
blje od 2 do 10 m/s in da bi bila najbolj 
primerna vertikalna vetrna elektrarna, 
ki deluje od hitrosti 1,5 m/s dalje in je 
premera 195 cm. Ta bi letno proizvedla 
500 kWh električne energije oz. 1370 Wh 
na dan. Izračunali so, da bi na dan z ele-
ktričnim kolesom lahko prevozili 215 ki-
lometrov; to pomeni, da bi se v primeru 

višinske razlike do 10 metrov in oddalje-
nosti 2,5 km od šole do nje in nazaj lahko 
peljalo 50 učencev.
Osmošolka Anja Krmelj in Jennifer Dauti 
iz 9. razreda sta predstavili načrt čutilne 
sobe v OŠ Železniki, izdelan pod men-
torstvom Mance Maretič Paulus. Gre za 
nadgradnjo lanske raziskovalne naloge, 
v sklopu katere so si ogledali čutilni sobi 
na OŠ Jela Janežiča in vrtcu Škofja Loka 
in ugotavljali, zakaj so te koristne. "Lani 
smo en teden izvajali dinamično čutilno 
sobo v kletnih prostorih, naš cilj pa je, da 
bi izdelali statično čutilno sobo, ker ima-
mo kar nekaj učencev, ki imajo težave 

z umirjanjem in spadajo v spekter avti-
stičnih motenj," je pojasnila mentorica. 
Letos sta tako omenjeni učenki izdelali 
načrt za ureditev čutilne sobe v kleti in 
atriju ob jedilnici. Na šoli upajo, da bodo 
z novim šolskim letom dobili potrjen 
projekt Erasmus+, v sklopu katerega na-
meravajo načrt tudi uresničiti.
Učenci 4. in 5. razreda iz Sorice so z men-
torico Andrejo Šolar raziskovali vpliv gazi-
ranih pijač na človeške notranje organe. 
Poskuse so izvajali na prašičjih organih, 
ker so najbolj podobni človeškim in tudi 
najbolj dostopni. Za 48 ur so jih namakali 
v lončke z gaziranimi pijačami, v katerih 
so se obarvali in malo zmanjšali. Tako so 
ugotovili, da imajo te pijače škodljiv vpliv 
na naše notranje organe.
Na OŠ Železniki je v tem šolskem letu 
nastala tudi raziskovalna naloga Voda 
je življenje. Petošolci so pod vodstvom 
Nataše Zavrl poglobili znanje na različ-
nih področjih, tesno povezanih z vodo. 
Pomembno se jim je zdelo spoznanje, da 
Slovenija sodi med tiste evropske države, 
ki so bogate z vodo. Izvedeli so, da člo-
veško telo vsebuje kar do 80 odstotkov 
vode. Še posebej so raziskali, kako priha-
ja pitna voda v domove, zato so obiskali 
Vodohran Plenšak. Posvetili so se tudi 
onesnaženosti in porabi vode. Izvedeli 
so, da je v Železnikih mesečna poraba 
vode približno 21.000 kubičnih metrov. 
OŠ Železniki jo skupaj s podružničnimi 
šolami mesečno porabi 430 'kubikov'. 

Nagradili projekt o uporabi vetrne energije
Devetošolci so bili z raziskavo o uporabi vetrne energije v Selški dolini četrti v državi.

Avtorji raziskovalne naloge o uporabi vetrne energije v Selški dolini z mentorico  
Moniko Čemažar

Učenci iz Sorice so z mentorico Andrejo Šolar raziskovali vpliv gaziranih pijač na človeške 
notranje organe.
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KATARINA PRIMOŽIČ, MENTORICA ŠOLSKEGA PARLAMENTA

… NA OBISKU NA OBČINI

V maju so se mladi poslanci odzvali vabilu gospoda župana in 
obiskali našo občino. Večina učencev je bila prvič v prostorih 
občinskih služb. Pozdravila sta jih gospod župan Anton Luznar 
in direktorica občinske uprave gospa Jolanda Pintar. Pogovar-
jali smo se v sejni sobi, kjer se sestajajo občinski svetniki. Žu-
pan je razložil, kaj vse obsega delo občinske uprave in svetni-
kov. Izvedeli smo, da med drugim skrbijo tudi za šolo in vrtec.
Učenci so gostiteljema zastavili nekaj vprašanj, sporočili svo-
je izkušnje, predloge in pohvale. Med drugim jih je zanimalo, 
kdaj bo dolina dobila prepotrebno kolesarsko stezo. Pohvalili 
so razsvetljavo na mostu v Davčo, zeleno okolico, v kateri živi-
mo, in obnovo ceste v Podlonk. Učenka iz Potoka je opozorila, 
da je tudi njihova cesta potrebna prenove. Slišali smo, da je v 
šolski jedilnici mraz, zato se v času jutranjega varstva učenci 
raje zadržujejo v čitalnici, ki pa je precej majhna. Poudarili 
so potrebo po večji in sodobnejši šolski knjižnici, prostoru z 
odrom za šolske prireditve, domu upokojencev, reševalnem 
vozilu … Devetošolci so gospodu županu in gospe direktorici 
predstavili tudi raziskovalno nalogo Uporaba vetrne energije 
v Selški dolini. V odgovorih smo slišali, da bodo streho nad 
šolsko jedilnico obnovili že letos poleti ter da se trudijo čim 
prej speljati kolesarsko stezo skozi dolino.

… NA NACIONALNEM OTROŠKEM PARLAMENTU

Konec maja je v državnem zboru potekalo 27. nacionalno 
zasedanje Otroškega parlamenta z naslovom Otroci in načr-
tovanje prihodnosti, ki ga organizira ZPMS. Zbralo se je 114 
poslank in poslancev iz cele Slovenije. Med njimi je bila tudi 
osmošolka Manca Tolar, poslanka OŠ Železniki. Po uradnem 
delu in izvolitvi delovnega predsedstva so se poslanci razde-
lili v odbore z naslovi: Kakšen človek želim postati?, Vredno-
te, Okolje in Prihodnost. Tam so angažirano izražali svoja 
mnenja in spoznanja. Manca je aktivno sodelovala v delovni 
skupini Vrednote. Izpostavili so delavnost in iznajdljivost, v 
povezavi z njima pa tudi poštenje. Pri tem pa nimajo v mislih 
le denarja, ampak predvsem sodelovanje med ljudmi. Veliko 
so govorili o vzgoji in starših, ki naj bi otrokom omogočali 
pridobivanje izkušenj, pomembnih za samostojno življenje. 
Menili so, da otroci potrebujejo spodbude in meje staršev in 
učiteljev. Zavedajo se, da si morajo sami pridobiti njihovo za-
upanje. Vsekakor pa ne želijo postati "kloni" svojih staršev.
Po nekajurnem zasedanju delovnih skupin so se poslanci 
zbrali na plenarnem zasedanju v veliki dvorani. Tam sta jih 
pozdravila predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar in predsednik 
Državnega zbora RS dr. Milan Brglez. Sledilo je poročanje o 
delu posameznih odborov. Vsako posebej je spodbudilo živah-
no razpravo. Tema naslednjega Otroškega parlamenta pa je 
Šolstvo in šolski sistem.

Šolski poslanci

Poslanski skupini sedmega in devetega razredaPoslanski skupini šestega in osmega razreda



24 | ŠOLA

JANA LUŠINA

Pred dvema letoma smo imeli na obisku 
34-letnega Indijca Kjureša, ki je potoval 
po Evropi. Na naš naslov se je oglasil 
preko "couchsurfing", ki ga je v precejšnji 
meri uporabljala tudi hči Petra. Po dveh 
letih se je spet mudil v Evropi. Naše sre-
čanje je bilo prisrčno. Zdelo se mi je, kot 
da gostimo prijatelja, ki ga poznamo že 
vse življenje. Že dan po prihodu sem ga 
povabila v šolo, kjer je bil na obisku že pr-
vič. Čeprav je obiskal že mnogo držav po 
svetu, pa je bil na šolah le v Rusiji in pri 
nas. Najprej nam je predstavil na kratko 
Indijo, nato pa so mu učenci postavljali 
vprašanja. Težko je primerjati življenje 
v mestu (Mumbay), kjer živi, z našo Slo-
venijo. Po številu prebivalcev je veliko 
kar za 10 Slovenij. Indija ima 27 različ-
nih jezikov. Kot otrok je obiskoval šolo za 

dečke. Otroci so ga spraševali o živalih v 
Indiji. Razložil nam je, kako se razlikuje-
ta indijski in afriški slon. Posebno zani-
mivo se jim je zdelo, ker je zelo na blizu 
videl kobro. Verjetno bi Slovenci pri njih 
težko prenašali vročino, ko se termome-
ter povzpne krepko čez 40 stopinj. Bogati 
imajo sicer po hišah klimatske naprave. 
Ob njegovem prihodu sem spekla potico, 

ki mu je bila zelo všeč. Njihova prehrana 
se precej razlikuje od naše. Začimbe so 
močnejše, bolj pikantne. Pravi, da je tudi 
v Indiji pico mogoče dobiti na vsakem 
vogalu. Najljubša hrana pa je zanj pišča-
nec z masalo (njihovo začimbo). Po treh 
dneh je odšel proti domu. Povabil nas je 
na obisk. No, mogoče, kdo ve – se nasled
njič srečamo v Indiji.

Vonj po Indiji

Po dveh letih nas je ponovno obiskal Indijec Khjureš.

Rodile so:
Polonca Pokorn iz Smoleve Luka, Mateja Na-
stran z Rudnega Nežo, Andreja Rakovec iz Do-
lenje vasi Primoža, Katarina Bertoncelj iz Selc 
Mihaela, Ana Golja iz Spodnjih Danj Tima, 
Nataša Oman iz Dolenje vasi Nejca, Špela 
Mohorič iz Golice Sofijo in Barbara Podrekar 
iz Selc Terezo. Rodilo je tudi sedem mamic iz 
Železnikov: Sara Šturm Žiga, Irena Tomić Iva-

na, Elma Prezelj Dejana, Anja Potočnik Lovra, 
Anja Filej Mohorič Leno, Marinka Sever Va-
lentino in Ema Marenk Anjano Lindo.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi 
vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam 
vseh novorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in 
dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena 
tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene 
dejavnosti, Občina Železniki 

Mamicam čestitamo!

ANA ŠUBIC

Osmošolci OŠ Železniki Kris Šolar, Krištof Frelih in Eva Benedičič 
so zmagovalci regijskega tekmovanja Zlata kuhalnica, ki je bilo 
maja v Radovljici, in so se tako uvrstili na oktobrsko državno 
tekmovanje v Kranjski Gori. Ekipa, ki jo je tik pred tekmovanjem 
zaradi zdravstvenih težav moral zapustiti Aljaž Demšar in ga je 
zamenjala Eva, se je na Zlato kuhalnico pripravljala pod men-
torstvom kuharja Davorja Družinca. Ustvariti so morali dve jedi: 
kranjsko klobaso kot osnovno sestavino glavne jedi in sladke 
skutine štruklje. Ekipa iz Železnikov je pripravila raviole, polnje-
ne s kranjsko klobaso, pehtranom in drobnjakom, pire gomolj-
ne zelene z gorčičnimi semeni in popečeno kranjsko klobaso, 
dodali pa so še drobnjakovo olje in peno iz slanine. Za sladico so 
naredili ajdov štrukelj s skuto, orehi in figami ter zapečen sirov 
štrukelj z jabolčno čežano in orehovim krokantom. Dosegli so 
92,7 od 100 točk. "Prepričali so nas s profesionalnim znanjem in 

organizacijo. Med delom so ves čas pazili, da so imeli delovne 
površine čiste, uporabljali so pravilne toplotne postopke. Pripra-
vili so jedi, ki bi jih lahko postregli v restavraciji višjega nivoja, 
izstopale so tako po videzu kot po okusu," so pojasnili v komisiji.

Najboljši na Zlati kuhalnici
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NEŽKA ČUFAR, 
POMOČNICA RAVNATELJA IN BABICA 
FOTO: ALEKSANDER ČUFAR

Kdor ima vnuke, ve, kakšna sreča je to, kakšna obogatitev življe-
nja in dopolnitev nečesa neizrekljivo lepega. Le kdo se ne spomi-
nja trenutkov, ki jih je preživel s svojimi starimi starši? Lahko 
so bili vsakdanji, ali pa zelo redki, pa vendarle so ostali za vedno 
v našem spominu. Kaj pa je tako posebnega, da se to dogaja iz 
generacije v generacijo? Mislim, da ima pomembno mesto prav 

to, da čas z vnuki teče drugače kot čas, ki ga preživimo s svojimi 
otroki. Vse je bolj umirjeno, nikamor se ne mudi, ponavljanje 
istih stvari je nerazumljivo lepo, nič dolgočasno, dovoljena so 
tudi razvajanja. Kajne, da vse to drži kot pribito?
Sedaj vemo, zakaj so tradicionalna srečanja starih staršev z 
vnuki v Antonovem vrtcu množično obiskana in vedno zelo pri-
jetna. Tokrat je bilo druženje v četrtek, 18. maja, ko je minilo 
natanko eno leto od prejšnjega. Starši nam radi povedo, da stari 
starši že v mesecu aprilu začnejo spraševati, kdaj bo ta poseben 
dan v vrtcu. Vsako leto se potrudimo, da je drugače in zanimivo.
Uvod je bil glasbeno in literarno obarvan, kajti otroci so zapeli 
ob spremljavi kitare in zraven tudi kaj ponazorili z gibi. Pesmi 
in deklamacije so bile v večini posvečene dedkom in babicam, 
zato se je od sreče orosilo marsikatero oko. Vse so navdušili naj-
mlajši otroci, ki so se predstavili z gosenicami, ki so jih izdelali 
iz starih nogavic. 
Sledila je delavnica, v kateri so otroci skupaj s starimi starši likov-
no ustvarjali z lepljenjem raznobarvnih lesenih kolutov in različ-
nih semen na leseno podlago. Koliko potrpežljivosti, vztrajnosti 
in veselja na enem mestu! Res občudovanja vredno doživetje za 
vse. Nastalo je toliko različnih umetnin, da jih je bilo težko pre-
šteti. In to je bilo darilo vnukov, ki so ga stari starši odnesli s seboj 
domov. Pa ne samo to, še več vredno je bilo darilo v obliki spo-
minov na to druženje, ki bodo ostali zapisani v srcih vseh nas, ki 
smo bili ta dan skupaj pred Antonovim vrtcem.

Stari starši v Antonovem vrtcu

Delavnica s starimi starši

SONJA BERGANT

Namen mednarodnega projekta je graditi mostove prijatelj-
stva, spoznavanje običajev in načinov življenja ljudi ter nava-
janje na strpnost do tujcev, drugače mislečih …
V skupini Čebelice smo se v teh dneh poslovili od prijateljev iz 
sodelujoče skupine Pedenjped iz vrtca Navihanček iz Središča 
ob Dravi. Skozi celo šolsko leto smo preko spletne aplikacije 
in video omrežja sodelovali s petimi različnimi tematskimi 
sklopi: To sem jaz, Jaz in moja družina, Jaz in moj vrtec, Jaz 
in moje mesto, Jaz in moja država. Najprej smo razmišljali o 
sebi, pridobivali socialne veščine vzpostavljanja stika z drugi-
mi, iskali podobnosti in razlike otrok sveta. Najpomembnejši 
izdelek za predstavitev na video klicu je bila osebna izkazni-
ca s prikazom svojih značilnosti in posebnosti. Pri izvajanju 
druge teme smo k sodelovanju povabili starše. Vsak otrok je 
doma ob pomoči starša izdelal plakat o svoji družini, ki ga je 
predstavil svojim prijateljem v vrtcu in na video klicu. V vr-
tec smo povabili stare starše, jim predstavili kratek program, 
srečanje pa nadaljevali ob družabnih igrah. Vrtec smo pred-
stavili na podlagi izmišljenih ugank o logotipih skupin, z iz-
branimi fotografijami otrokom najljubših dejavnosti in izde-
lano maketo vrtca. Zelo smo uživali v spoznavanju simbolov, 
znamenitosti, domačih obrti svojega mesta. Predstavili smo 
grb, klekljanje, izdelane dražgoške kruhke ter ljudsko rajalno 

igro. Razvijali smo zavest o državni pripadnosti, spoznavali 
državne simbole, znamenitosti in običaje. Skrbeli za naklo-
njen in spoštljiv odnos do okolja. Na video klicu smo zapeli 
slovensko himno in predstavili risbe svoje države.
To je nekaj najpomembnejših dejavnosti, ki je z novim iz-
zivom pridobivanja znanj združilo dve skupini predšolskih 
otrok iz Gorenjske in Štajerske v zanimivo, prijateljsko so-
delovanje. Glede na pozitivno izkušnjo in navdušenje otrok 
bomo v projektu še sodelovali.

Pomahajmo v svet
Vrtec Železniki je letošnje šolsko leto prvič vključen v projekt Pomahajmo v svet. 

Predstavitveni plakati družin
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ANA ŠUBIC

Jožica Demšar s kmetije pr' Selonc iz Martinj Vrha sir izde-
luje šele štiri leta, da je pri tem na pravi poti, pa ji poleg za-
dovoljnih strank dokazujejo tudi strokovnjaki. Seloncovemu 
siru so namreč maja na državni razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju že tretje leto zapored dodelili zlato priznanje 
in s tem tudi znak kakovosti. "Izdelujem poltrdi sir. Brez težav 
prodam vsega, večinoma doma, nekaj pa tudi na mlekomatu 
Janeza Benedičiča v Železnikih. Prodala bi ga lahko še več, in 
to brez posebne promocije. Stranke ga zelo pohvalijo, ker pa 
sem želela tudi potrditev od strokovnjakov, sem ga dala na 
ocenjevanje na Dobrote slovenskih kmetij," je pojasnila Jožica 
in dodala, da pri siru ocenjujejo videz, barvo, testo, prerez, 
vonj in okus.
Po rojstvu zadnjega od štirih sinov, danes šestletnega Blaža, 
je pustila službo v Železnikih in doma prevzela skrb za hlev, 
v katerem je trenutno osem krav, tri breje telice in tri teličke. 
"Na dan namolzem največ sto litrov mleka. Vsega predelam, 
razen tistega, kar ga porabimo doma. Za domačo uporabo 
izdelujem tudi kislo mleko, jogurt, skuto, maslo, sir za žar, 
mladi sir, za prodajo strankam pa samo poltrdi Seloncov sir. 

Znak kakovosti za Seloncov sir
Kmetija pr' Selonc iz Martinj Vrha je za svoj sir na državni razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij že tretje leto zapored dobila zlato priznanje in s tem znak kakovosti.

Jožica Demšar in njen najmlajši sin Blaž v zorilnici, kjer sir zori  
šest tednov.

specializirana  
trgovina z barvami 
in laki ter
avtoličarstvo

		VELIKA IZBIRA BARV IN OSTALEGA MATERIALA  
za obnovo vašega stanovanja, hiše ali avtomobila,

		MEŠANJE BARV v želenih niansah,
		KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE,
		STROKOVNO SVETOVANJE,
		POLETNI POPUST  

-10% NA VSE  
APNENE BARVE                                                            

Delovni čas: od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, 
sobota od 8. do 12. ure.

Modri val, d.o.o., Vešter 25, 4220 ŠKOFJA LOKA, 
T: 04/ 51 27 220, www.modrival.si

Iz sto litrov mleka dobim približno devet ali deset kilogramov 
sira," je razložila. 
In kakšen je postopek izdelave sira? "Danes na primer izde-
lujem sir iz včerajšnje in današnje molže. Ob pol sedmih zju-
traj sem mleko nalila v sirarski kotel, kjer se je ogrelo na 
64 stopinj in pasteriziralo. V tem postopku dodamo sirarsko 
kulturo (mlečnokislinske bakterije op. a.) in sirišče ter me-
šamo, da dobimo sirno zrno. Po približno petih urah sledi 
stiskanje sirnega testa v modelčkih pod stiskalnico, petkrat 
ga nato obrnem, zvečer pa ga dam za osem ur v slanico. Na-
slednje jutro ga zložim na lesene police. Na dva dneva je nato 
potrebno obračanje in na 14 dni ribanje v slani vodi. Sir zori 
šest tednov," nam je med ogledom sirarne na kratko pojasni-
la postopek.
Kot pravi, kmečki siri običajno niso pasterizirani, njen pa je 
– zaradi večje varnosti. O tem je veliko izvedela v šoli: obisko-
vala je srednjo gostinsko šolo ter nato višjo strokovno šolo 
za gostinstvo in turizem, kjer se je izobrazila za organizator-
ja poslovanja v gostinstvu. Tovrstna izobrazba ji pri njenem 
delu pride prav, je pa kasneje znanje o predelavi mleka prido-
bivala tudi na tečajih v Biotehniškem centru Naklo.
Z živinorejo in predelavo mleka se Seloncova hribovska kme-
tija na 800 metrih nadmorske višine ne more preživeti, glav-
ni dohodek ji prinaša gozd. "Od okoli 50 hektarov površin je 
približno četrtina obdelovalnih, ostalo pa je gozd. Mož Jure se 
ukvarja s posekom in spravilom lesa, to dejavnost pa izvaja 
tudi za druge," je razložila.
V hlevu in pri drugih kmečkih opravilih pomagajo tudi otroci, 
najstarejši se že zanima za srednjo šolo v Strahinju. Zakonca 
Demšar imata štiri sinove, stare od šest do štirinajst let, v 
prejšnji generaciji pa je bilo na kmetiji sedem deklet, med 
njimi tudi Jožica. Njen mož Jure, Javhov iz Martinj Vrha, izvi-
ra iz še večje družine, imel je kar devet bratov in sester. Med 
poletnimi počitnicami je tako pr' Selonc vedno pestro, ko se 
domačim otrokom pridružijo še bratranci in sestrične.
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Tako kot že vrsto let doslej smo tudi letos 
v Kulturnem in turističnem društvu Zali Log 
organizirali Zelefest. Prireditev je potekala 
dva dni. V soboto, 20. maja, smo imeli za-
bavo z ansamblom Pogum, naslednji dan 
pa pohod. V soboto so bile v popoldan-
skem času predvidene tudi delavnice za 
otroke, vendar so zaradi slabega vremena 
žal odpadle. Tudi zvečer na zabavi je bilo 
obiskovalcev nekoliko manj kot v prete-
klih letih. Prav tako smo zaradi slabe vre-
menske napovedi odpovedali tudi pohod, 
vendar smo ga v nedeljo zaradi velikega 
zanimanja pohodnikov in lepega vremena 
potem vseeno izpeljali. Pot nas je vodila 
po naši tematski poti v Sušo. Med potjo 
smo našim obiskovalcem – pohodnikom 
pokazali vse znamenitosti in zanimivosti, 
ki jih lahko vidimo in opazujemo med po-
tjo. V Suši smo za vse pohodnike pripravili 
tudi manjšo pogostitev, da smo se malo 
okrepčali in poklepetali. Tako smo se s 
pohoda vrnili polni novih vtisov in dogo-
divščin.

Že enajsti Zelefest

RENATA VALH PINTAR

V KTD Dražgoše smo se tokrat odločili, da 
priredimo pohod na planino, ki jo obdaja-
jo prostrani jelovški gozdovi, spokojnost, 
kjer se sliši žvrgolenje ptic in skoraj na 
vsakem koraku opazi sledi gozdnih živa-
li. V nedeljo, 14. maja, je 40 pohodnikov 
– družin, najstnikov, celo nekaj nosečnic 
in malce starejših od blizu in daleč – pre-
hodilo dveurno pot iz Dražgoš na Vodiško 

planino. Vodila nas je mimo zapuščene 
planine Kališnik, mimo številnih kotanj 
ter križišča s stoletno zgodovino »Pr cifr«. 
Sonce nas je spremljalo velik del poti, tako 
so nam na planini še bolj teknili odlična 
jota, bograč, čevapčiči in rebrca. Ob koncu 
nam je korak pospešila kratka ploha, ki 
pa ni skazila dobre volje in obljube, da se 
naslednje leto spet vidimo. V KTD že raz-
mišljamo o novem pohodu po Jelovici, ki 
pa naj bo še skrivnost.

Dražgoške poti vodile na Jelovico

Taverna je obkrožena z igrišči, ki se v poletnih dneh in toplih večerih napolnijo z 
vsemi željnimi rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa. Igrišča in piknik 
prostori so v lasti ŠD Selca, v taverni pa si lahko rezervirate termine za igro tenisa ali 
odbojke. Ob naši terasi je igrišče za košarko, ki ga s pridom uporabljajo tudi mali 
nadobudneži. Razpolagamo tudi s travnatim igriščem za nogometne navdušence. 
Najbolje ob vsem pa je, da je hladna osvežitev in okrepčilo vedno na dosegu roke. 
Bi si želeli organizirati piknik, pa nimate dovolj prostora? Bi radi postregli z najboljšim 
menijem, pa niste žar mojster? Težav ni. Pri nas lahko najamete piknik prostor, 
večjim družbam pa po predhodnem dogovoru posodimo tudi našega kuharja, ki 
vam pripravi meni, ki ga oblikujete skupaj z njim.
V naši ponudbi pa boste zagotovo našli kaj zase, četudi niste športnik ali ljubitelj žara. 
Iz taverne dnevno diši po picah, pečenih v krušni peči, pripravljamo vam sveže 
malice in kosila po naročilu, zagotovo pa je naša posebnost tudi hišna ponudba, 
v kateri med drugim najdete odlične goveje ličnice s kruhovo rulado in brusnicami.
Več o naši ponudbi in delovnem času si lahko preberete na http://taverna-rovn.si/.

Taverna Rovn vam želi 
čudovito poletje.

Poletje je idealen čas, da si vzamemo 
čas zase in svoje prijatelje ter ga 
preživimo med športnimi aktivnostmi 
ali ob slastnem vonju žara, z osvežilno 
pijačo in dobro družbo. 

V Taverni Rovn  
vam ponujamo vse to. 
Vabljeni!
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Iz Železnikov prihaja nekaj dobrih plavalcev in med njimi je tudi 
Erin Rant, ki tekmuje za PK Kranj. Pred kratkim se je na medna-
rodnem mitingu Kranja vpisala med zmagovalke. V absolutni 
konkurenci je bila najboljša na 400 metrov mešano in hkrati 
dosegla tudi normo za mladinsko evropsko prvenstvo v Izraelu. 
Ob tem velja poudariti, da gre za štirinajstletnico, ki tekmuje še 
v kategoriji kadetinj.
"Plavanje treniram od šestega leta. V Železnikih imamo bazen, 
plavalni klub in sem se odločila za ta šport. Najprej sem treni-
rala v domačem klubu, zadnja štiri leta pa plavanje treniram 
pri PK Kranj," je povedala Erin Rant. V zadnjem letu je naredila 
velik napredek. "Letos sem odplavala normo za EYOF (Olimpijski 
festival evropske mladine) in za mladinsko evropsko prvenstvo, 
kar sta moja velika uspeha. Takšnega napredka nisem pričako-
vala, razloga pa vidim v delu, v pridnem treniranju. Trikrat na 
teden treniram po dvakrat na dan, ostale dni pa po enkrat," je 
pojasnila. K temu je nekaj besed dodala tudi njena trenerka Pe-
tra Omejec: "Kot plavalka je zelo marljiva. Velikokrat mladim re-
čemo, naj se zgledujejo po njej. Je prvo ime našega kluba in upa-
mo, da bo dosegla še veliko dobrih rezultatov. Njen napredek v 
zadnjem letu je zares velik. Na zimskem državnem prvenstvu je 
postala petkratna državna prvakinja. Poleg tega je zelo raznovr-
stna plavalka in dobro plava praktično vse sloge, najboljša pa je 
v disciplinah mešano in prosto." Erin je članica kadetske repre-

zentance, njena vzornica pa je ameriška plavalka Katie Ledecky.
Pred njo je poletje velikih tekmovanj. "Ima normo za evropsko 
mladinsko prvenstvo, ki bo že konec meseca, a smo se s selek-
torjem reprezentance odločili, da se bo osredotočila na festival 
EYOF, ki bo konec julija. Tam upamo na finale ali še na kaj več," 
je pojasnila Petra Omejec. 
Erin je zaključila deveti razred osnovne šole, šolanje pa bo nada-
ljevala na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. V prihodnje si 
želi plavati čim bolje in izboljševati svoje osebne rekorde. 

Plavalka iz Železnikov, ki veliko obeta
Erin Rant je odlična slovenska kadetinja, ki je pred kratkim odplavala tudi  
normo za evropsko mladinsko prvenstvo.

Erin Rant je še kadetinja, normo pa je odplavala že za evropsko 
mladinsko prvenstvo. 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ANDREJ TARFILA

Tek na Ratitovec je že tradicionalno del slovenskega pokala v 
gorskem teku. V organizaciji AD Železniki je v 22. izvedbi pote-
kal 4. junija, bil pa je izredno pomemben, saj je štel kot izbir-
na tekma za sestavo članske in mladinske reprezentance za 
letošnje evropsko prvenstvo, ki bo sredi julija s tekom na Ve-
liko planino. Poleg tega je bil državno prvenstvo za veterane.
Udeležilo se ga je kar 229 tekmovalcev. V absolutni moški kon-
kurenci je zmagal Miran Cvet (KGT Papež, 1;04:26), sledila pa sta 
Rok Bratina (TD Bovec, 1;06:04) in Gašper Bregar (1;06:08). Izkazal 
se je tudi član domačega AD Železniki Stanko Janžekovič, ki je 
že vrsto let v gorskem teku. Absolutno je bil s časom 1;11:57 dese-
ti, med mlajšimi veterani za slovenski pokal tretji, za državno 
prvenstvo veteranov pa v kategoriji 40–44 let prvi. Pri veteranih 
od 55 do 59 let je bil tretji Brane Tavčar (ŠD Sorica). Pri ženskah, 
ki so imele start v Podlonku, so bile prve tri Mojca Koligar (ŠD 
Kekec in Mojca, 54:40), Klementina Lemut (ŠD Nanos-Podnanos, 
55:11) in Jasmina Jelovšek (KGT Papež, 57:20). Med mladinkami 
je zmagala Katja Podobnik (ŠD Tabor Žiri), med mladinci pa Tine 

Habjan (KGT Papež). Za točke slovenskega pokala so tekli tudi te-
kači otroških kategorij in med starejšimi dečki je bil tretji Lovro 
Vrhunc iz AD Železniki. Na Ratitovec je potekal tudi rekreativni 
tek (dobila sta ga Ana Jelovčan in Simon Drole) in tek trojk.

Na Ratitovec za mesta v reprezentanci
Tek na Ratitovec je bil izbirna tekma gorskih tekačev za domače evropsko prvenstvo.

Tek na Ratitovec je potekal že dvaindvajsetič.
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Športno društvo Kamikaze Železniki je na svoji spletni strani www.
kamikaze.si objavilo razpis za rekreativno kolesarsko dirko za zla-
to čipko 2017, ki bo potekala v soboto, 8. julija, v Železnikih. Pri-
jave bodo zbirali od 8. ure do 9.45 pred restavracijo Lušina v Žele-
znikih. Štart bo ob 10. uri, nakar bo sledila zaprta vožnja do konca 
Železnikov v dolžini 2 kilometrov. Na mostu na Jesenovcu bo leteči 
štart, cilj pa po 15 kilometrov dolgi progi s 580 m višinske razlike 
v Davči na kmetiji Pr' Vrhovc. Zadnji upoštevani čas prihoda v cilj 
bo ob 12. uri. Celotna proga je asfaltirana, v celoti je dolga 17,8 ki-
lometra. Razglasitev rezultatov bo na kmetiji Pr' Vrhovc v Davči ob 
13. uri. Udeleženci dirke sodelujejo tudi v akciji Slovenija kolesari, 
dirka bo štela za občinsko prvenstvo in Pokal Kamikaz. Tekmovali 
bodo v več starostnih kategorijah za ženske, moške in otroke do 15 
let. Skupna zmagovalec in zmagovalka bosta prejela zlato čipko za 
leto 2017, posebej pa bodo nagradili tudi najstarejša udeleženko 
in udeleženca, najmlajšega udeleženca in udeleženca, ki bo pri-
šel od najdlje. Startnina v predprijavi (vplačila najkasneje 5. julija) 
znaša za odrasle 17 evrov, za otroke 10 evrov, na dan prireditve (od 
8. ure naprej) pa za odrasle 20 evrov in za otroke 15 evrov. Za mlaj-
še od sedem let v spremstvu staršev je udeležba brezplačna. Ime-
tniki olimpijske kartice imajo na dan prireditve 10-odstotni popust. 
Prireditev bo ob vsakem vremenu. Prebivalce občine Železniki še 
obveščajo, da bo zaradi kolesarske prireditve v soboto, 8. julija, 
potekala kratkotrajna popolna zapora regionalne ceste Češnji-
ca–Davški most–Močilarjev grič med 9.50 in 11.05 ter občinske 
ceste Močilarjev grič–Vrhovc med 10. in 12. uro. Predvideni čas 
zapore je okviren, potrudili pa se bodo, da bo cesta za promet 
odprta čim prej. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Kolesarji za zlato čipko

Z akcijo Razgibajmo Zali Log tamkajšnje športno društvo že pet-
najst let domačine spodbuja k rekreaciji. Sodelujoči osvajajo tri 
ciljne točke – cerkev v Suši, Žagarjev hlev v Grobljah na 1068 me-
trih nadmorske višine in Planinski dom na Petrovem Brdu, ki pred-
stavlja izziv predvsem kolesarjem. Udeleženci akcije z obiskom 
lokacij, kjer so vpisane knjige, zbirajo točke. Rezultate lanske ak-
cije so razglasili konec aprila v Suši. Priznanja si je prislužilo 55 
udeležencev. "Skupaj je bilo na vseh treh lokacijah 8105 vpisov – 
največ v Suši, ki je tudi najlažje dostopna. Ugotavljamo, da je šte-
vilo udeležencev v zadnjih letih približno enako, je pa okoli 1000 
vpisov manj kot v prvih letih akcije," je pojasnil Janez Habjan, 
predsednik ŠD Zali Log. Najboljšim trem v skupnem seštevku so 
podelili zlate vehce, do katerih običajno pridejo z obiski Grobelj, 
ki prinesejo po tri točke. Zmagovalka je bila Andreja Kenda, za njo 
sta se uvrstili Bernarda Kenda in Danica Gaser.

Razgibajmo Zali Log

Najboljše v lanski akciji: Bernarda Kenda, Andreja Kenda in Danica 
Gaser / Foto: Aleš Lenc

Vabljeni na tekmo v agilityju
Športno kinološko društvo Železniki (ŠKD) bo jutri, v soboto, 17. junija, 
na vadišču v Selcih že tradicionalno priredilo tekmo v agilityju.

Agility je športna disciplina, pri kateri vodnik 
vodi psa preko različnih ovir (skoki, gugal-
nica, tunel, palisada, most ...), ki jih morata 
premagati v čim krajšem času s čim manj na-
pakami. Temelji na zaupanju in navezanosti 
med vodnikom in psom.
Tekma v agilityju, ki jo 17. junija prirejamo na 
našem vadišču na Rovnu v Selcih, bo letos 
štela za pokal Slovenije. Pričakujemo okrog 
sto tekmovalnih parov (vodnik-pes), med nji-
mi bodo tudi trije iz ŠKD Železniki: Tina Dem-
šar s psičko Ero, Neža Pohleven s psom Qjem 
in Janja Mesec s psičko Abby.
Psi so v kategorije razdeljeni po višini: tisti s 
plečno višino do 35 cm so v skupini S (small), 
psi s plečno višino 35–43 cm so v skupini M 
(medium), višji pa so v skupini L (large). Tek-
mujejo v dveh razredih (agility, jumping) ter v 
treh nivojih (A1, A2, A3 in V), v vsakem nivoju 
pa so razdeljeni po velikosti. 
Prireditev se bo začela ob 8.30 z ogledom 
parkurja za kategorijo A1/A2 in J1/J2, s teki 
pa začnemo ob 8.45. Gledalci so dobrodo-
šli kadarkoli med tekmo, najzanimivejši pa 

bodo teki najbolj izkušenih parov v kategoriji 
J3/A3. Kot običajno bo poskrbljeno tudi za 
gostinsko ponudbo.
V ŠKD Železniki agility redno trenira pet pa-
rov. Primeren je za vse pasme psov in me-
šančke, starejše od 14 mesecev. Z osnovnim 
spoznavanjem ovir lahko začnemo že prej, 
zato trening mladičkom prilagodimo. Pogoj 
za trening je le osnovna socializacija psa, zato 
priporočamo, da psi prej opravijo vsaj malo 
šolo. V agilityju najbolj uživajo bolj "hiperak-
tivni" psi, npr. jack russel, parson russel terierji 
in borderski ovčarji, a je precej bolj kot hitrost 
pomembna natančnost, zato je agility prime-
ren za čisto vse pasme.
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VPISUJE  
V TEČAJ VZGOJE  
IN ŠOLANJA PSOV 

v torek, 20. 6. 2017,  
ob 18. uri  

na društvenem vadišču  
na Rovnu v Selcih

POLETNA MALA ŠOLA  
(starost psa 2–9 mesecev)

Dodatne informacije dobite na  
031 361 004 (Samo)  

ali na spletni strani društva  
http://www.skd-zelezniki.si/

Vabljeni!
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KLEMEN TOMAŠEVIČ,  
PREDSEDNIK DRUŠTVA
FOTO: ANDREJ TARFILA

Konec aprila smo se uspeli dogovoriti s 
podjetjem Alples za najem njihovih pro-
storov v tretjem nadstropju na koncu 
hodnika, kjer smo najeli dve nekdanji 
sejni sobi in dve pisarni. Med prvomaj-
skimi prazniki smo izvedli prostovoljno 
delovno akcijo za ureditev prostorov, 
med katero smo med drugim s podira-
njem stene izvedli združitev dveh sejnih 
sob v eno večjo dvorano. Eno pisarno 
smo preuredili v garderobo, v drugi pa 
bo manjša sejna in sodniška soba. 
V naslednjih dneh smo v novo dvorano 
montirali montažno strelišče in v roku 
enega tedna je bilo strelišče toliko pri-
pravljeno, da smo lahko ponovno zače-
li s treningi. To je bilo zelo pomembno 
predvsem za Anjo Prezelj s pištolo in 
Vesno Markelj s puško, ki sta se konec 
maja udeležili Tekmovanja mladih 
upov v Plznu (Češka), konec junija pa 
ima Anja še svetovno mladinsko prven-
stvo. Na obeh tekmovanjih se srečajo 
najboljši mladi strelci s celega sveta 
ter se med sabo pomerijo v zračnem in 
malokalibrskem orožju. Upamo, da se 
dekleta vrnejo zadovoljne z rezultati in 
uvrstitvami.

Dosedanje prostore v zaklonišču Osnov-
ne šole Železniki bomo do nadaljnjega 
še obdržali in jih še naprej uporabljali, 
ker imamo nove prostore samo v naje-
mu, kar nam vsaj za zdaj ne omogoča 
neke garancije. Naslednji korak bo, da 
nam uspe prepričati Občino Železniki o 
nakupu teh prostorov, ki jih nam bi po-
tem dala v uporabo. Upamo, da bo šlo to 
v proračun že za naslednje leto. 
V novi dvorani imamo deset strelskih 
mest, od tega osem klasičnih in dve elek-

Novi prostori za strelce v Železnikih
Strelskemu društvu Lotrič Železniki je maja po več letih razgovorov uspelo najeti nove 
prostore v nekdanji upravno-poslovni stavbi Alples, tik nad Občino Železniki.

Anja Prezelj se konec junija odpravlja na svetovno mladinsko prvenstvo.

tronski z elektronskimi tarčami, od kate-
rih je ena donacija podjetja Domel, drugo 
pa nam je zaradi uspešnega dela posodila 
Strelska zveza Slovenije. Želje seveda so, 
da bi enkrat bile vse elektronske, saj se 
z njimi lažje sledi razvoju v vrhunskem 
streljanju. Elektronska oprema je danda-
nes nujna, saj sicer ne prideš nikamor več 
oziroma kot se reče: Če te ni zraven, te ni. 
Dodatno imamo še eno računalniško 
tarčo. Ta z infrardečimi žarki sledi giba-
nju orožja pred, med in po strelu. S tem 
zapisom na računalniku trener oceni 
delo tekmovalca, to omogoča odkriva-
nje in odpravljanje napak ter posledič-
no izboljšanje streljanja. Preko tega se 
lahko s pomočjo statističnih podatkov 
izboljša tudi ponovljivost rezultata.
Za primerjavo naj povem, da nam nova 
dvorana z desetimi strelnimi mesti sedaj 
omogoča tudi organizacijo manjših lokal-
nih tekem na regijskem nivoju, za organi-
zacijo večjih tekem, na primer v prvi dr-
žavni ligi, pa se potrebuje vsaj 36 strelnih 
mest, skupaj z rezervo vsaj 40, kar pomeni 
štirikrat toliko, kot jih imamo sedaj, oziro-
ma v praksi eno celo nadstropje te stavbe.
Strelci iz Železnikov smo srečni, da nam 
je v tako kratkem času uspelo narediti 
iz sejnih sob uporaben športni objekt. 
Upamo, da bo to pomenilo dodaten elan 
za nadaljnje delo in doseganje še večjih 
uspehov. Ogled novega strelišča je mo-
žen vsako sredo ob 19. uri.

PLANINSKI D    M  
PETROVO BRDO

DOBRODOŠLI BICIKLISTI, MOTORISTI, VSI STE ISTI! 
OB PREDLOŽITVI KUPONA PIVO SAMO 1,80 €
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KULINARIKA
Gostilna Pr' Birt
Praprotno 17
gostilna_pr_birt@hotmail.com
Tel: 04/514 12 55

Gostišče Kveder
Spodnja Luša 16             
gostisce@kveder-sp.si
Tel: 04/514 14 99

Gostilna in picerija Grapa 
Sv. Lenart 52
picerija@grapa.si 
Tel: 041/541 575

Gostilna Blegoš Javorje
Javorje 5                                                                                
info@blegos.eu                         
Tel: 04/51 89 100

Gostišče in penzion 
Stari vrh
Zapreval 5                                         
gostiscestarivrh@siol.net  
Tel: 04/51 89 007                                  

Gostilna na Vidmu in  
Letni vrt Visoko

Poljane 27                                                       
bostjan.poljansek@gmail.com
Tel: 04/510 96 10

POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE
Na Starem vrhu je veliko pohodniških poti, ki so označene in različno dolge  
– od ene ure in pol do pet ur hoje. Izhodiščne točke so ob Piceriji Grapa na spodnji postaji 
šestsedežnice, na parkirišču na Grebljici ob vlečnici Kopa in v Javorjah ob Gostilni Blegoš.  
TD Stari vrh organizira sedem pohodov, več na www.tdstarivrh.si.

V okolici Starega vrha lahko uživate v kolesarjenju po lepih senčnih poteh, ki se med  
seboj povezujejo in potekajo deloma po makadamskih, deloma po asfaltnih poteh. Lahko 
se odločite tudi za vzpon na Stari vrh, Blegoš, Lubnik ali Goro – Malenski vrh.

    
Doživite Stari vrh poleti

NOVO NA STAREM VRHU
DRUŽINSKI PARK STARI VRH

Družinski park Stari vrh je varovan z najsodobnejšim sistemom SAFEROLLER in vsebuje tri sklope: plezalni park od 2 do 8 
let, plezalno progo od 5 let naprej in plezalno progo od 10 let naprej. Preizkusite se lahko tudi na 8-metrski plezalni steni z  
avtomatskim varovanjem. Družinski park je primeren tako za družine kot za adrenalina željne posameznike in skupine.

PRIREDITVE
24. JUNIJ:
Odprtje Družinskega parka   
Stari vrh in kresovanje  
v Gostišču Stari vrh

25. JUNIJ: 
Gasilska veselica v Javorjah in ob 9. uri 
pohod izpred Gostilne Blegoš

30. JULIJ: 
Gasilska veselica v Poljanah

6. AVGUST: 
Oglarska veselica in ob 8. uri pohod 
Med gorami

11. AVGUST: 
Podokničar

Na Starem vrhu in v okolici 
ponujamo 150 ležišč v gostiščih, 
turističnih kmetijah in apartmajih.

Vabimo vas, da ob adrenalinskih in 
športnih doživetjih preizkusite odlično 
kulinarično ponudbo v objemu 
Starega vrha.
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NATAŠA HABJAN, JAVNI ZAVOD RATITOVEC

V tem času bo bazen za obiskovalce zaprt (bife in letna terasa bo-
sta odprta nemoteno), plavanje bo predvidoma spet možno v za-
četku septembra. Po prenovi bo kompleks prijetnejši že ob vstopu.

ŠPORT

V poletnih mesecih vas vabimo v Športni park Dašnica, kjer 
je veliko možnosti za rekreacijo otrok in odraslih. Rezervirajte 
si svoj termin za igranje tenisa in odbojke na mivki. V okvi-
ru tekmovanja za zlato čipko bomo v soboto, 15. julija, izvedli 
tekmovanje v tenisu in odbojki na mivki. V septembru in ok-
tobru bodo potekale že 6. Igre JZR. Tekmovalo se bo v različnih 
disciplinah. Točke lahko zbirate kot posamezniki in se borite 
za prehodni pokal, z udeležbo pa prispevate točke tudi krajem, 
ki se ob koncu prav tako potegujejo za dragoceno lovoriko in 
vpis na prehodni pokal. Skupni zmagovalec z največ točkami 
ob koncu iger prejme lepo nagrado. V Športnem parku Dašnica 
lahko najamete tudi prostor za piknik, kjer se boste nemoteno 
zabavali in preživeli prijetno športno popoldne. 
Bi se radi naučili igrati tenis? Z veseljem bomo organizirali tečaj 
tenisa za odrasle. Prijavite se na naš e-naslov info@jzr.si in ko 
bomo prejeli pet prijav, bomo določili termin in izvedli tečaj.

KULTURA

Po dobro obiskani muzejski razstavi o Krekovi koči na Ratitov-
cu je v muzejski galeriji trenutno na ogled razstava igrač, v ju-
liju pa bodo mesto na galeriji dobile čipke. V soboto, 17. junija, v 
muzeju ponovno pripravljamo muzejsko noč z začetkom ob 20. 
uri. Takrat bo na ogled predstava Cigan čarovnik v izvedbi KTD 
Dražgoše, ob 21.30 bo Ludvik Janež predstavil nekaj pripovedk 
iz Čadrga, prost vstop v muzej bo med 20. in 24. uro. Vabljeni!

TURIZEM 

Topli dnevi kar kličejo po sprehodih, kolesarjenju, skratka 
dnevih, preživetih v naravi. V TIC Železniki že nekaj let nu-
dimo turistom izposojo štirih navadnih koles in enega elek-
tričnega. Za premagovanje lažjih vzponov in daljših razdalj je 
električno kolo prav priročno. 
Ob koncu maja smo tudi letos sodelovali na prireditvi 24 ur 
klekljanja v organizaciji Turističnega društva Železniki. Obi-
skovalcem in udeležencem prireditve smo ponudili kotiček, 
kjer so se pomerili v igranju starih iger.
Zelo velik dogodek, ki se vsako leto odvija v Železnikih in tudi 
v našem muzeju in TIC-u, so Čipkarski dnevi. Letošnji, že 55., 
bodo obogateni, saj je občina na evropskem razpisu pridobila 
sredstva za projekt Europe2gether: Starejši z mladimi – po-
men zgodovinske dediščine za razvoj evropskega podeželja. 
Strokovni dogodek, ki ga pripravljamo v sredo, 12. julija, bodo 
predavanja pod naslovom Klekljanje – ekonomski in nee-
konomski kapital Selške doline. Sodelovale bodo Anja Jerin 
(Slovenski etnografski muzej), Mojca Ferle (Mestni muzej Lju-

bljana), Mojca Šifrer Bulovec (Loški muzej) in Katja Mohorič 
Bonča (Muzej Železniki). V petek in soboto v času 55. Čipkar-
skih dni bo TIC v muzeju odprt od 9. do 21. ure, v nedeljo pa od 
10. do 21. ure. Vabljeni!

MLADINSKE DEJAVNOSTI

Med šolskimi počitnicami za osnovnošolce nižjih razredov 
in tiste, ki zaključujejo vrtec, organiziramo tedensko aktiv-
no varstvo pod okriljem študentk pedagoških smeri. Na sple-
tni strani Javnega zavoda Ratitovec (JZR) poiščite prijavnico 
in ostale informacije ter prijavite svoje otroke, ki bodo tako 
aktivno preživeli teden v družbi vrstnikov. Otroke lahko pri-
javite tudi na teniške tečaje, ki bodo konec junija in konec 
avgusta, ter na septembrske plavalne tečaje.
S koncem šolskega leta se mladinski center v dnevih, ki je 
namenjen pisanju domačih nalog, zapre. Ne zapira pa vrat 
v celoti. Kaj se bo v njem s pomočjo animatork Mladinskega 
centra Železniki (MCŽ) dogajalo, spremljajte preko spletnih 
strani JZR, MCŽ ali Facebook profila. Program je zanimiv, 
vab ljeni, da se nam pridružite.

Prenova garderobnih prostorov v bazenu
V juliju in avgustu bomo obnovili garderobne prostore v bazenu in vhodno avlo. 

Podeljevanje diplom udeležencem otroškega tečaja tenisa izpred 
dveh let

PROGRAM IGER JZR (OD 26. AVGUSTA DO 29. OKTOBRA 2017)

1. konec tedna (mini golf, rokomet, beach volley, kegljanje, 
floorball), uvodni večer z UNIMOGSI

2. konec tedna (tenis, futsal, lokostrelstvo, balinčkanje,  
roverček)

3. konec tedna (atletika, tenis dvojice, pikado, orientacijski tek)

4. konec tedna (plavanje, streljanje, otroci – mali nogomet, igre  
z MCZ, streetball, badminton)

5., 6., 7. konec tedna (dvoranska odbojka, namizni tenis, pikado  
dvojice, tarok po selško, šah)
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ANA ŠUBIC

Turistično društvo Davča (TD), ki bo pri-
hodnje leto praznovalo 50-letnico, že 
od začetka posebno pozornost posve-
ča ohranjanju dediščine kraja. "Simbol 
hribov pod Poreznom je bilo vse do kon-
ca 60. let prejšnjega stoletja trenje lanu, 
v želji, da postopki predelave lanu od 
bilke do platna ne bi šli v pozabo, pa so 
začeli prirejati Dan teric. Prvi je bil leta 
1968. Njihova odločitev je bila prava, saj 
bo avgusta letos ta kulturno-etnograf-
ska prireditev doživela že 33. izvedbo. 
Povprečno jo obišče tri- do štiri tisoč 
obiskovalcev, tako da je v vseh teh letih 
v Davčo privabila okoli 150 tisoč ljudi, 
tudi visoke goste, dvakrat celo predse-
dnika republike," zadovoljno ugotavlja 
predsednik TD Davča Lojze Jelenc.
Prireditev, na kateri prikazujejo sta-
re postopke predelave lanu, vsako leto 

popestrijo z dodatnimi vsebinami, kot 
so sejem kmetijske mehanizacije, raz-
stava starodobnikov, tekma koscev …. 
"Letos pripravljamo dvodnevno prire-
ditev. Sobota bo gasilsko obarvana, saj 
bo združena s praznovanjem 30-letnice 
PGD Davča in prevzemom novega gasil-

ska vozila Mann s 5000-litrsko cisterno 
in vso pripadajočo opremo," je napove-
dal Jelenc. Z gasilci tudi sicer zelo dobro 
sodelujejo, saj so nepogrešljivi pri orga-
nizaciji Dneva teric, s katerim diha vsa 
vas, saj za izvedbo potrebujejo okoli 70 
prostovoljcev. V nedeljo se kot običajno 
obetajo etnografski prikazi, še pred tem 
pa bodo v kulturnem programu nasto-

pili Pihalni orkester Alples z mažoret-
kami in dražgoški igralci z igro Cigan 
čarovnik. Tako sobotni kot nedeljski 
program pa bodo sklenili z veselico s 
priznanima ansambloma.
Poleg odmevnega Dneva teric TD Dav-
ča prireja tudi druge prireditve. Konec 
maja so izpeljali Praznovanje zadnjega 
maja. "Gre za celodnevno dogajanje, 
ki se začne s sveto mašo in nadaljuje 
s srečanjem romarjev, saj je do cerkve 
sv. Marije v Davči včasih vodila romar-
ska pot. Popoldne običajno pripravimo 
še kakšno predstavo, letos smo gostili 
igralce iz Reteč s predstavo Poslančeva 
žena," je razložil Jelenc. Tretjo nedeljo 
v septembru jih čaka pohod po Davči, 
katerega traso spreminjajo, da poho-
dniki čim bolje spoznajo njihovo vas. 
Prirejajo tudi prireditve ob dnevu žena, 
delavnice za otroke v etnografskem 
muzeju …

Pripravljajo se na Dan teric
Dan teric, ki ga prirejajo tretji konec tedna v avgustu, je v triintridesetih letih v Davčo 
privabil okoli sto petdeset tisoč obiskovalcev.

Z Dnevom teric v Davči diha vsa 
vas, saj za izvedbo dvodnevne 
prireditve potrebujejo okoli  
sedemdeset prostovoljcev.

Sobota, 19. 8. 2017

Nedelja, 20. 8. 2017
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Petek, 16. 6. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

POT IGRE, POT SVOBODE. LESENE IGRAČE SKOZI DVE STOLETJI –  
AVTOR MOHOR DEMŠAR

Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Petek,  16. 6. 2017 • Dvorana Ivana Groharja Sorica, ob 20. uri

30. GROHARJEV TEDEN – KULTURNA PRIREDITEV S PREDAVANJEM 
TIROLSKA POSELITEV POD VRHOVI RATITOVCA IN RAZVOJ SKUPNOSTI V 
KASNEJŠIH OBDOBJIH IN SPREJEM ŽUPANJE INNICHENA

Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica, E: matjaz.cemazar74@gmail.com

Sobota, 17. 6. 2017 • vadišče zraven Športnega parka Rovn, ob 8.30

AGILITY TEKMA ZA POKAL SLOVENIJE

Športno kinološko društvo Železniki, E: skd.zelezniki@gmail.com

Sobota, 17. 6. 2017 • Športni park Dašnica, ob 10. uri

4. DAN ROKOMETA IN ZABAVA Z ANSAMBLOM PONOČNJAKI

Rokometno društvo Alples, T: 040 559 639, E: anze.kavcic@gmail.com

Sobota, 17. 6. 2017 • Muzej Železniki

NOČ MUZEJEV – BREZPLAČNO ODPRT MUZEJ, OD 20. DO 24. URE 

Predstava Cigan čarovnik – KTD Dražgoše, ob 20. uri

Pripovedke iz Čadrga – Ludvik Janež, ob 21.30

Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Nedelja, 18. 6. 2017 • Dolenja vas, ob 13. uri

VELIKA KONJENIŠKA PRIREDITEV V DOLENJI VASI

Konjeniški klub Ratitovec, E: kkratitovec@gmail.com

Nedelja, 18. 6. 2017 • Dvorana Ivana Groharja Sorica, ob 17. uri

30. GROHARJEV TEDEN – KONCERT TOLKALNEGA ORKESTRA ORFEJ  
OB ZAKLJUČKU GROHARJEVEGA TEDNA

Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica, E: polona.pintar1@gmail.com

Sobota, 24 .6. 2017 • Soriška planina

ODPRTJE POLETNE SEZONE NA SORIŠKI PLANINI 

Obratuje dvosedežnica Lajnar od 9. do 16. ure

Voden pohod po Rapalski meji ob 12. uri

TC Soriška planina, d.o.o., T: 040 565 891,  info@soriška-planina.si

Sobota, 24. 6. 2017 • Kulturni dom Železniki, ob 19. uri

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI – POMNIM TE: TODA  
SPOMINI BLEDIJO …

Kulturno umetniško društvo France Koblar, W: www.kud-francekoblar.si

Sobota, 24. 6. 2017 • Športni park Rovn, ob 19.30

120 LET PGD SELCA – ROK'N'BAND, MANCA ŠPIK

PGD Selca, W: www.pgd-selca.si

Nedelja, 25. 6. 2017 • Zali Log–Groblje–Ratitovec, od 6. do 14. ure

26. TRADICIONALNI POHOD NA RATITOVEC SKOZI GROBLJE

Športno društvo Zali Log, T: 041 570 680

Nedelja, 25. 6. 2017 • Soriška planina, od 9. do 16. ure

POZDRAV POČITNICAM (OBRATUJE DVOSEDEŽNICA LAJNAR)

TC Soriška planina, d.o.o., T: 040 565 891,  info@soriška-planina.si

Nedelja, 25. 6. 2017 • Sorica, ob 14. uri

POHOD V HEBLARJE

Turistično društvo Sorica, T: 051 221 554

Nedelja, 25. 6. 2017 • Športni park Rovn, ob 17. uri

120 LET PGD SELCA – ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
PGD Selca, W: www.pgd-selca.si

Petek, 30. 6. 2017, in sobota, 1. 7. 2016 • Železniki z okolico

4. RALLY ŽELEZNIKI

Športno društvo Omikron Plus W: www.rally.omikronplus.si

Petek, 30. 6. 2017 • Športna dvorana Železniki, ob 20. uri

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU S PODELITVIJO 
PRIZNANJ OBČINE ŽELEZNIKI
Občina Železniki, T: 04 50 00 000

Sobota,  8 . 7. 2017 • Športni park Rovn

ŠPORTNO SREČANJE PODJETIJ SELŠKE DOLINE
Športno društvo Selca, E: brane.bertoncelj@alples.si

Sobota,  8. 7. 2017 • Železniki–Davča, ob 10. uri

19. KOLESARSKA DIRKA ZA ZLATO ČIPKO V DAVČO
Športno društvo Kamikaze, W: www.kamikaze.si

Od srede do nedelje, od 12. do 16. 7. 2017 Železniki

55. ČIPKARSKI DNEVI – EUROPE2GETHER 

Občina Železniki, Turistično društvo Železniki, Javni zavod Ratitovec, 
Osnovna šola Železniki, W: www.td-zelezniki.si, www.jzr.si

Petek, 14 .7. 2017 • Soriška planina

KONCERT SKUPINE THE BULLETS – ROCK THE MOUNTAIN AND  
FEEL THE BLUES!
TC Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,  info@soriška-planina.si

Sobota, 15. 7. 2017 • Bazen Železniki, ob 9. uri

TENIS ZA ZLATO ČIPKO
Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Sobota, 15. 7. 2017 • Športni park Dašnica, ob 9. uri

ODBOJKA NA MIVKI ZA ZLATO ČIPKO
Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Petek, 21. 7. 2017, in sobota,  22. 7. 2017 • Jesenovec - Železniki

24. KRAWAL
Društvo Rov Železniki, W: www.rov-drustvo.si

Sobota, 15 .7. 2017 • Soriška planina, ob 21. uri

LOST ON THE MOUNTAIN – ELEKTRONSKO DOŽIVETJE  
NA SORIŠKI PLANINI
TC Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,  info@soriška-planina.si

23.–29. 7. 2017 • Ratitovec - Železniki

SLOVENSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V PRELETIH Z JADRALNIMI PADALI
Klub jadralnih padalcev Krokar, W: www.klub-krokar.si

Nedelja, 30. 7. 2017 • Krekova koča na Ratitovcu, ob 10. uri

63. PLANINSKA ZABAVA RATITOVEC RAJA

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426, 

Sobota, 12. 8. 2017 • izpred Športne dvorane Železniki, ob 9. uri

11. REKREATIVNO KOLESARJENJE OKROG RATITOVCA
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426, 

Petek, 18. 8. 2017 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

RAZLIČNI POGLEDI NA TRIGLAV – AVTOR SLIK TONE KAVČIČ
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki –JZR, T: 04 51 47 356

Prireditve v juniju, juliju, avgustu in septembru 2017        
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Sobota, 19. 8. 2017, in nedelja, 20. 8. 2017 • Davča

DAN TERIC

Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Sobota, 26 .8. 2017, in nedelja, 27. 8. 2017 • Soriška planina

MAJERSKI SMENJ IN KONTRABANT

TC Soriška planina d.o.o., T: 040 565 891,  info@soriška-planina.si

od 26. 8 do 29. 10. 2017 • Železniki

6. IGRE JZR

Javni zavod Ratitovec, W: www.jzr.si

Sobota, 26. 8. 2017 • izpred lovske koče na Toli na Prtovču, ob 8. uri

9. POHOD BOSONOGIH IZ PRTOVČA NA RATITOVEC

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426, 

Sobota, 2. 9. 2017,  in nedelja, 3. 9. 2017 • Soriška planina

DOWNHILL SOR'CA 2017

MTB Železniki, T: 031 439 093

Nedelja, 3. 9. 2017 • Krekova koča na Ratitovcu, od 6. ure dalje

41. REKREATIVNI POHOD NA RATITOVEC

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426, 

Sobota,  9. 9. 2017 • Dolenja vas–Zali Log, ob 8.30

POHOD PO TREH TEMATSKIH POTEH

Kulturno in turistično društvo Vigenjc, W: www.vigenjc.com

Dnevni center Šent Škofja Loka (Mestni trg 38, 1. nadstropje) vabi 
v torek, 20. junija, ob 10. uri na srečanje pogovorne skupine z 
Edom P. Belakom Kako umiriti um – obvladovanje misli. 

Kako umiriti um
SAŠA TRSTENJAK

Zadnji konec tedna v aprilu smo se skavti iz Železnikov odpravili v 
Davčo, kjer so potekale letošnje skavtske obljube. Pod streho nas 
je vzela PŠ Davča, pred katero smo se že v petek popoldne zbrali 
vsi: najmlajši volčiči, nekoliko starejši izvidniki in vodnice ter naj-
starejši popotniki in popotnice. Voditelji smo otroke pričakali z 
veliko igro, ki je temeljila na sodelovanju skavtov vseh starosti in 
služila kot odličen uvod v konec tedna, poln druženja in krepitve 
skavtskega duha. Tema letošnjih obljub se je glasila Enkrat skavt, 
vedno skavt, za rdečo nit pa smo si izposodili kar pesem z istim 
naslovom, ki jo je napisal naš član Urban Megušar. Govori o skavt-
skih vrednotah, ki nam polepšajo vsakdan in nam pomagajo, da 
se soočimo z ovirami, ki nam jih prinese življenje. Prvi večer smo 
zaključili ob ognju, na katerem smo si za večerjo spekli hrenovke, 
ob tem pa glasno prepevali skavtske pesmi. Sobotno dopoldne je 
potekalo v luči priprav na obljube, med katerimi smo z novinci po-
novili celotno ceremonijo in jim vlili poguma za ta svečan dogodek. 
Letos je obljubilo kar 22 novincev: 15 volčičev, šest izvidnikov in 
vodnic ter ena voditeljica. Ob 14. uri smo se skupaj s starši zbrali v 
cerkvi v Davči in obljube so se začele. Počasi so na vrsto prišli prav 
vsi novinci, ki so potnih dlani in tresočega se glasu povedali zako-
ne svoje veje, izrekli skavtsko obljubo in prejeli svojo novo rutko, 
ki jo bodo odslej ponosno nosili. Mi pa upamo, da jim bo tudi čez 
nekaj let, ko bodo njihova aktivna skavtska leta že minila, pogled 
na rutko prinesel ogromno topline in lepih spominov. Saj ko si en-
krat skavt, skavt ostaneš za vedno.

Enkrat skavt, vedno skavt

ZA OPRAVLJANJE MIRNE POSLOVNE  
DEJAVNOSTI, IZGRADNJO POČITNIŠKIH  

APARTMAJEV ALI  STANOVANJ

PRODAMO dve etaži večstanovanjskega objekta v Davči 
15, ki se nahaja v bližini smučišča Cerkno, ob glavni  
cesti, od koder vodijo številne poti in panoramske ceste, 
primerne za hojo in kolesarjenje. Objekt je bil zgrajen 
leta 1986, je vzdrževan in etažno razdeljen na 6 delov. 
Opremljen je z elektriko, vodovodom, kanalizacijo in 
telefonskim omrežjem. Vsaka etaža meri cca 205 m2 neto 
površine, ki ji pripada še skupno funkcionalno zemljišče, 
namenjeno vsem uporabnikom stavbe.

 
AKCIJSKA CENA: 60.000 € + DDV ZA ENO ETAŽO.

Za več informacij nas pokličite v NIKO Železniki,  
Vanja Habjan: 04 51 17 725, 040756241 ali nam pišite:  

vanja.habjan@niko.si
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www.gorenjskiglas.si
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