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ANA ŠUBIC

Potem ko je delno gradbeno dovoljenje 
za prvo fazo projekta izboljšanja poplav-
ne varnosti Železnikov konec novembra 
postalo pravnomočno, je Direkcija RS 
za vode (DRSV) začela z izvedbo proti-
poplavnih ukrepov na Selški Sori. Dela, 
ki jih izvaja konzorcij žalskega podje-
tja Nivo Eko, potekajo na območju med 
Alplesom in Domelom. Župan Anton Lu-
znar je zadovoljen, da je po dolgoletnih 
prizadevanjih končno prišlo do uresni-
čevanja projekta poplavne zaščite Žele-
znikov, ki bo domačine pa tudi podjetja, 
locirana v bližini Selške Sore, varovala 
pred visokimi vodami. 
Izdano delno gradbeno dovoljenje se na-
naša še na ureditve na odseku od Do-
mela do Dermotovega jezu, na območju 
Dolenčevega jezu ter na območju prito-
kov Prednja Smoleva, Dašnica in Češnji-
ca, predvidena pa je tudi nadomestna 
gradnja mostu čez Češnjico na regional-
ni cesti. Na DRSV so minuli teden na-
povedali, da je tudi za edini manjkajoči 
odsek od Dermotovega do Dolenčevega 
jezu gradbeno dovoljenje tik pred izdajo.
Za izvedbo prve faze projekta, ki je vre-
dna 11,5 milijona evrov, so izbrali že 
omenjeno podjetje Nivo Eko s partner-
ji: VGP Drava Ptuj ter podjetjema Riko 
in Hidrotehnik. Gradnjo protipoplavnih 
ureditev naj bi končali avgusta 2023.
Na DRSV so poudarili, da so glavni cilji 
projekta, ki ga sofinancirata država in 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 
zmanjšanje poplavne ogroženosti na 
območju Železnikov z izgradnjo vodne 
infrastrukture, izboljšanjem prevodnih 
sposobnosti Selške Sore in rekonstruk-
cijo obstoječe vodnogospodarske infra-
strukture. Spomnili so, da so močne 

poplave Železnike že večkrat huje priza-
dele, v zadnjih štiridesetih letih kar se-
demkrat, nazadnje septembra 2007, ko 
je nastala ogromna gmotna škoda, bile 
so tudi smrtne žrtve. Zaradi visoke sto-
pnje poplavne ogroženosti je Vlada RS 
leta 2013 z uredbo sprejela državni pro-
storski načrt, na podlagi katerega bodo 
izvedli ureditve za povečanje poplavne 
varnosti Železnikov.

UKREPI NA SELŠKI SORI

Na prvem odseku od Alplesa do Domela 
predvidevajo izravnavo padca dna struge, 
ureditev struge na sonaraven način in 
rekonstrukcijo Alplesovega jezu. Gradnjo 
naj bi končali do poletja prihodnje leto.
Na nadaljnjem odseku do Dermotovega 
jezu bodo poglobili in izravnali dno stru-
ge, preoblikovali pretočni prerez, izena-
čili višinske krone zidov, zgradili bodo 
nov most Na Klovžah (Trnje), rekonstru-
irali most na Racovnik, obnovili komu-
nalno infrastrukturo v strugi in uredili 

prečkanja. Ta odsek naj bi po napovedih 
DRSV začeli urejati po novem letu in naj 
bi ga končali do konca prihodnjega leta.
Tretji odsek od Dermotovega jezu do Do-
lenčevega jezu zajema gradnjo novega 
mostu v Ovčjo vas, rušitev Dermotove-
ga jezu in gradnjo novega, poglobitev in 
izravnavo padca dna struge, ureditev 
obrežnih zavarovanj in nov vtok v mlin-
ščico ter ureditev prečkanj komunalne 
infrastrukture. Na DRSV pa pričakujejo, 
da bo gradnja potekala od poletja pri-
hodnje leto do konca pomladi 2023. Na 
tem delu bo vodnim ureditvam sledila 
še gradnja obvoznice mimo starega dela 
mesta, ki jo bo gradila Direkcija RS za 
infrastrukturo. 
Na četrtem odseku, ki se nanaša na 
vplivno območje Dolenčevega jezu, naj 
bi se dela začela po novem letu in kon-
čala do konca naslednjega leta. Pred-
videli so izvedbo zadrževalnika proda, 
preureditev Dolenčevega jezu z ribjo ste-
zo, ureditev hudournika ter gradnjo vi-

Kmalu varnejši pred poplavami
Po dolgoletnih prizadevanjih so v Železnikih dočakali začetek protipoplavnega 
urejanja porečja Selške Sore. Dela so se začela na odseku med Alplesom in Domelom. 

Dela so se začela na območju pri Alplesovem jezu.



Protipoplavne ureditve na Selški Sori so razdeljene na štiri odseke.

Ureditve na pritoku Češnjica
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sokovodnega nasipa in dvig regionalne 
ceste čez nasip.

UREDITVE NA PRITOKIH

"Ureditev struge Češnjice je predvidena v 
prvem odseku v skupni dolžini približno 
482 metrov in na drugem odseku na dol-
žini približno 65 metrov. Za stabilizacijo 
dna so predvideni kamniti in leseni talni 
pragovi. Na območju, kjer so predvideni 
novi zidovi in podbetoniranje obstoje-
čih zidov, so na mestih kamnitih talnih 
pragov predvidene tudi prečne grede. Na 
odseku, kjer je načrtovana poglobitev 
struge, je predvidena tudi zamenjava ve-
čine obstoječih premostitev," so pojasni-
li na DRSV in dodali, da načrtujejo tudi 
zamenjavo mostu na regionalni cesti, ki 
prečka Češnjico. Dela na Češnjici se bodo 
začela že letos oz. v prvi polovici priho-
dnjega leta, izvedli pa naj bi jih do konca 
poletja. Nov most čez Češnjico bodo zgra-
dili v prvi polovici prihodnjega leta.
Ureditve na pritoku Dašnica, ki so pred-
videne na štirih odsekih, so ciljno načr-
tovane na boljšo prevodnost struge oz. 
preprečitev prelivanja na izpostavljenih 
brežinah. Zajemajo poglobitev struge in 
izvedbo novih talnih pragov, sanacijo 
in prilagoditev brežin ter izvedbo viso-
kovodnih zidov in nasipov. Dela na Da-
šnici načrtujejo od začetka naslednjega 
poletja do konca pomladi 2023.
Ureditev struge Prednje Smoleve je pred-
videna v skupni dolžini približno 321 
metrov. Za boljšo pretočnost struge bodo 
poglobili potok (ponekod tudi do enega 
metra). "V sklopu ureditev je predvidena 
tudi zamenjava premostitve, dostop do 
stanovanjskega objekta. Obe premostitvi 
na lokalni cesti Železniki–Ojstri Vrh se 
ohranjata," so napovedali na DRSV. Dela 
na Prednji Smolevi bodo izvajali od začet-
ka naslednjega leta do sredine poletja.
"Udeleženci pri projektu se zavedamo, da 
bodo gradbeni stroji v Železnikih motili 
mir in povzročali gnečo na prometnicah. 
Zato prebivalce Železnikov, druge občane 
in obiskovalce vljudno prosimo za dobr-
šno mero strpnosti in sodelovanja z vse-
mi udeleženci med gradnjo, da z dobro 
voljo in s skupnimi močmi izboljšamo 
poplavno varnost Železnikov," so pouda-
rili na DRSV.
Hkrati poteka tudi projektiranje ukrepov 
druge, 12,5 milijona evrov vredne faze 
projekta, ki predvideva še suhi zadrže-
valnik pod Sušo. Za projektiranje in gra-
dnjo, ki naj bi se začela prihodnje leto, 
so izbrali konzorcij idrijskega podjetja 
Kolektor Koling.

Spoštovane občanke in občani!
Tudi letos smo se srečevali s številnimi izzivi. 
Naj bo praznični december kljub temu  
poln optimizma, božični prazniki pa mirni 
in lepi. V letu 2022 vam želimo vse dobro, 
predvsem pa obilo zdravja.

Župan Anton Luznar,  
občinski svet in uprava Občine Železniki
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V začetku novembra je v kulturnem 
domu v Železnikih potekala dvajseta re-
dna seja občinskega sveta.
Osrednja točka je bila prva obravnava 
predloga občinskega proračuna za pri-
hodnji dve leti. Dvoletni proračun je ob-
činska uprava tokrat pripravila drugič, 
občinski svet pa ga bo dokončno potrje-
val na naslednji seji 16. decembra.
V osnutku proračuna za prihodnje leto 
so predvideli 8,9 milijona evrov prihod-
kov in 10,3 milijona evrov odhodkov, za 
pokritje primanjkljaja pa zadolževanje 
v višini 1,5 milijona evrov. Približno po-
lovico proračuna oz. dobrih pet milijo-
nov evrov bodo namenili investicijam. 
Načrtujejo veliko projektov; nekateri so 
dvoletni, precej jih bosta sofinancirali 
država in EU. V letu 2023 naj bi bilo in-
vesticij precej manj; namenili naj bi jim 
dva milijona evrov. Prihodke načrtujejo 
v višini 7,2 milijona evrov, odhodke pa v 
višini 7,5 milijona evrov.

DENAR TUDI ZA NAKUP ZEMLJIŠČA ZA 
DOM STAREJŠIH

Župan Anton Luznar je povedal, da bodo 
v prihodnjih dveh letih precej denarja 
namenili sodelovanju pri projektu po-
plavne varnosti Železnikov, ki ga bosta 
v glavnini financirali država in EU, ob-
čina pa bo zgradila kanalizacijo na Ra-
covniku in del vodovoda pri Češnjici ter 
ob gradnji zadrževalnika pod Sušo, kjer 
je predvidena tudi kolesarska povezava, 
poskrbela za projektno dokumentacijo 
za njeno nadaljnjo ureditev do mostu za 
Plenšak in do Zalega Loga. Približno pol 
milijona evrov so zagotovili za pločnik, 
javno razsvetljavo, vodovod in kanali-
zacijo na trasi načrtovane obvoznice v 
starem delu Železnikov, ki jo bo ob iz-
vedbi protipoplavnih ukrepov gradila 
Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). 
Za gradnjo kolesarske povezave Žele-
zniki–Selca, ki že poteka, so v proraču-
nu za prihodnje leto skupaj z državnim 
deležem zagotovili 622 tisoč evrov. Za 
nakup zemljišča za dom starostnikov, 
ki ga sedaj načrtujejo na lokaciji pod žu-
pniščem v Selcih, so rezervirali 384 tisoč 

evrov. Rekonstrukcijo regionalne ceste 
vključno z ureditvijo pločnika od Logu 
do odcepa za ribiški dom na Rudnem, 
ki jo vodi DRSI, bo občina sofinancirala 
s slabimi 12 odstotki oz. 325 tisoč evri. 
Skladno s sporazumom z DRSI so v ob-
činskem proračunu predvideli tudi 152 
tisoč evrov za sofinanciranje ureditve 
regionalne ceste skozi Sorico, ki naj bi 
stala okoli pol milijona evrov.

NAČRTUJEJO TUDI UREDITEV TRŽNICE

Po napovedih župana se bo nadaljevala 
tudi sanacija strme brežine Na plavžu; 
nadejajo se državnih sredstev, tako da je 
za okoli 550 tisoč evrov vredno sanacijo 
občina zagotovila 130 tisoč evrov. Med 
večjimi investicijami je omenil tudi 
ureditev manjkajočega odseka pločnika 
v Dolenji vasi, zamenjavo umetne trave 
na nogometnem igrišču v Železnikih, 
ureditev tržnice na Češnjici, za katero 
so vključno s postavitvijo sanitarnega 
kontejnerja predvideli okoli 160 tisoč 
evrov. Za nakup gasilskega vozila PGD 
Železniki bo občina v prihodnjih dveh 
letih zagotovila 238 tisoč evrov, kar 
predstavlja 70 odstotkov investicije, za 
sofinanciranje investicije v OŠ Jela Ja-

nežiča v Škofji Loki 140 tisoč evrov … V 
proračunu bodo prvič zajeti tudi predlo-
gi, ki so jih občani podali v okviru parti-
cipativnega dela proračuna, za katerega 
je prihodnji dve leti predvidenih po 74 
tisoč evrov.

DRAŽJI ODPADKI IN VRTCI

Občinski svet je potrdil poročili konce-
sionarjev o ravnanju z odpadki v občini 
Železniki v lanskem letu ter elaborata 
o oblikovanju cen za prihodnje leto, ki 
bodo za povprečno gospodinjstvo pet 
odstotkov višje kot doslej (več o tem na 
šesti strani).
Svetniki so soglašali tudi z novimi ce-
nami vrtčevskih programov, ki bodo z 
januarjem nekoliko višje. V Vrtcu Že-
lezniki bodo višje za šest odstotkov, 
in sicer zaradi višjih stroškov dela in 
materialnih stroškov, vzpostavitve no-
vega oddelka v Dražgošah in pokritja 
letošnjega primanjkljaja. Ekonomska 
cena mesečne oskrbe za otroka v prvem 
starostnem obdobju bo tako znašala 455 
evrov, v drugem starostnem obdobju 363 
in v kombiniranih oddelkih 399 evrov. 
V Antonovem vrtcu bodo programe po-
dražili za dobrih sedem odstotkov; kot 

Prihodnje leto bogato z investicijami
Občinski svet je v prvi obravnavi potrdil proračun za naslednji dve leti. Z januarjem 
nove, nekoliko višje cene vrtčevskih programov in ravnanja z odpadki.

V občinskem proračunu za prihodnje leto je tudi precej denarja za dokončanje kolesarske 
povezave Železniki–Selca.
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so navedli, na ceno najbolj vplivajo stroški plač zaposlenih. 
Ekonomska cena za prvo starostno obdobje bo 497 evrov, za 
drugo starostno obdobje 397 in za oddelek tri- in štiriletnih 
otrok 435 evrov.
Svetniki so znova potrdili odlok o podlagah za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na ob-
močju občine Železniki, čeprav so ga že sprejeli na predhodni 
seji. Občinska uprava je namreč naknadno prejela pripombe 
kmetijskega ministrstva na člene o državni pomoči, hkrati 
pa je dobila informacijo, da obročno odplačevanje komunal-
nega prispevka nima več pravne podlage, zato so morali to 
izvzeti iz odloka.

NOVI ODLOK O USTANOVITVI JZR

V prvi obravnavi so sprejeli nov odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda Ratitovec (JZR). Obstoječi je bil sprejet leta 2006 in 
kasneje še trikrat dopolnjen, nov pa zajema dosedanje spre-
membe in prinaša nekaj novosti, med drugim podaljšanje 
mandata direktorja s štirih na pet let, poleg tega pa bodo iz-
dajo soglasja k letnemu poslovnemu in finančnemu načrtu 
zavoda ter soglasja k aktu o organizaciji dela in sistemiza-
ciji delovnih mest prenesli z občinskega sveta na župana.
Občinski svet je obravnaval tudi spremembe kataloga delov-
nih mest JZR, ki predvideva dodatno delovno mesto vzdr-
ževalca športne infrastrukture in tudi nižjo zahtevano izo-
brazbo. Za vzdrževanje dveh velikih športnih objektov je po 
mnenju direktorja JZR en vzdrževalec premalo, a so nekateri 
svetniki imeli pomisleke glede tega. Župan se je tako odločil 
umakniti glasovanje o spremembah kataloga delovnih mest 
JZR, zato jih bo znova obravnaval pristojni občinski odbor. 
Enako velja za pravilnik o dodeljevanju občinske enkratne 
denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih ne-
sreč. Z njim želijo zagotoviti zakonitost in transparentnost 
dodeljevanja sredstev ter enakopravno obravnavo oškodo-
vancev, a bi ga po mnenju nekaterih svetnikov morali bolj 
dodelati, zato ga župan ni dal na glasovanje.

ZA REGIJSKO BOLNIŠNICO V KRANJU

Župan je svetnikom poročal, da je enajst gorenjskih županov, 
vključno z njim, podpisalo pismo podpore za širitev regijske 
bolnišnice na Zlatem polju v Kranju, kjer bi bila dostopna 
največjemu številu prebivalcev Gorenjske. Končni odgovor o 
lokaciji bo sicer podala stroka. Svetniki so izvedeli tudi, da 
so župani vseh štirih občin s škofjeloškega območja, Kranja, 
Medvod in Vodic na ministrstvo za infrastrukturo poslali po-
budo za navezavo četrte razvojne osi na avtocestno omrež-
je, kar bi razbremenilo obstoječi regionalni cesti in središče 
Medvod.
Pri točki Vprašanja in pobude svetnikov je Tomaž Weiffen-
bach opozoril, da ima marsikatero društvo v občini težave 
pri pridobivanju ustreznih prostorov in da bi morali raz-
mišljati o možnih rešitvah. Zanimalo ga je tudi, ali bodo 
ob kolesarski poti Železniki–Selca postavljene mize, klopi in 
polnilnice ter ali bo Matijoveceva kapelica v zgornjem delu 
Železnikov, ki je bila v poplavah 2007 podrta, ob gradnji pro-
tipoplavnih ureditev in obvoznice postavljena nazaj. Franc 
Tušek je predlagal ustrezno označitev parkirnih prostorov 
pri polnilnici za električna vozila, da ne bodo tam parkirala 
druga vozila, ter pohvalil projekt Prostofer, Zora Bonča je, 
denimo, spraševala po načrtih občine glede dnevnega var-
stva starejših ...

ANA ŠUBIC

Občinski svet se je na novembrski seji seznanil tudi s pre-
dlogi, ki so jih občani oddali za participativni del občinskega 
proračuna za prihodnje leto. Občina Železniki se je njegove 
priprave lotila prvič, planira pa ga v višini 74 tisoč evrov. V 
času poziva je prejela 12 različnih predlogov. Pregledala jih 
je komisija, ki jo je imenoval župan Anton Luznar, sestavlja-
jo pa jo direktorica občinske uprave Jolanda Pintar, občinski 
svetovalec za investicije Peter Košir in podžupan Matej Šubic.
Štirideset tisoč evrov je na voljo za projekte v Krajevni skupno-
sti (KS) Železniki, na katero se nanašajo štiri pobude. Največjo 
podporo občanov ima predlog za sanacijo asfaltnega igrišča v 
zgornji Dašnici, ki ga je vložilo 167 predlagateljev, pod pobudo 
za ureditev trim steze z orodji za razgibavanje na Zalem Logu 
pa se je podpisalo štirideset pobudnikov. Druga dva predloga, 
ki sta ju oddala posamezna občana, sta se nanašala na posli-
kavo fasade dodatnega objekta Vrtca Železniki in projekt Raz-
gibajmo se v domačih krajih, ki zajema ureditev ustrezne peš-
poti s Snegovnika do ceste za Zalim Logom, ki pelje v Ravne. 
Za KS Selca so v proračunu namenili deset tisoč evrov. Pobu-
do za zamenjavo dotrajanega lesenega dela mostu do Rovna 
so vložili 104 predlagatelji, 44 občanov pa je predlagalo ure-
ditev javnega prostora na lokaciji starega gasilskega doma, 
kjer bi naredili spominski park, posvečen znanim Selčanom.
Za preostale štiri KS so s participativnim proračunom predvi-
deli po šest tisoč evrov. Iz Dolenje vasi sta prišli dve pobudi: de-
set predlagateljev se zavzema za ureditev mansarde v objektu 
pri športnem parku, en občan pa je predlagal izdelavo projek-
tne dokumentacije, odkup zemljišča in ureditev kolesarskega 
poligona (pumptracka), prav tako ob športnem igrišču.
Tudi za KS Dražgoše - Rudno so v občinski upravi prejeli pobu-
di dveh občanov. Eden je predlagal ureditev otroških igral pri 
brunarici v sklopu Športnega centra Rudno, drugi pa izdelavo 
idejne zasnove okolice šole v Dražgošah kot središča vasi.
Za območje KS Sorica je en predlagatelj vložil pobudo za re-
konstrukcijo škarpe ob javni cesti zadružni dom–Eberle, že 
omenjeni pobudnik poslikave vrtca v Železnikih pa je vložil 
še predlog za poslikavo fasade Groharjeve hiše v Sorici, s či-
mer pa zavod za varstvo kulturne dediščine ne soglaša. Za 
izvedbo projektov v KS Davča ni bilo nobenega predloga.
Večino prejetih pobud bo možno uresničiti. Komisija je do 
priprave gradiva za drugo obravnavo občinskega proračuna 
na decembrski seji občinskega sveta preverila, kateri predlo-
gi so ustrezni in jih je možno realizirati v okviru sredstev, 
ki so predvidena za območje posamezne KS. Kot je povedala 
direktorica občinske uprave, so se glede nekaterih pobud po-
svetovali tudi z vodstvi krajevnih skupnosti.

Občani predlagali  
dvanajst projektov
V oblikovanje participativnega proračuna 
za prihodnje leto se je vključilo več kot 
370 občanov, ki so vložili pobude za 
dvanajst različnih projektov.
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Na predlog koncesionarjev, ki skrbita za 
ravnanje z odpadki v občini Železniki, je 
občinski svet na novembrski seji potrdil 
elaborata o oblikovanju cen za prihodnje 
leto. Za povprečno gospodinjstvo s 120-li-
trskima zabojnikoma za mešane komu-
nalne odpadke in odpadno embalažo bo 
od januarja dalje skupni mesečni strošek 
za storitve in najem opreme znašal 14,08 
evra (z DDV), kar je 5,3 odstotka oz. 0,66 
evra več kot doslej. Od tega bodo stroški 
zbiranja odpadkov, ki ga izvaja koncesi-
onar Komunala Škofja Loka, višji za 0,28 
evra na mesec, stroški obdelave in od-
laganja ostanka odpadkov, za kar skrbi 
koncesionar Saubermacher, pa za 0,37 
evra. Na cene vplivajo podražitve goriva in 
energentov, Komunala Škofja Loka pa je 
med glavnimi razlogi navedla tudi obču-
tno višji ceni za kompostiranje bioloških 
odpadkov in prevzem nevarnih odpadkov. 
Pri Saubermacherju so omenili še višje 
stroške dela ter povišanje neposrednih 
stroškov obdelave in odlaganja odpadkov.

ZNESKI NA POLOŽNICAH BODO NIHALI

S februarjem bodo s pavšalnega obra-
čunavanja prešli na obračunavanje po 
dejansko zbranih količinah oz. z eno-
mesečnim zamikom, saj zadnji dan v 
mesecu, ko pripravljajo obračune, koli-
čine za tekoči mesec še niso znane. To 
pomeni, da bodo zneski na mesečnih 
položnicah uporabnikov nekoliko niha-
li, a bodo konec leta obračunane količi-
ne zelo blizu dejanskim in bo količin-
skega poračuna minimalno.

KOLIČINE ODPADKOV UPADLE

Iz poročil koncesionarjev o ravnanju z od-
padki v lanskem letu izhaja, da so v obči-
ni Železniki zbrali 1230 ton odpadkov oz. 
dobrih devet odstotkov manj kot leta 2019, 
ko so zabeležili petodstotno povečanje ko-
ličin. Spodbudno je, da se je pomembno 
zmanjšala tudi zbrana količina odpadkov 
za odlaganje. Saubermacher je iz občine 
Železniki prevzel 561 ton odpadkov (464 
ton mešanih komunalnih odpadkov in 
nekaj več kot 97 ton kosovnih odpadkov), 
kar je 22 ton oz. štiri odstotke manj kot 

predlani. Manjšo količino odpadkov pri-
pisujejo boljšemu ločevanju, deloma pa 
gre verjetno tudi za vpliv epidemije. 
Količina zbrane plastične embalaže je 
znašala blizu 253 ton, bioloških odpad-
kov je bilo 147 ton, steklene embalaže 
blizu sto ton, odpadnega papirja 92 ton, 
kovin 67 ton, odpadne električne in ele-
ktronske opreme 25 ton, odpadnih gum 
20 ton, nevarnih odpadkov dobrih 14 ton 
... Zbrana količina nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev se je v primerjavi s pred-
hodnimi leti nekoliko zmanjšala, znaša 
pa okoli dva kilograma na prebivalca na 
leto oz. 6,8 kilograma na gospodinjstvo. 
Zbrane količine so v slovenskem merilu 
nadpovprečne, kar kaže na visoko eko-
loško zavest občanov pa tudi na priso-
tnost nevarnih odpadkov iz dejavnosti. 
Na Komunali Škofja Loka ocenjujejo, da je 
na terenu največ nedovoljenega odlaga-
nja gradbenih odpadkov, najpogosteje na 
bregove Selške Sore in vodotokov, drugi 
največji problem pa je nepravilno ravna-
nje z vsemi vrstami organskih odpadkov, 
ki jih občani vozijo na bregove vodotokov. 

POSKUSNO ZBIRANJE PAPIRJA

Komunala Škofja Loka je v sodelovanju 
z Občino Železniki novembra v Dolenji 
vasi uvedla polletno poskusno zbiranje 
odpadnega papirja po sistemu "od vrat do 
vrat". Krajane so opremili s 120-litrskimi 
zabojniki, ki jih praznijo na štiri tedne, 

ob tem pa so z ekoloških otokov uma-
knili zabojnike za papir. V drugih krajih 
po Sloveniji imajo pozitivne izkušnje z 
zbiranjem papirja "od vrat do vrat", poleg 
tega pa želijo krajanom olajšati njegovo 
oddajo. Predsednik KS Dolenja vas Jernej 
Bešter je prepričan, da se bo nov način 
zbiranja papirja prijel, tudi zato, ker je ob 
vse bolj avtomatiziranih kurilnih napra-
vah kurjenja papirja vse manj, s spletno 
prodajo pa se povečujejo količine karton-
ske embalaže.
Z zbiranjem od vrat do vrat bo ta vrsta 
odpadka bolje in ustrezneje ločena in 
posledično tudi čistejša, z minimalno 
vsebnostjo nedovoljenih primesi, so 
prepričani na Komunali Škofja Loka. 
Poskusno zbiranje bodo podrobno spre-
mljali, kar se tiče polnosti zabojnikov, 
čistosti ločene frakcije, zbranih količin, 
porabljenega časa za zbiranje, stroškov 
…, po koncu polletnega obdobja pa bodo 
naredili podrobno analizo. Pričakujejo 
več pozitivnih kot negativnih učinkov, 
in če bo tako, bodo v naslednjih letih tak 
način zbiranja papirja razširili še v dru-
ga večja strnjena naselja.
Prihodnje leto namerava Komunala Ško-
fja Loka vzpostaviti sistem zbiranja od-
padnega olja iz gospodinjstev, nadaljeva-
li bodo promocijo za pravilno ločevanje 
odpadkov in sistemizirali delovno mesto 
kontrolor odpadkov, ki bo na terenu pre-
verjal pravilnost ločevanja odpadkov. 

Cene ravnanja z odpadki nekoliko višje
Nekaj odstotkov višje cene bodo v veljavo stopile z novim letom. Lani je bilo v občini 
Železniki zbranih 1230 ton odpadkov oziroma devet odstotkov manj kot predlani.

V Dolenji vasi so novembra uvedli polletno poskusno zbiranje odpadnega papirja po sistemu 
"od vrat do vrat". Uporabniki so tako prejeli še zabojnik z rdečim pokrovom.
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"Občini Železniki in Škofja Loka sta se 
odločili, da gresta na pot družbe s čim 
manj odpadki. Pobuda za to je nastala 
v okviru Razvojne agencije Sora," je na 
predstavitvi v Sokolskem domu povedal 
direktor Razvojne agencije Sora Gašper 
Kleč in pojasnil, da si je strategijo moč 
ogledati na spletni strani občin Škofja 
Loka in Železniki.
"Konec je časov, ko smo mislili, da bo 
nekdo drug rešil probleme. Smo skupaj 
na tem planetu in prav je, da skupaj na-
redimo korake, da bo ta svet ostal lep še 
za nami," je poudarila predsednica Eko-
logov brez meja Urša Zgojznik.
Kot je pojasnil župan Občine Železniki 
Anton Luznar, so se razmere glede rav-
nanja z odpadki v zadnjih letih v občini 
bistveno izboljšale, možnosti za izbolj-
šave pa so še velike. "Želimo si prispe-
vati k trajnostnemu razvoju občine in 
regije. Postati želimo družba, ki gospo-
darno ravna z viri pa tudi ustvari čim 
manj odpadkov. S tem se želimo pribli-
žati konceptu krožnega gospodarstva, ki 
se usmerja v preoblikovanje, v ponovno 
uporabo, v popravilo in recikliranje ob-
stoječih materialov in izdelkov," je po-
udaril župan Luznar in dodal, da bodo 
v občini zato organizirali različna izo-

braževanja, spodbujali bodo k organi-
zaciji prireditev brez uporabe plastične 
embalaže, širjenje postavitve in upora-
be pitnikov vode pa tudi pridobitev cer-
tifikata Voda iz pipe in še nekaj drugih 
ukrepov.
Tudi župan Občine Škofja Loka Tine Ra-
dinja opozarja, da je treba razmišljati, 
kaj še lahko storimo, da bo svet jutri 
čistejši. Pri tem je obema občinama v 
podporo javno podjetje Komunala Ško-

fja Loka. "Cilji strategije Zero Waste so 
identični ciljem, ki si jih je naše podje-
tje zadalo v okviru dejavnosti zbiranja 
komunalnih odpadkov. Projekt podpi-
ramo tudi zato, ker so vanj vključeni 
številni deležniki, tudi javni zavodi in 
institucije in ne nazadnje končni upo-
rabniki," je poudaril direktor Komunale 
Škofja Loka Primož Ržen in povedal, da 
se z različnimi aktivnostmi trudijo pri-
bližati prebivalcem. 

Za življenje s čim manj odpadki
Občini Železniki in Škofja Loka sta se pridružili mreži slovenskih občin na poti do 
družbe brez odpadkov, ki jo v Sloveniji koordinirajo Ekologi brez meja s programom 
Zero Waste Slovenija.

Urša Zgojznik, Gašper Kleč, Anton Luznar in Primož Ržen na predstavitvi strategije Zero 
Waste v Sokolskem domu v Škofji Loki / Foto: Tina Dokl

Potem ko so v okviru gradnje komunalne infrastrukture v Dašnici v 
preteklih mesecih uredili meteorno in fekalno kanalizacijo, vodo-
vod in javno razsvetljavo, so minuli konec tedna cestišče, v katero 
so vgrajeni komunalni vodi, preplastili z grobim asfaltom. Sveto-
valec za investicije na Občini Železniki Peter Košir je zadovoljen, 
da jim je uspelo asfaltirati cesto še pred poslabšanjem vremenskih 
razmer in da so lahko sprostili promet po njej. Gradnja infrastruk-
ture je potekala na slabih dvesto metrov dolgi trasi od že urejenega 
odseka do križišča za spodnji in zgornji del naselja. V nadaljeva-
nju načrtujejo še gradnjo opornih zidov ob cesti, kar bo odvisno od 
vremenskih razmer. "Računamo, da bodo zidovi čez zimo zgrajeni. 
Sledila bo gradnja pločnika, in ko bodo vremenske razmere dovolj 
ugodne, še preplastitev ceste s finim asfaltom," je razložil Košir. 
Dobrih tristo tisoč evrov vredno občinsko investicijo izvaja podjetje 
Eurograd.

V Dašnici položili asfalt in sprostili 
promet
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Zeleni vrtni odpad: odpadno
vejevje, trava, listje, stara
zemlja lončnic, rože, plevel,
gnilo sadje, slama, praprot,
stelja malih rastlinojedih živali,
ohlajen lesni pepel.

Kuhinjski odpadki: zelenjavni
in sadni odpadki vseh vrst,
jajčne lupine, kavna usedlina,
filter vrečke, pokvarjeni
prehrambni izdelki, kuhani
ostanki hrane, papirnati robčki,
brisače in servieti. 

NASVETI ZA DOMAČ KOMPOST
Kakovost komposta je najbolj
odvisna od kvalitete bioloških
odpadkov, ki končajo v rjavem
zabojniku oziroma na domačem
kompostniku.

Odpadki, primerni za kompo-
stiranje, so:

Biološki odpadki so lahko odloženi
tudi v papirnatih vrečkah.

Postavitev hišnega kompostnika: 
Za postavitev hišnega kompost-
nika izberemo (pol)senčen, pred
vetrom zavarovan in lahko
dostopen prostor na vrtu. Hišni
kompostnik naj ima neposreden
stik s tlemi in naj bo z vseh strani
primerno zračen. 

Ta osnovna pravila veljajo za vse
običajne kompostnike, ne glede na
to, ali so odprti, iz lesa ali

pa plastični zaprti hišni
kompostniki.

Tehnika pravilnega komposti-
ranja:
Najnižja spodnja plast naj bo iz
zdrobljenih vej, saj poskrbi za
dobro zračenje od spodaj in
preprečuje zastajanje vode. 
Za optimalen razkroj je ključna
zadostna količina kisika, ki jo
pridobimo ob rednem mešanju
suhega strukturnega materiala
(veje in zeleni obrez) in vlažnega
nestrukturnega materiala (trava,
kuhinjski odpadki). 

S tem, ko kuhinjske odpadke in
ostanke hrane prekrijemo z
listjem, zemljo ali travo, prepre-
čimo neprijetne vonjave in ne
privabljamo neželenih gostov, kot
so glodavci ali ptiči. 

Proces razgradnje:
V procesu razgradnje komposta, ki
poteka med 50 ºC in 60 ºC, mikro-
organizmi proizvajajo humus in
hranilne snovi, za kar potrebujejo
določeno vlago. V času daljše
poletne suše je zato priporočljivo
vlaženje kompostnega kupa.

odlaganje bioloških odpadkov
na odlagališča povzroča smrad
in nastajanje plina, ki uničuje
ozonski plašč,
bioloških odpadkov ni
dovoljeno mešati z drugimi
vrstami komunalnih odpadkov,
mora povzročitelj odpadkov
lastne biološke odpadke, do
hišnega kompostiranja ali do
oddaje izvajalcu zbiranja in
odvoza odpadkov, hraniti
ločeno, tako da se ne mešajo z
drugimi odpadki, saj jih je le
tako možno kompostirati,
imajo individualni stanovanjski
objekti možnost domačega
kompostiranja lastnih bioloških
odpadkov na lastnem vrtu ali
možnost vključitve v reden
odvoz zbiranja bioloških
odpadkov, ki jih nato izvajalec
vozi v skupno kompostarno,
je odlaganje bioloških od-
padkov na bregove in v struge
vodotokov ali v črn zabojnik za
ostale odpadke nedovoljeno.

Biološki odpadki so uporabna in
koristna odpadna surovina, iz
katerih pridobivamo dragoceno
gnojilo – kompost. 

Za pridobivanje ustreznega kom-
posta je ključno ustrezno ravnanje
z biološkimi odpadki. Način
ravnanja z biološkimi odpadki je
predpisan z Uredbo o ravnanju z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim
odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010).

ALI STE VEDELI, DA:

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) predstavljajo kar
tretjino vseh odpadkov v gospodinjstvih. Komunala Škofja Loka vas zato v prihajajočih prazničnih dneh 
vabi k razmisleku o količini pripravljene in nato zaužite hrane. 

Še vedno je namreč najboljši odpadek tisti, ki ne nastane.

Zeleni vrtni odpad: odpadno
vejevje, trava, listje, stara
zemlja lončnic, rože, plevel,
gnilo sadje, slama, praprot,
stelja malih rastlinojedih živali,
ohlajen lesni pepel.

Kuhinjski odpadki: zelenjavni
in sadni odpadki vseh vrst,
jajčne lupine, kavna usedlina,
filter vrečke, pokvarjeni
prehrambni izdelki, kuhani
ostanki hrane, papirnati robčki,
brisače in servieti. 

NASVETI ZA DOMAČ KOMPOST
Kakovost komposta je najbolj
odvisna od kvalitete bioloških
odpadkov, ki končajo v rjavem
zabojniku oziroma na domačem
kompostniku.

Odpadki, primerni za kompo-
stiranje, so:

Biološki odpadki so lahko odloženi
tudi v papirnatih vrečkah.

Postavitev hišnega kompostnika: 
Za postavitev hišnega kompost-
nika izberemo (pol)senčen, pred
vetrom zavarovan in lahko
dostopen prostor na vrtu. Hišni
kompostnik naj ima neposreden
stik s tlemi in naj bo z vseh strani
primerno zračen. 

Ta osnovna pravila veljajo za vse
običajne kompostnike, ne glede na
to, ali so odprti, iz lesa ali

pa plastični zaprti hišni
kompostniki.

Tehnika pravilnega komposti-
ranja:
Najnižja spodnja plast naj bo iz
zdrobljenih vej, saj poskrbi za
dobro zračenje od spodaj in
preprečuje zastajanje vode. 
Za optimalen razkroj je ključna
zadostna količina kisika, ki jo
pridobimo ob rednem mešanju
suhega strukturnega materiala
(veje in zeleni obrez) in vlažnega
nestrukturnega materiala (trava,
kuhinjski odpadki). 

S tem, ko kuhinjske odpadke in
ostanke hrane prekrijemo z
listjem, zemljo ali travo, prepre-
čimo neprijetne vonjave in ne
privabljamo neželenih gostov, kot
so glodavci ali ptiči. 

Proces razgradnje:
V procesu razgradnje komposta, ki
poteka med 50 ºC in 60 ºC, mikro-
organizmi proizvajajo humus in
hranilne snovi, za kar potrebujejo
določeno vlago. V času daljše
poletne suše je zato priporočljivo
vlaženje kompostnega kupa.

odlaganje bioloških odpadkov
na odlagališča povzroča smrad
in nastajanje plina, ki uničuje
ozonski plašč,
bioloških odpadkov ni
dovoljeno mešati z drugimi
vrstami komunalnih odpadkov,
mora povzročitelj odpadkov
lastne biološke odpadke, do
hišnega kompostiranja ali do
oddaje izvajalcu zbiranja in
odvoza odpadkov, hraniti
ločeno, tako da se ne mešajo z
drugimi odpadki, saj jih je le
tako možno kompostirati,
imajo individualni stanovanjski
objekti možnost domačega
kompostiranja lastnih bioloških
odpadkov na lastnem vrtu ali
možnost vključitve v reden
odvoz zbiranja bioloških
odpadkov, ki jih nato izvajalec
vozi v skupno kompostarno,
je odlaganje bioloških od-
padkov na bregove in v struge
vodotokov ali v črn zabojnik za
ostale odpadke nedovoljeno.

Biološki odpadki so uporabna in
koristna odpadna surovina, iz
katerih pridobivamo dragoceno
gnojilo – kompost. 

Za pridobivanje ustreznega kom-
posta je ključno ustrezno ravnanje
z biološkimi odpadki. Način
ravnanja z biološkimi odpadki je
predpisan z Uredbo o ravnanju z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim
odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010).

ALI STE VEDELI, DA:

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) predstavljajo kar
tretjino vseh odpadkov v gospodinjstvih. Komunala Škofja Loka vas zato v prihajajočih prazničnih dneh 
vabi k razmisleku o količini pripravljene in nato zaužite hrane. 

Še vedno je namreč najboljši odpadek tisti, ki ne nastane.



Naj leto v prihodu prinese moči,
nove priložnosti, družbe izbrane;
naj vam prežene prav vse skrbi,
naj vlije vam upanja, zdravja in sprave.
V vsem tem pa z vami ostajamo mi;
v službi ljudi
na strani narave.

Kaj storiti, ko je kompostnik
poln:
Ko je hišni kompostnik poln,
prenehamo nalagati biološke
odpadke. Poln kompostnik
občasno premešamo, saj tako
poskrbimo za zračenje in pospeši-
mo njegov razkroj. 
Dozorel kompost presejemo s
sitom z odprtinami od 15 do 20
mm, preostanek uporabimo za
nadaljnji razkroj kot strukturni
material.

Kompostiranje od uporabnika
zahteva doslednost pri ločevanju
odpadkov in ustrezno ravnanje v
postopkih kompostiranja.

VKLJUČITEV V REDNI ODVOZ
BIOLOŠKIH ODPADKOV

Zbiranje bioloških odpadkov v ob-
čini Železniki urejata Odlok o
načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v občini
Železniki (Ur. l. RS, št. 36/12) in
Tehnični pravilnik o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju
občine Železniki (Ur. l. RS, št. 22/13
in 22/17).

120-litrska rjava posoda: 16,99
€ (z vključenim DDV),
240-litrska rjava posoda: 33,57
€ (z vključenim DDV).

Oddaja bioloških odpadkov:
Komunala Škofja Loka vse zbrane
biološke odpadke na nadaljnjo
predelavo odvaža na skupno
kompostarno, kjer iz njih pridelajo
kompost.

Sežiganje ali odlaganje odpadkov v
objektih ali na zemljiščih, ki niso
namenjeni za odstranjevanje ko-
munalnih odpadkov, je ne-
dovoljeno. Globa za kršitelja je
1.400 € za pravno in 400 € za
fizično osebo. Nadzor nad
pravilnim ravnanjem z odpadki iz-
vaja občinski komunalni inšpektor.

Z ustreznim ravnanjem z bio-
loškimi odpadki bomo zmanjšali
njihovo količino v črnih zabojnikih
za ostale odpadke in tako
omogočili boljšo predelavo vseh
odpadkov.

Povzročitelji bioloških odpadkov v
Železnikih, Studenem, Selcah in
Dolenji vasi, ki nimajo možnosti
domačega kompostiranja, lahko
biološke odpadke zbirajo v 120- ali
240-litrskih rjavih zabojnikih
Komunale Škofja Loka. 
Zabojnike lahko uredite na sedežu
Komunale Škofja Loka.

Koledar odvoza in prevzemno
mesto:
Reden odvoz bioloških odpadkov
se izvaja enkrat tedensko, ob
vnaprej določenih terminih, ki so
objavljeni v letnem koledarju
odvoza bioloških odpadkov,
dostopnem na spletni strani:
www.komunalaskofjaloka.si.
Biološki odpadki, v rjavih
zabojnikih, morajo biti na
prevzemnem mestu pripravljeni na
dan odvoza, najkasneje 6. ure 
 zjutraj.

Prevzemno mesto za odpadke je
od poti smetarskega vozila lahko
oddaljeno do največ 5 m. Med
dostopno cesto in prevzemnim
mestom ne sme biti tehničnih –
fizičnih ovir, kot so neutrjena
površina, velik naklon, stopnice,
zidovi, ograje, žive meje in parkira-
na vozila, saj je le tako mogoče
varno izvajanje odvoza odpadkov.

Cenik bioloških odpadkov:
Od 1. 1. 2022 dalje znaša mesečni
znesek za tedensko zbiranje,
odvoz, kompostiranje in uporabo
posode:

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04 50 23 500
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Krajevna skupnost (KS) Dolenja vas je s 448 hektarji površin 
najmanjša v občini, po številu prebivalcev (okoli 480) pa naj-
hitreje rastoča. Letos bi morali zaznamovati 25-letnico de-
lovanja, a se jim izvedba dogodkov zaradi koronarazmer ni 
zdela primerna, je razložil Jernej Bešter, ki je že od vsega za-
četka predsednik KS.
Še posebej je zadovoljen, da so po dolgoletnih prizadevanjih 
v Dolenji vasi leta 2016 prišli do športnega igrišča, ob kate-
rem so zgradili še otroško igrišče in manjši večnamenski 
objekt. Pred tem so se od začetka delovanja KS osredotočali 
na komunalno ureditev, ki je po Beštrovem mnenju najpo-
membnejša za vsako KS ali vas. V prvih letih so v sodelovanju 
z občino poskrbeli za urejeno cestno omrežje in vodovod. "Ce-
ste imamo relativno dobro urejene, drugače pa zagovarjam 
stališče, da bi asfaltiran dostop moral imeti vsak občan, pa 
naj bo v Dolenji vasi ali na vrhu Davče." V kasnejših letih so 
si zelo prizadevali za ureditev kanalizacijskega omrežja in iz-
gradnjo čistilne naprave v Dolenji vasi, ki sta bila prav tako 
izjemno pomembna projekta, istočasno je bilo zgrajeno tudi 
optično omrežje. Ob tem je Bešter opozoril na problematiko 
nedorečenega urejanja meteorne kanalizacije. "Financirali 
so jo krajani, vodi so stari vsaj trideset let, po večini so še 
v dobrem stanju, a jih ob raznih rekonstrukcijah vseeno za-
menjamo, stroške pa nosijo KS in uporabniki. Menim, da bi 
tudi urejanje meteorne kanalizacije morala prevzeti občina 
in jo podobno kot druge komunalne vode zajeti v komunalni 
prispevek."

OBNOVA VODNIH ZAJETIJ

KS ima v upravljanju tudi vodovod. Za zagotavljanje neopo-
rečne pitne vode so v vodohran Zakraj pred nekaj leti vgradili 
UV dezinfekcijsko napravo. "Še vedno urejamo okolico, ki jo 
bomo zatravili, asfaltirali bomo dostop, vodohran pa ogra-
dili." V nadaljevanju bo treba celovito obnoviti vodna zajetja. 
Vsa štiri so iz leta 1958, prvo naj bi obnovili prihodnje leto. 
"Kasneje bodo prišla na vrsto še druga zajetja, eno ali dve na 
leto – odvisno od razpoložljivih sredstev. Na leto imamo na 
voljo okoli štirideset tisoč evrov, ki jih prejmemo iz občinske-
ga proračuna, pobranega stavbnega nadomestila in prihod-
kov od vodovoda," je razložil Bešter.

VOLIŠČE NA DRUGO LOKACIJO

Čez zimo načrtujejo manjšo preureditev pritličja v večna-
menskem objektu pri športnem igrišču. Prebili bodo steno 
med obema prostoroma, da bodo dobili enega večjega, ki bo 
omogočal tudi druženja. "Še pomembneje pa je, da želimo na 
to lokacijo že do naslednjih volitev preseliti volilni prostor, 
ki je v pritličju veliko lažje dostopen. Tudi zaradi tega bomo 
sprožili postopek pridobitve hišne številke za ta objekt, kamor 
bomo preselili še sedež športnega društva, ki je zelo dejavno 
in nam je s svojimi člani vseskozi v veliko oporo in pomoč 
pri raznih delovnih akcijah. V nadstropju pa nameravamo 

poskrbeti za izolacijo in ogrevanje, da bo ta prostor možno 
uporabljati tudi pozimi," je napovedal Bešter.
Načrte imajo tudi z objektom v središču Dolenje vasi, ki ga 
imajo v solastništvu s podjetnikom, ki ima v lasti pritličje. 
"KS ima mansardo, klet in dvorišče pa imamo v solastništvu. 
Del mansarde je neizkoriščen, a bi za povečavo obstoječega 
družabnega prostora morali dvigniti streho. To investicijo 
smo prestavili na kasnejši čas, saj se moramo s solastnikom 
uskladiti glede obsežnosti posega. Dejstvo pa je, da imamo 
glede na velikost vasi premalo prostorov. S tem bi izboljšali 
pogoje za dopolnitev družbenih dejavnosti, ki so bile doslej na 
neki način zapostavljene."
Bešter si želi, da bi v prihodnjih letih v okolici omenjenega 
objekta uredili središče vasi. Letos so na tej stavbi ob deseti 
obletnici smrti priznanega geologa, paleontologa in častnega 
občana prof. dr. Antona Ramovša odkrili spominsko ploščo. 
"Namestiti smo jo želeli na vidno mesto, saj je Ramovševa 
rojstna hiša nekoliko odmaknjena, vseeno pa smo nanjo dali 
repliko v cenejši različici." Bešter je zadovoljen, da bo priho-
dnje leto prišlo tudi do obnove Plečnikovega spomenika z 
okolico, za kar je občina pridobila tudi sofinanciranje mini-
strstva za kulturo.

PRIZADEVANJA ZA PLOČNIK IN KOLESARSKO STEZO

"Ena od prioritet mora biti tudi prometna varnost, ne le pri 
nas, po celotni občini," je poudaril Bešter. Zelo si prizadevajo 
tudi, da bi občina kolesarsko povezavo Železniki–Selca podalj-
šala do središča Dolenje vasi in hkrati zgradila še manjkajoči 
del pločnika do Širokarja. "V osnutku občinskega proračuna 
za prihodnje leto je pločnik predviden, za kolesarsko stezo pa 
bodo verjetno počakali, če bo v tej finančni perspektivi ostalo 
kaj evropskih sredstev. Zagovarjam stališče, da je treba, kjer 
je le možno, kolesarje spraviti s ceste in vzpostaviti ločeno 
kolesarsko stezo. To pomeni tudi poseg v zasebna zemljišča, a 
se nam je v Dolenji vasi uspelo dogovoriti z lastniki zemljišč. 
Pri uresničevanju projektov je izjemno pomemben pogovor z 
domačini. Brez tega ne moreš biti uspešen."

Najmanjša, a najhitreje rastoča krajevna skupnost
Predsednik KS Dolenja vas Jernej Bešter o preteklih pridobitvah in prihodnjih načrtih

Jernej Bešter: "Pri uresničevanju projektov je izjemno pomemben 
pogovor z domačini."
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Občina Železniki je tudi v letošnjem letu veliko sredstev vlo-
žila v občinske ceste. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest so v proračunu zagotovili 1,2 milijona evrov. 
Letos so skupno asfaltirali skoraj 3,7 kilometra občinskih 
cest, od tega tri kilometre takšnih, ki so bile doslej maka-
damske. Največ, približno 160 tisoč evrov, so namenili za 
ureditev dveh odsekov ceste Rotek–Torka v skupni dolžini 1,1 
kilometra. Asfaltirali so odsek med Torko in Zabrdom ter tik 
pred snegom še odsek ceste med Zgornjimi Danjami in Rot-
kom. Sneg je izvajalce prehitel na cesti Topolje–Nemilje, kjer 
so naprej zgradili podporne zidove in uredili odvodnjavanje, 
v minulih dneh pa jim je odsek uspelo še asfaltirati. Zimske 
razmere so prav tako upočasnile gradnjo opornih zidov na 
delu ceste Gotnar–Kovač v Podlonku, ki so jo začeli urejati le-
tošnjo jesen. Jeseni so sicer asfaltirali tudi 750 metrov ceste 
do Jakobča v Davči, v kar so vložili okoli 95 tisoč evrov. Med 
večjimi letošnji investicijami v ceste velja omeniti še ureditev 
in asfaltiranje več kot pol kilometrskega odseka do domači-
je Jan v Martinj Vrhu, štiristo metrov ceste Hrvat–Ceferin v 
Davči, dobrih tristo metrov ceste Žarel–Jelenšče v Dražgošah, 
kjer so zgradili tudi daljši oporni zid, urejen je bil 140-metrski 
odsek v Megušnici ...

Asfaltirali skoraj štiri kilometre cest

Jeseni so asfaltirali tudi 750 metrov ceste do Jakobča v Davči. 

Tik pred prvim snegom je izvajalcem uspelo asfaltirati še dobrih 600 
metrov dolg odsek ceste med Zgornjimi Danjami in Rotkom. 

Pod okriljem Razvojne agencije Sora (RAS) deluje Energetsko-sve-
tovalna pisarna, ki omogoča brezplačna individualna svetovanja s 
področja učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. V pisarni sve-
tujejo izkušeni energetski svetovalci, ki nudijo pomoč pri toplotni 
zaščiti in energetski sanaciji zgradb, zamenjavi ter izbiri ustreznih 
oken in zasteklitve, izbiri ogrevalnega sistema in ustreznega ener-
genta, pripravi tople vode, uporabi obnovljivih virov energije, mo-
žnosti pridobitve subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah ... 
Za nasvete sta na voljo Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr., in 
Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str., svetovanje pa za zdaj poteka še 
po telefonu. "Da bodo svetovalci lahko stopili v stik z vami, se je 
na svetovanje obvezno predhodno prijaviti na elektronski naslov 
info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite ime in priimek, naslov, telefon-
sko številko in temo, ki vas zanima. Za dodatne informacije smo na 
voljo tudi na tel. št. 04 50 60 220," so sporočili z RAS.

Po nasvet v energetsko pisarno
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Podobno kot drugje po državi je bilo tudi 
v občini Železniki v zadnjem obdobju 
zaznati upad okužb s koronavirusom. 
Če je npr. 20. novembra število aktiv-
no okuženih presegalo 160, se je v prvih 
dneh decembra spustilo pod 90. Zdrav-
nik Branko Košir upad pripisuje tudi 
striktnejšemu testiranju in hitrejšemu 
zaznavanju okužb. Hitri testi so že nekaj 
časa spet brezplačni. "Pri nas se je števi-
lo odvzetih brisov potrojilo," je povedal.
Kljub vsemu število okužb po državi pa 
tudi hospitaliziranih bolnikov ostaja vi-
soko. Še vedno je nadvse pomembno 
dosledno izvajanje preventivnih samo-
zaščitnih ukrepov. "Cepljenje ostaja naj-
pomembnejši javnozdravstveni ukrep v 
trenutni pandemski situaciji, saj lahko 
omili morebiten potek okužbe ali bolezni, 
zmanjša tveganje za resnejše zaplete ter 
hospitalizacijo obolelih in število umrlih," 
opozarjajo na NIJZ.
V občini Železniki je bilo pred tednom 
dni polno cepljenih 53,3 odstotka obča-
nov, delež občanov, cepljenih s prvim 
odmerkom, pa je znašal 57,3 odstotka. 
Železniki so tako ena najslabše prece-
pljenih gorenjskih občin. Manj polno 
cepljenih je bilo le v občinah Gorenja 
vas - Poljane in Jesenice. Na Gorenj-

skem je bilo sicer minuli petek polno 
cepljenih 55,8 odstotka prebivalcev, s 
prvim odmerkom pa 58,9 odstotka.
Ambulanta Košir tedensko cepi od 120 
do 150 pacientov, od tega približno de-
setino prvič. "S prvimi cepljenji zelo po-
časi napredujemo," ugotavlja dr. Košir 
in dodaja, da kar osemdeset odstotkov 
pacientov cepijo s tretjim odmerkom. 
Tega, kot pravi, priporoča vsem ceplje-
nim, saj zmanjša možnosti za okužbo, 
okuženim pa omogoči prebolevanje v 
blažji obliki, zato je poživitveni odmerek 
še posebno pomemben za starejše in 
bolne. Cepljenim s cepivom Janssen in 
AstraZeneca tretji odmerek priporočajo 
po dveh mesecih, ceplejnim s Pfizerjem 
pa pol leta po zadnjem odmerku.
V ambulanti zdravnice Ane Marn Vodov-
nik so novembra tedensko cepili med 60 
in 70 oseb, večino s tretjim odmerkom. 
"Posebej vesela pa sem 28 novih oseb, ki 
so se v novembru odločile za prvi odme-
rek cepiva," je poudarila. Na cepljenje se 
pacienti naročajo, vsak teden pa imajo 
tudi vsaj en dan prosto dostopno ceplje-
nje tudi za nenaročene. 
Ambulanta Košir že od sredine oktobra 
izvaja odprta cepljenja brez predhodne 
najave, ki potekajo vsak ponedeljek od 
17.30 do 18.00 v nekdanji kinodvorani 
na Češnjici. Koširjeva ambulanta izva-

ja tudi hitro testiranje v zabojniku pred 
zdravstvenim domom, in sicer v pone-
deljek, sredo in petek od 7. do 9. ure ter 
od 19.30 do 20. ure, ob torkih in četrtkih 
od 19. do 20. ure, v soboto od 7.30 do 9. 
ure in v nedeljo od 19.30 do 20. ure.
Zabojnik Civilne zaščite pred zdravstve-
nim domom je bil v zadnjem obdobju 
že dvakrat tarča vandalizma. Nekdo 
je zalepil ključavnico zabojnika, verje-
tno s sekundnim lepilom, in ga polepil 
s plakati z napisi fašisti in morilci. Po 
drugem vandalskem dejanju so poleg 
Civilne zaščite, ki je morala vdreti v 
zabojnik, poklicali še policijo. "Policisti 
bodo skušali najti storilca, kontejner je 
pod videonadzorom," je dejal Košir, ki 
upa, da do takšnih nezrelih dejanj ne bo 
več prihajalo. Poudaril je, da zabojnik ni 
namenjen samo odvzemu brisov, pač pa 
tudi pregledom pacientov s covidom-19.

V občini nizka precepljenost
Kljub manj okuženim še naprej pozivi k upoštevanju 
zaščitnih ukrepov in cepljenju

Zabojnik za testiranje in preglede pacientov 
s covidom-19 je bil že dvakrat tarča 
vandalizma. Dr. Košir upa, da do takšnih 
nezrelih dejanj ne bo več prihajalo.
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Vabimo vas na predavanje:  

Invazivke nam rastejo čez glavo!
(rezultati popisa invazivk v Selški dolini, predstavitev portala Invazivke.si, 
predstavitev akcij čiščenja) 

   v torek, 14. 12. 2021, ob 18. uri 
   v četrtek, 16. 12. 2021, ob 18. uri 

Predavanji bosta potekali na spletni platformi Zoom.

Prijave z navedbo termina udeležbe: 04/506 13 60 ali jaka.subic@lu-skofjaloka.si
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Žlezova nedotika zraste tudi več kot  

tri metre visoko.
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“Naš prvi korak v življenje je povezan z meroslovjem.  
Ko se rodi novorojenček, ga nežno stehtamo in 
izmerimo. Izjemno!” 

Z otroško zvedavostjo in iskreno 
ljubeznijo v letu 2022 prepoznajte 
malenkosti, ki vas navdihujejo in 
vam prinašajo veselje.

Kolektiv LOTRIČ Metrology

ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ IN USPEŠNO LETO

Ratitovška obzorja 185x131mm.indd   1 1. 12. 2021   14:50:30
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ANA ŠUBIC, FOTO: PATRIK VAŠL, SPIRIT SLOVENIJA

Skupina Lotrič Metrology se je med 20. in 24. novembrom 
predstavila v slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo 
2020 v Dubaju v okviru tematskega sklopa Tovarne prihodno-
sti in razvoj materialov.
Generalni direktor Lotrič Meroslovja Marko Lotrič je na po-
slovnem forumu Napredni materiali za zeleno prihodnost, ki 
je potekal pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija in Go-
spodarske zbornice Slovenije, poudaril, da je pomembno, da 
naše tovarne postajajo vse bolj trajnostne. "Vedno, ko pride do 
napake na proizvodni liniji, se ustvarijo nepotrebni odpadki 
– tako v obliki surovin, porabljene energije in ustvarjenega 
ogljičnega odtisa. Če želimo prihodnost usmeriti v trajno-
stne tovarne, je izjemnega pomena strategija 'brez napak', ki 
predstavlja najvišjo možno kontrolo kakovosti skozi celotni 
proizvodni proces," je pristavil Lotrič. V okviru predstavitve 

z naslovom Zahteve tovarn prihodnosti – Prilagojene rešitve 
za nadzor kakovosti je Lotrič Meroslovje predstavilo lastno 
rešitev za avtomatizacijo kontrole kakovosti Trames. Gre za 
unikatne merilne sisteme, prilagojene potrebam naročnikov. 
Za nazornejšo predstavitev delovanja sistemov Trames na 
Expu so izdelali posebno maketo iz lego kock, ki izvaja me-
ritve ustreznosti kovanih žebljev iz 19. stoletja iz Železnikov. 
S tem so želeli predstaviti tudi del bogate kulturne tradicije 
okolja, iz katerega izhajajo.
Lotrič Meroslovje bo na Expu vnovič nastopil februarja v okvi-
ru tematskega sklopa Zdravje in dobro počutje.

Lotrič Meroslovje  
na Expu
Na poslovnem forumu Napredni 
materiali za zeleno prihodnost je podjetje 
predstavilo unikatne merilne sisteme pa 
tudi del bogate kulturne tradicije Selške 
doline.

Generalni direktor Marko Lotrič, vodja marketinga Tatjana Jelenc, 
vodja prodaje Tamara Kavčič in vodja razvoja Nejc Demšar ob maketi 
Lego Trames, ki izvaja meritve ustreznosti kovanih žebljev
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Minuli teden so v Narodni galeriji v Lju-
bljani odprli razstavo blizu sto petdeset 
let starih kulisnih jaslic podobarja Šte-
fana Šubica iz Poljanske doline, ki jih je 
izdelal za župnijsko cerkev v Železnikih. 
Vsako leto namreč izberejo in razstavijo 
en primerek dragocenih jaslic, s katerimi 
predstavljajo umetniško jaslično tradici-
jo na Slovenskem. Predlani so denimo v 
ospredje postavili Plečnikove jaslice, lani 
jaslice kiparke Lize Hribar, letos pa so na 
ogled ene redkih ohranjenih kulisnih ja-
slic. V Župniji Železniki so ponosni, da so 
prav njihove jaslice razstavljene v tako 
ugledni ustanovi. "To dokazuje, da je tudi 
umetnost, ki je po naših cerkvah, visoke 
vrednosti," je poudaril župnik Tine Skok, 
ki se sicer ni mogel udeležiti odprtja raz-
stave, navzoči pa so bili nekateri drugi 
predstavniki župnije. 

Ob odprtju razstave je o jaslicah spre-
govoril predavatelj, umetnostni zgodo-
vinar dr. Andrej Doblehar. V spremnem 
tekstu o razstavi med drugim navaja, 
da izdelovanje jaslic, tako figur kot ja-
slične pokrajine, zaznamuje izjemna 
kreativnost in da se slovenske jaslice 
tradicionalno postavijo na sveti večer, 
24. decembra, in pospravijo na svečnico, 
2. februarja. "Vmes se za praznik Svetih 
treh kraljev, 6. januarja, spremeni po-
stavitev jaslic, saj se Sveti družini, ange-
lom, pastirjem in čredi ovac pridružijo 
še trije modri z Vzhoda s spremstvom. 
Takšen je tudi sistem postavljanja veli-
kih cerkvenih jaslic v župnijski cerkvi v 
Železnikih."
Železinarske jaslice sodijo med kulisne, 
ki so se pri nas pojavile in uveljavile v 
19. stoletju – obdobju, ko se je postavlja-
nje jaslic po slovenskih cerkvah zelo 
razmahnilo. Podobar Štefan Šubic je ja-

slice za cerkev sv. Antona v Železnikih 
zasnoval in naslikal leta 1875, eno leto 
po njeni izgradnji. Sestavljajo jih prizo-
ri na poslikanih deščicah, vstavljenih v 
podest. Dva osrednja prizora na ločenih 
kulisah – na eni je Jezusovo rojstvo in 
na drugi poklon Svetih treh krajev – v 
času postavitve tudi zamenjajo. V ozad-
ju je slika mesta Betlehem, upodoblje-
nega na platnu. "V primeru kulisnih ja-
slic gre za slikarsko delo odrskega tipa 
jaslic z lesenimi kulisami, ki se stopnje-
vano odpirajo proti gledalcu in ustvar-
jajo iluzijo realističnega prostora s pri-
zorom Kristusovega rojstva," je zapisal 
Doblehar. Pa tudi, da se je ohranilo le 
nekaj primerov tovrstnih jaslic. Prve je 
naslikal slikar Leopold Layer za župnij-
sko cerkev v Kranju v zgodnjem 19. sto-
letju; ogledoval naj bi si jih tudi France 
Prešeren, restavrirane pa hranijo v Mu-
zeju jaslic na Brezjah.

Dragocene jaslice iz Železnikov v Narodni galeriji
Šubičeve kulisne jaslice iz župnijske cerkve v Železnikih so pred kratkim razstavili  
v Narodni galeriji v Ljubljani, kjer si jih bo možno ogledati vse do 2. februarja. 

Z odprtja razstave v Narodni galeriji: kustosinja Mateja Breščak, predstavniki Župnije Železniki Jože Frelih, Ivanka Benedičič, Miran 
Benedičič, France Mohorič in Tone Kalan, dr. Andrej Doblehar, direktorica Narodne galerije dr. Barbara Jaki in direktor Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, prav tako domačin iz Železnikov / Foto: Bojan Rihtaršič
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Turistično društvo (TD) Selca je prvo nedeljo v decembru izpe-
ljalo že trinajsti Miklavžev pohod na sv. Miklavža. Letos se ga 
je udeležilo od 60 do 70 pohodnikov, je povedal predsednik TD 
Tomaž Habjan. Vreme jim sicer ni ponagajalo, se pa ne bi bra-
nili snega, ki bi poskrbel za bolj idilično pot. Organizatorji so 
pohodnikom postregli tudi z domačo malico, po štiriurnem 
pohodu pa so ob vrnitvi na Rovn lahko naročili še bograč.
Na štefanovo, 26. decembra, bo TD Selca že četrtič organizi-
ralo Štefanov sejem. Začel se bo ob 10. uri in bo prvič potekal 
pred novim gasilskim domom v Selcih. Obiskati bo možnost 

stojnice z lokalnimi dobrotami, spominki ter stojnici aktiva 
kmečkih žena in TD Selca. Prireditev bodo popestrili tudi lo-
kalni harmonikarji. V Krekovem domu bodo na ogled izdelki 
osnovnošolcev, ustvarjeni na natečaju v okviru 240-letnice 
šole v Selcih. 
Prvega januarja ob 18. uri pa TD Selca vabi še na tradicionalno 
Baklado. Pohodniki se bodo iz središča Selc in Dolenje vasi 
v soju bakel odpravili proti Podbabniku. Na cilju bodo jih bo 
pričakala stojnica z okrepčilom, nebo bo razsvetlil ognjemet, 
krajani Selc in Dolenje vasi pa si bodo lahko voščili srečno 
novo leto. Na Bakladi bodo razglasili tudi zmagovalce nateča-
ja umetnin ob jubileju šole v Selcih.

Že trinajstič na Miklavževem pohodu
Turistično društvo Selca vabi še na Štefanov sejem in ob vstopu v novo leto na Baklado.

Udeleženci trinajstega Miklavževega pohoda na sv. Miklavža

Spoštovani odjemalci, občanke 
in občani občine Železniki.

Zahvaljujemo se vam za 
sodelovanje in izkazano 
zaupanje, Novo leto naj vam  
prinese vsega dobrega, zdravja, 
sreče in osebnega zadovoljstva.  
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Spoštovani odjemalci, občanke 
in občani občine Železniki.

Zahvaljujemo se vam za 
sodelovanje in izkazano 
zaupanje, Novo leto naj vam  
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Spoštovani odjemalci, 
občanke in občani 
občine Železniki.

Zahvaljujemo se vam za 
sodelovanje in izkazano 
zaupanje, novo leto 
naj vam  prinese vsega 
dobrega, zdravja, sreče in 
osebnega zadovoljstva.  

Srečno 2022!

Po izročilu je Šubic naslikal več kulisnih 
jaslic, a so v Železnikih edine ohranjene. 
Leta 1930 so bile prvič obnovljene. Med 
drugo svetovno vojno, ko je bila cerkev 
požgana, je jaslice domačinom uspelo 
ohraniti, a jih je bilo treba znova obno-
viti, deležne so bile tudi dodelave. Pose-
bej velja omeniti tudi leto 1993, ko so po 
prihodu župnika Franca Dularja doma-
čini Konrad Triler, Anton Sedej in Tone 
Kalan dali pobudo za obnovo Šubičevih 
jaslic, ki jih pred tem daljše obdobje niso 
postavljali, in jo že isto leto tudi izpelja-
li. Po obnovi in dodelavi so jaslice začeli 
postavljati pred glavni oltar, zadnjih de-
set let pa je bilo njihovo mesto pri Jože-
fovem oltarju. Po besedah Dobleharja se 
izjemne dragocenosti jaslic zaveda tudi 
današnja generacija, ki skrbi za njihovo 
vzdrževanje in postavljanje.
Šubičeve jaslice tako ob letošnjem boži-
ču po mnogih letih ne bodo krasile cer-
kve v Železnikih, so jih pa tam postavili 
že v novembru, še pred razstavo v Naro-
dni galeriji. Kot je razložil župnik, so ja-
slice po okoli šestdesetih letih letos spet 
postavili na prvotno mesto – k stran-
skemu oltarju sv. Andreja, za kamor 
so bile tudi izdelane. Povedal je še, da 
je omenjena razstava spodbudila tudi 
uresničitev ideje o izdelavi miniatur-

nih Šubičevih jaslic širine 30 centime-
trov za domačo uporabo. Vse kulise je že 
leta 2015 fotografiral Aleksander Čufar, 

letos pa so domači mojstri oblikovanja 
projekt dokončali. Miniaturne jaslice bo 
možno dobiti že v naslednjem tednu.
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Še pred razstavo v Narodni galeriji so Šubičeve jaslice postavili v cerkvi v Železnikih, po 
dolgih letih na prvotno mesto – k stranskemu oltarju sv. Andreja. Župnik Tine Skok pravi, da 
bodo to prakso ohranili. / Foto: Primož Pičulin
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RUDI REJC, UREDNIK ZBORNIKA IN PREDSEDNIK MD ŽELEZNIKI

Izšla je 18. številka Zbornika Selške doline Železne niti. V to-
kratni številki sodeluje trideset avtoric in avtorjev. Pripravi-
li so 36 odličnih prispevkov. Uredniški odbor smo sestavljali 
Anja Čufar, Irena Prevc Hajdinjak, Tadeja Šuštar, Andrej Boga-
taj, Aleš Primožič, Katarina Primožič in jaz.
Na naslovnici so tokrat kovčki na železniški postaji. Lahko 
bi jih dodali h kar nekaj prispevkom, najbolj pa k prispevku 
Vlak brez voznega reda.
Uvodnik Zborniku na pot smo v teh časih zaupali zdravniku 
Branku Koširju. Sledi moj uvodnik. V poglavju Železne niti dr. 
Janez Rihtaršič predstavi utrinke in pisma iz življenja prvega 
"Železnikarja" Jacomata. Sledi podrobno popisana poselitev 
Davče, Zale, Potoka, Osojnika in Podporezna, ki sta jo zbrala 
dr. Alojz Demšar in dr. Petra Leben Seljak.
Sledi prispevek o osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 
1991. Po tridesetih letih samostojnosti smo hoteli predsta-
viti vse udeležence iz naše doline, ki so bili v teh časih "pod 
orožjem". Prispevek je nastal v sodelovanju Aleša Primoži-
ča, Branka Lavtarja, Franceta Pegama, Romana Cenčiča in 
mene. Nastalo je okrog šestdeset strani zapisov in opisov 

tega časa. V prispevku sodeluje tudi dvajset udeležencev s 
svojimi spomini.
V poglavju Imeli smo ljudi je predstavljenih šest oseb, ki jih 
boste lahko podrobneje spoznali. Vid Marenk piše ob stoti oble-
tnici smrti duhovnika Franca Kreka, Mojca Lorber opisuje go-
slarja Blaža Demšarja, Irena Prevc Hajdinjak predstavi pilota 
Janeza Gartnerja, Marija Gasser pa je pripravila kar tri opise, 
in sicer duhovnika Stanka Vrtovca, prostovoljca Janeza Primo-
žiča - Čendo ter pevca in pisatelja Marjana Peternelja - Štravsa.
Sledi poglavje o zgodovini. Prinaša dva prispevka Janeza Fer-
lana o pokrivanju zvonika na cerkvi Marije Pomočnice na Pr-
tovču in Moji strici, ki jih je vzela 2. svetovna vojna. Vincencij 
Demšar je opisal Zadnjo prošnjo Filipa Terčelja in predstavil 
padle v prvi svetovni vojni iz župnije Železniki, Marija Gasser 
je napisala prispevek Vlak brez voznega reda. Sledi moj pre-
gled letošnjih obletnic.
V poglavju o naravoslovju Bojan Kofler predstavi naše rastli-
nojede hrošče lilijevke, Matija Križnar in Vili Rakovc pa mi-
neralno bogastvo rudišča Knape. V poglavju družba in ljudje 
Katja Mohorič Bonča opiše nekdanje delo nočnega čuvaja v 
Železnikih. Irena Prevc Hajdinjak opisuje 25-letno delo skupi-
ne 3=pjančki, Anica Jelenc pa 30-letno delo Harmonikarskega 

Nova zbirka dobrih zgodb
V Muzejskem društvu (MD) Železniki smo kljub vsem težavam s covidom-19  
pripravili novo zbirko dobrih zgodb. 
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orkestra Železniki. Tadeja Šuštar je v pogovoru predstavila 
slikarja Lojzeta Tarfilo, dr. Maruška Vidovič pa svoje antropo-
loške raziskave v naši dolini.
V spominih Ivan Jelenc piše o svoji furmanski karieri in do-
daja nepozabne spomine. Marjan Gortnar in Jože Šturm opi-
sujeta tragični dogodek v Železnikih iz leta 1943. Jana Kelc je 
pripravila spomin na mlada leta Skrij se, tvoja mama gre. 
Sledijo pa zapisi, ki so jih učenci v intervjujih s svojimi sta-
rimi starši pripravili pod vodstvom mentorice Darje Štibelj.
Sledijo še naše stalne rubrike. V kulturi Franc Tušek zapiše dve 
pesmi in zgodbo, Primož Šmid je pripravil Dosežke učenk in 
učencev Osnovne šole Železniki, Jože Bogataj je predstavil ob-
činske nagrajence, Katja Mohorič Bonča pa dogodke v Muzeju 
in muzejskem društvu. Na koncu je predstavitev avtorjev.
Valerija Trojar Fras je bila naša lektorica od vsega začetka iz-
hajanja Zbornika za Selško dolino Železne niti. Kljub selitvi v 
Maribor, službi, dodatnemu izobraževanju in rojstvu otrok je 
bila vedno na voljo za natančno delo, ki se je velikokrat zavle-
klo tudi pozno v noč ali celo v jutranje ure. Lani je prosila za 
razbremenitev in zamenjavo, ki smo jo v letošnjem letu tudi 
izvedli. Valerija, hvala za pregled vseh 17 številk zbornika. 
Zahvaljujem se avtoricam in avtorjem prispevkov, uredni-
škemu odboru, Darji Štibelj za takojšnji prevzem lektoriranja 
ter podjetju Decop za oblikovanje in pripravo za tisk. Hvala 
Občini Železniki za finančno pomoč in podjetju Freising za 
pomoč pri marketingu.
Vse občanke in občane pa vabim k sodelovanju pri nastajanju 
zbornika. Pišete lahko o ljudeh, običajih, dogodkih, kulturi, 
stavbni dediščini ipd. Veliko zgodovine je še neraziskane, ve-
liko ljudi je še pozabljenih, veliko dogodkov neodkritih.

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98, 
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih 
Vam priskočimo na pomoč 
in Vam v celoti opravimo 

kompletno pogrebno 
storitev.

27
let tradicije

27
let tradicije
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KATJA MOHORIČ BONČA,  
MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 
Smuči Elan, inv. št. ŠP2/športna zbirka

OPIS PREDMETA:
1. material in tehnika: les, kovina
2. mere: dolžina 160 cm, širina 7,5 cm; par
3. leto prihoda v muzej: 2021

Pred skorajšnjo smučarsko sezono pred-
stavljamo smuči, ki so del športne zbir-
ke Muzeja Železniki. Športna zbirka je v 
pripravi, postavljena pa bo v avli Športne 
dvorane Železniki. Smučanje je v Selški 
dolini šport z dolgo tradicijo. Starejši 
smučarji se spominjajo smučišč v Str-
mici, na Belih tratah, Kresu, Panovni-
kih, Reškovi snežeti, Kočevniku, Soriški 

planini, Starem vrhu, Črnem vrhu, Ru-
dnem, mlajši pa predvsem teh zadnjih, 
če omenimo le bližnje. 
Dolge, lesene zakrivljene deske za smu-
čanje so v preteklosti priložnostno iz-
delovali sodarji in kolarji. Ko so bile na 
voljo smuči Elan, so počasi zamenjale te 
iz domačih delavnic.
Par smuči, ki ga predstavljamo tokrat, 
je bil last Antona Keržarja iz Železnikov. 
Doma so imeli znano kolarsko delavni-
co, kjer so izdelovali tudi smuči. Te, ki 
jih je podaril za muzejsko zbirko, pa so 
bile izdelane v Elanovi delavnici. Dol-
ge so 160 centimetrov, široke 7,5 centi-
metra. Kovinski robnik je le na spodnji 
stani smučke. Gre za model Bloke, ki so 
ga izdelovali v 60. letih 20. stoletja. Spo-
minja se, da je z njimi smučal v bližini 
doma, v Strmici. 

Zgodbe muzejskih predmetov: Smuči Elan

Smuči Bloke, ki so jih v Elanu izdelovali v 
desetletju med 1960 in 1970.

KATJA MOHORIČ BONČA,  
MUZEJ ŽELEZNIKI, JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Šport je pomemben del identitete krajev v Selški dolini. Ne-
katere športne discipline so v kolektivni zavesti ljudi na Sel-
škem prisotne že zelo dolgo, druge tja vstopajo. Veliko ljudi se 
s športom ukvarja rekreativno, nekaterim pa šport predsta-
vlja poklicno pot. V Železnikih pripravljamo novo muzejsko 
zbirko, ki bo pripovedovala zgodbo o športu v Selški dolini. 
Predstavljena bo klubska in društvena športna dejavnost od 
druge svetovne vojne dalje. Olimpijski del zbirke bo name-
njen športnikom iz Selške doline, ki so se udeležili poletnih 
ali zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger. 
Zbirka bo stalno na ogled v Športni dvorani Železniki. Zbira-
nje podatkov in gradiva je v polnem teku. Z mnogimi špor-
tnimi sogovorniki smo že navezali stike. Ob tej priložnosti k 
sodelovanju pri pripravi zbirke vabimo še bralce Ratitovških 
obzorij. Prosimo vas, da se obrnete na Muzej Železniki (T: 04 
514 73 56, E: katja.bonca@jzr.si), če poznate kakšno zanimivo 
športno zgodbo, imate športni predmet ali fotografijo, ki bi 
jo bili pripravljeni nameniti za zbirko, ali poznate koga, ki bi 
lahko prispeval podatke o športni aktivnosti v Selški dolini. 
Veseli bomo vašega odziva in se vam za sodelovanje že vna-
prej zahvaljujemo.
Športna zbirka v Železnikih bo postavljena s pomočjo evrop-
skega projekta Interaktivno-sodobno. Projekt sofinancira-
ta Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 

podeželja 2014–2020. Javni zavod Ratitovec je v tem projektu 
vodilni partner, drugi partnerji so Občina Žiri, Muzejsko dru-
štvo Žiri in Razvojna agencija Sora.

Muzejska zbirka: Šport v Selški dolini
Pripravljamo novo muzejsko zbirko, ki bo pripovedovala zgodbo o športu v Selški 
dolini. K sodelovanju pri pripravi zbirke vabimo tudi bralce Ratitovških obzorij. 

Fotografija je del športne fototeke; nogometaši iz Železnikov okoli 
leta 1940 v Njivici. Hrani fototeka Muzeja Železniki.
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Plan dela za leto 2021 smo v pevskem zboru Društva upokojen-
cev za Selško dolino sestavili z velikim dvomom o uresničitvi 
nastopov. Letošnja zima in pomlad sta nam zaradi korone 
preprečevali vaje, kaj šele nastope. Vsi pevci smo se kar hitro 
zaščitili s cepljenjem in nato našli ustrezno velik prostor za 
vaje v kulturnem domu v Železnikih. Sezono smo začeli šele 
v juniju, in sicer ob počastitvi postavitve evharističnega križa 
in droga s slovensko zastavo na Snegovniku.
Letos praznujemo trideset let države Slovenije, zato smo v izbor 
pesmi uvrstili tiste, ki opevajo našo domovino. Te pesmi smo 
zapeli v avgustu na srečanju pevskih zborov društev upokojen-
cev Gorenjske v Bohinjski Bistrici. Podoben program smo izvedli 
v septembru na Dnevu Slovenskih čebelarjev na Brdu pri Luko-
vici. Nastopili smo lahko le z izvedbo nove pesmi o čebelah. Pe-
sem je uspela in poslušalci so jo nagradili z glasnim aplavzom.
Vsako leto pripravimo koncert v domu starejših občanov v Škofji 
Loki, kjer je veliko ljudi iz naše doline. Na lep sončen julijski dan 
smo se zbrali pred domom, kjer nas je v senci čakala množica 
poslušalcev. Vedeli smo, da ta dan pojemo predvsem najstarejši 
stanovalki Ančki Nastran za 102. rojstni dan in še drugim malo 
mlajšim. Zapeli smo jim zborovske pesmi, seveda pod vodstvom 
neutrudne gospe Minke Šmid. Skupaj s poslušalci smo zapeli 
venček slovenskih narodnih pesmi, tudi zavriskali so, zato smo 
videli, da jim je pesem polepšala že tako lep dan.
Bil je čas dopustov; zaradi razmer, ki so nam krojile pomladne 
mesece, smo imeli še veliko volje in želje, da bi delali ter nasto-
pali. Pa smo ugotovili, da smo zdrav, precepljen mehurček, ki 
bi se lahko spravil na cerkveni kor. Zborovodkinja je pripravila 
program pesmi za sveto mašo. Zapeli smo jih pri mašah v Že-
leznikih, Selcih in Dražgošah. Veseli smo, ker smo svoj reper-
toar obogatili še s cerkveno glasbo.

Povezuje nas želja do petja
Koronarazmere so vplivale tudi na delovanje pevskega zbora Društva upokojencev  
za Selško dolino. Sezono smo začeli šele v juniju.
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ANA ŠUBIC

Krekovo igro Tri sestre v Kulturnem 
društvu dr. Janez Evangelist Krek zara-
di izbruha epidemije pripravljajo že več 
kot dve leti. "Poleg dveh ali treh presta-
vitev datumov premiere nam nekaj te-
žav povzroča tudi usklajevanje termi-
nov vaj, saj smo vsi igralci aktivni še 
na drugih področjih," je povedal pred-
sednik KD in režiser Gregor Gartner, ki 
je hkrati še v igralski zasedbi. Premiero 
načrtujejo v petek, 17. decembra, ob 19. 
uri v Krekovem domu v Selcih. Upa-
jo, da bodo covidni ukrepi omogočali 
izvedbo v živo pred občinstvom, v na-
sprotnem primeru pa jo bodo predva-
jali na kanalu društva na YouTubu. Za 
ogled v dvorani zbirajo predhodne pri-
jave obiskovalcev, ki naj pišejo na dru-
štveni e-naslov (kd.janezkrek.selca@
gmail.com), FB-profil ali Instagram. 
Datumi ponovitev še niso znani; bržko-
ne bo kakšna v januarju in februarju, 
načrtujejo tudi gostovanja. 
Gartner je povedal, da so se za Tri sestre 
odločili, ker so v društvu izrazili željo, 
da bi bila naslednja dramska igra odra-
sle skupine gledališke sekcije kmečka 
komedija, po možnosti povezana z dr. 
Krekom. "Tri sestre sicer ni čista kome-
dija, ker ima tudi resno vsebino, a ima 
srečen konec in nekaj komičnih ele-

mentov, napisal pa jo je sam Krek in je 
bila kot taka kot nalašč za nas."
Tri sestre je kmečka veseloigra, ki se 
dogaja v Selški in Poljanski dolini. Osre-
dnji temi sta ljubezen in predvsem za-
konsko življenje kmalu po poroki. "Skozi 
zgodbo dveh novoporočenih parov nam 
Krek pokaže, kdo naj bi v zakonu no-
sil hlače in kaj naj bi se zgodilo, če jih 
skuša nositi nekdo drug. V tem se kaže 
miselnost njegovega časa, ki jo povza-
me stavek, ki je v igri večkrat izrečen: 
"Mož je glava." Možje imamo vsekakor 
tudi svojo glavo, nismo pa edini. Je pa 
igra zanimiva priča časa, v katerem je 
Krek pisal. Zanimivo tudi pokaže, kaj se 
zgodi, ko nekdo trmasto vztraja samo 
pri svojem prav in svoji pameti, ter kako 
tako trmo ohladiti," je pojasnil Gartner. 
Igralska ekipa ima osem članov. "Smo 
sami stari mački, mislim, da nihče ne bo 
zares prvič na odru." V kmeta Orla se bo 
vživel Damijan Gartner, v njegovo ženo 
Heleno Andreja Gartner, v hčere Majdo, 
Špelo in Ano pa Klara Gartner, Maja Dem-
šar in Tajda Pirih. V vlogi organista Anto-
na bo Matija Demšar, v vlogi kmeta Ga-
brovega Franceta bo Nejc Gartner, v Jero, 
deklo pri Gabrovih, se bo vživela Klara 
Gartner, Gregor Gartner pa bo berač.
Vloga režiserja je precej zahtevna, ugo-
tavlja Gregor Gartner. "Dejansko moraš 
ves čas imeti v glavi zgodbo vsakega lika 

posebej in vse skupaj hkrati, da se vse 
sestavi v skupno celoto, nato pa še svojo 
vizijo prevesti na igralce in jim hkra-
ti pustiti dovolj prostora, da še sami 
oblikujejo svoj lik. Režiserska vloga je 
kar velik zalogaj, a neverjetno pestrega 
okusa. Ogromno ti da in je res posebna 
izkušnja. Neverjetno je, kaj vse vidiš in 
doživiš v tej vlogi, proces izdelave gle-
dališke igre je čarovnija, polna prese-
nečenj, in mislim, da se moji soigralci 
strinjajo z mano. Težje je režirati, če si 
hkrati še igralec, a na srečo imam že 
nekaj malega izkušenj." Med drugim je 
režiral igri Ena ta selška, ki so jo pripra-
vili selški animatorji, ter Sofija in trije 
razbojniki, ki so jo uprizorili z Jap'čki, 
otroško gledališko skupino Krekovega 
kulturnega društva. 
Odrasla sekcija je imela zadnjo pred-
stavo pred približno štirimi leti, in sicer 
Shakespearovo komedijo Mnogo hru-
pa za nič v režiji prejšnjega predsedni-
ka društva Jureta Thalerja. "Vmes smo 
ustanovili še skupino Jap'čki, s katero 
smo imeli zadnjo predstavo decembra 
2019, od takrat pa že pripravljamo nove, 
čeprav se moramo vedno znova prilaga-
jati aktualnim razmeram," je pojasnil 
Gartner.
Vodenje KD je prevzel pred tremi leti. 
"Dela je kar precej. Poleg gledaliških 
skupin redno delujeta otroški pevski 
zbor in mladinski mešani pevski zbor 
Minuta čez, ki je pod taktirko Ane Šolar 
v zadnjih letih precej dejaven," je razlo-
žil predsednik KD ter spomnil, da prire-
jajo tudi Krekove večere in posamezne 
druge prireditve, npr. ob Prešernovem 
dnevu, materinskem dnevu. Kot je na-
povedal, jih čakata tudi posodobitev 
spletne strani in temeljita prenova no-
tranje strukture društva, da bosta orga-
nizacija in administracija v prihodnje 
tekli veliko bolj gladko. "Vsekakor po-
trebujemo tudi nove člane, ki nas bodo 
podpirali, pa čeprav ne bodo aktivno so-
delovali pri organizaciji. Naš cilj bo tudi 
v prihodnje spodbujati kulturo na vseh 
ravneh in področjih, sodelovati z drugi-
mi društvi in občino ter seveda priprava 
dogodkov, ki bodo ljudi od blizu in daleč 
zbližali in pripeljali skupaj."

Na oder bodo postavili Tri sestre
Gledališka sekcija Kulturnega društva dr. Janez Evangelist Krek iz Selc bo na oder 
postavila Krekovo kmečko veseloigro Tri sestre. Premiera bo v petek, 17. decembra.

V gledališki sekciji se že veselijo premiere igre Tri sestre, ki jo zaradi izbruha epidemije 
pripravljajo že več kot dve leti.
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V Mladinskem mešanem pevskem zboru Minuta čez iz Selc se 
pripravljajo na koncert, ki ga načrtujejo na božič, 25. decembra, 
ob 19.01 v cerkvi sv. Petra v Selcih. Upajo, da se epidemiološke 
razmere ne bodo zaostrovale in da ga bodo lahko izvedli v živo. 
"V ospredju bodo božične pesmi. Za vsak koncert se potrudimo, 
da izberemo pesmi, primerne za širše občinstvo. Slišati bo mo-
žno vse od klasičnih božičnih skladb za mešani zbor do angle-
ških božičnih priredb," je napovedala zborovodkinja Ana Šolar.

Božični koncert zbora Minuta čez

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

V Železnikih je od leta 2017 vzpostavljeno Lokalno učno središče 
(LUS), ki ga vodi Ljudska univerza Škofja Loka, financira pa Ob-
čina Železniki. V sklopu LUS so organizirana različna brezplač-
na izobraževanja in delavnice, namenjene vsem občanom Žele-
znikov. V letošnjem letu so bili pogoji dela zahtevni, pa vendar 
nam je uspelo izpeljati 243 ur izobraževanj, financiranih iz ob-
činskih sredstev, in 60 ur izobraževanj, financiranih iz projekta 
Vseživljenjsko varovanje narave. 
Tudi v prihodnjem letu načrtujemo različna izobraževanja in 
vas vabimo k vpisu na:
•  začetni tečaj angleškega, italijanskega, nemškega, ruskega, 

španskega, francoskega jezika,
•  začetni računalniški tečaj,
•  osnove programiranja,
•  osnove kriptosveta,
•  sodobni ples,
•  vaje za zdravo hrbtenico.
Prijavnica je dostopna s QR kodo ali pa jo najdete na spletni stra-
ni Ljudske univerze Škofja Loka. Več informacij: 04/ 506 13 20. 
Izvedena bodo tista izobraževanja, za katera bo več zanimanja. 
Ob iztekajočem se letu vam želimo lepe praznike in vse dobro 
v novem letu!

Lokalno učno središče 
Železniki 
Tudi v prihodnjem letu načrtujemo 
različna brezplačna izobraževanja in vas 
vabimo k vpisu. 

V letošnjem letu nam je uspelo izpeljati več kot tristo ur izobraževanj. O
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LOŠKI GLAS, november 2021 
 
Dodajte LOGOTIPE PARTNERJEV, LOGOTIP PROJEKTA TER SPODNJI OBVEZEN TEKST.  
Pri tem tekstu popravite le Operacijo sofinancirata… (ne Projekt sofinancira…) 
 
 
PRIPRAVE NA KULINARIČNI FESTIVAL OKUSI ŠKOFJELOŠKEGA V JANUARJU 2022 
 
V okviru projekta Okusi Škofjeloškega bomo od petka, 7.1., do nedelje, 30.1.2022, organizirali kulinarični 
festival, ki bo temeljil na kulinarični tradiciji območja, nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in 
vključevanju lokalnih surovin in živil v jedilnike oz. menije, ki so jih gostinci in turistične kmetije že oblikovali 
za potrebe omenjenega festivala.  
Z obogateno kulinarično ponudbo bo na festivalu sodelovalo 11 gostinskih ponudnikov in turističnih kmetij 
s Škofjeloškega.  
 
Z namenom promocije nove kulinarično – turistične ponudbe pripravljamo promocijsko brošuro, kjer bomo 
predstavili vse na festivalu sodelujoče kulinarične ponudnike in njihove hišne specialitete ter dobavitelje. 
Ponudniki bodo predstavljeni tudi na spletni strani Razvojne agencije Sora, kjer bodo dostopni tudi recepti 
hišnih jedi ter meniji, ki jih bodo v času festivala ponujali po enotni ceni 25 EUR. Na spletni strani boste 
lahko opravili tudi rezervacijo pri izbranem gostinskem ponudniku. V pomoč gostinskim ponudnikom pri 
naročanju surovin in živil s Škofjeloškega pa bomo izdali še seznam vseh lokalnih ponudnikov, ki so 
pripravljeni svoje pridelke in izdelke ponuditi tudi gostincem. 
 
Vse aktualne aktivnosti na projektu lahko spremljate na spletnih straneh Razvojne agencije Sora in 
sodelujočih partnerjev.  
   
 
Razvojna agencija Sora, 
Kristina Miklavčič, vodja projekta 
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KULINARIČNI FESTIVAL OKUSI  
ŠKOFJELOŠKEGA V JANUARJU 2022
V okviru projekta Okusi Škofjeloškega bomo od sobote, 8. ja-
nuarja, do nedelje, 30. januarja 2022, organizirali kulinarični 
festival, ki bo temeljil na kulinarični tradiciji območja, nadgradnji 
obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokalnih surovin 
in živil v jedilnike oziroma menije, ki so jih gostinci in turistične 
kmetije že oblikovali za potrebe omenjenega festivala. 

Z obogateno kulinarično ponudbo bo na festivalu sodelovalo 11 
gostinskih ponudnikov in turističnih kmetij s Škofjeloškega. Med 
njimi tudi Gostišče Tolc iz Sorice, kjer naj bi v petek, 7. januarja, 
zvečer potekala otvoritvena večerja festivala s pethodnim meni-
jem, ki bi ob spremljajočem degustacijskem programu povezala 
vse sodelujoče gostinske ponudnike, dobavitelje živil s Škofjelo-
škega in medije. Zaradi spoštovanja ukrepov v okviru prepreče-
vanja širjenja koronavirusa, ki omejujejo zbiranje ljudi, tokratne 
otvoritvene večerje ne bomo organizirali, vsekakor pa se veseli-
mo prihodnjih. 

Z namenom promocije nove kulinarično-turistične ponudbe na-
mesto otvoritvene večerje pripravljamo promocijski film s pred-
stavitvijo na festivalu sodelujočih gostincev in lokalnih dobavite-
ljev ter promocijsko brošuro, kjer bomo prav tako predstavili vse 
kulinarične ponudnike, njihove hišne specialitete ter dobavitelje. 
Ponudniki bodo predstavljeni tudi na spletni strani Razvojne 
agencije Sora, in sicer z objavljenimi recepti hišnih jedi ter meniji, 
ki jih bodo v času festivala ponujali po enotni ceni 25 evrov. Na 
spletni strani boste lahko opravili tudi rezervacijo pri izbranem 
gostinskem ponudniku. V pomoč gostinskim ponudnikom pri 
naročanju surovin in živil s Škofjeloškega pa bomo izdali še se-
znam vseh lokalnih ponudnikov, ki so pripravljeni svoje pridelke 
in izdelke ponuditi tudi gostincem.

Vse aktualne aktivnosti pri projektu lahko spremljate na spletnih 
straneh Razvojne agencije Sora in sodelujočih partnerjev, Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka, KGZS, Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Kranj in Društva za razvoj podeželja Res-
je, sicer pa vabljeni, da se v prvem mesecu prihodnjega leta 
prepustite kulinaričnemu razvajanju z Okusi Škofjeloškega.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru  
Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 

2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d. o. o.
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V soboto, 9. oktobra, smo na tržnem pro-
storu pred pošto na Češnjici Javni zavod 
Ratitovec, Občina Železniki in Razvojna 
agencija Sora pripravili tržnico kmetij-
skih izdelkov in pridelkov. Naša želja 
je bila, da v okviru Tedna podeželja na 
Loškem na tržnico povabimo predvsem 
domače ponudnike z različnimi osnov-
nimi artikli, ki jih kupci pričakujejo na 
tržnici. Odziv prodajalcev in kupcev je bil 
zelo dober in pokazalo se je, da tovrstni 
tržni prostor res potrebujemo. 
Ponudba je bila pestra, tako so kupci lahko 
dobili prvovrstno sadje in zelenjavo, kruh 
in pecivo iz krušne peči, mlečne izdelke, 
čaje izpod Ratitovca, dražgoške kruhke, 
mesne izdelke, med, testenine, moko in 
še marsikaj drugega. Tržnico je popestri-
lo muzejsko društvo s kovanjem žebljev, 
svoje spretnosti so preizkusili tudi obisko-
valci. Otroci so s pomočjo animatork mla-
dinskega centra ustvarjali prisrčne ježke 

iz das mase. Potujoča gostilnica je poskr-
bela za hrano in pijačo in dodala piko na 
i prijetnemu, toplemu in dobro obiskane-
mu dopoldnevu na tržnici. 
Želja po tržnici oziroma po tem, da bi se 
na tem mestu tedensko predstavljalo več 

ponudnikov, je velika in prav zato na Ob-
čini Železniki pripravljajo projekt tržnice; 
prvi del izgradnje je v načrtu za prihodnje 
leto. Tako naj bi v prihodnje na tem me-
stu dobili urejen tržni prostor, ki bo prija-
zen tako za ponudnike kot prodajalce.

Tržnica v Železnikih dobro obiskana
Odziv na oktobrsko tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov je bil zelo dober. 

Pokazalo se je, da tržni prostor res potrebujemo. 

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Animatorke mladinskega centra so tokrat pripravile delavnice 
za mlajše in starejše osnovnošolce. Starejši učenci so se pome-
rili v fotoorientaciji, svoj pevski talent pa so pokazali na Hal-
loween karaokah.
Mlajši, kamor spadajo učenci od prvega do petega razreda, so 
se v gozd podali lovit vzorce in ustvarjat z naravnimi materiali. 
V drugi delavnici so iskali skriti zaklad, ki so ga animatorke 
seveda dobro skrile, nato pa so ga s pomočjo nalog in namigov 
tudi našli. Iskanje skritega zaklada je podobno kot igra Pobeg 
iz mesta Železniki, ki je bila prav oktobra cenovno prijaznejša 
do družin in drugih udeležencev, ki so preizkusili igro, ki ude-
ležence vodi po zanimivih točkah na prostem.
Svojo delavnico so animatorke mladinskega centra imele tudi 
na tržnici kmetijskih pridelkov in izdelkov. Medtem ko so star-
ši nakupovali, so otroci ustvarjali prisrčne ježke. Če si želite 
drugačno rojstnodnevno zabavo, jo za vas organizirajo anima-
torke mladinskega centra. Izbirate lahko med športnimi ak-
tivnostmi v dvorani, športnem parku, plavalnem bazenu. Več 
informacij dobite na spletni strani JZR. 
V prednovoletnem času bo Janez Tolar v mladinskem centru 
izvajal tudi božično-novoletno fotografiranje, tako da si lahko 
rezervirate termin in boste praznične dni še lepše preživeli.

Delavnice v Mladinskem 
centru Železniki

Delavnico so animatorke mladinskega centra imele tudi na tržnici 
kmetijskih pridelkov in izdelkov. 
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Zadnji teden oktobra so ponovno stekle vadbe in tekmovanja v 
večji dvorani Športne dvorane Železniki. V dvorani so zamenjali 
dotrajan parket, ki je bil kljub sprotnim popravilom že nevaren za 
uporabo. Novi pod je iz masivnih ploščic in certificiran za roko-
met in košarko. Investicijo, vredno 177 tisoč evrov, je financirala 
Občina Železniki. Kot prvi so novi parket preizkusili starejši dečki 
iz Rokometnega društva Alples, v nadaljevanju pa seveda tudi vsi 
ostali rokometaši; stekle so tudi vadbe klubov, društev in podjetij.

Novi parket v Športni dvorani  
Železniki

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

V septembru so se začele jubilejne, dese-
te Igre JZR. A smo jih žal tako kot lani 
tudi letos morali začasno ustaviti zaradi 
velikega razmaha epidemije covida-19. 
Ker želimo, da igre varno izpeljemo, smo 
jih začasno prekinili, o nadaljevanju bo-
ste obveščeni v naših medijih. 
Kljub temu je bilo uspešno izpeljanih 
nekaj tekem. Poleg tenisa posamezno 
in dvojic ter balinčkanja, o katerih smo 
že poročali, so bili uspešno izpeljani še 
turnir v lokostrelstvu, streljanju, pika-
du, namiznem nogometu, frtavkanju in 
orientaciji. Lokostrelsko društvo Eisnern 
je uspešno izvedlo turnir v lokostrelstvu, 
kjer se je dvanajst tekmovalcev pomerilo 

v streljanju na tarčo in lovu na 3D-tarče. 
Zanimivo orientacijo z velikim številom 
sodelujočih ekip so taborniki Rodu zele-
ne sreče Železniki letos pripravili v oko-
lici Golice in Ojstrega Vrha, pri čemer je 
bil start v Zgornji Golici. Tekmovalcem je 
bilo naklonjeno tudi vreme in prav vsi so 
prišli uspešno do cilja. Letošnji zmagova-
lec turnirja v pikadu je David Demšar, v 
namiznem nogometu Jože Reya, v frtav-
kanju pa je vrtavko najbolje zavrtel Štef 
Sakelšek. Trenutno v skupnem seštevku 

ponovno vodi Miran Šturm, ki se redno 
udeležuje zanimivih športnih tekmovanj 
in druženj, kar je tudi namen iger JZR.
Upamo, da se bo epidemija umirila in 
bomo po novem letu lahko nadaljevali 
desete Igre JZR. V načrtu so še tekmo-
vanja v taroku, badmintonu, plavanju, 
namiznem tenisu, pikadu (dvojice), 
turnir v zadevanju prostih metov ter se-
veda razglasitev rezultatov in podelitev 
priznanj. Več pa tako kot vedno na stra-
ni Iger JZR na Facebooku.

Desete Igre  
JZR prekinjene
Upamo, da se bo epidemija 
umirila in bomo po novem 
letu lahko nadaljevali 
desete Igre JZR.

Uspešno smo izpeljali tudi turnir v namiznem nogometu.
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Damjana Kaplja in Monika Gasser sta 
učiteljici, prva poučuje na Osnovni šoli 
Železniki in druga na podružnici v Sorici, 
ki jima je skupna ljubezen do ročnih del. 
Ta ju spremljajo že vrsto let: vezenje, ple-
tenje, šivanje, tudi vihtenje klekljev jima 
ni tuje, v zadnjem času pa sta se osredo-
točali predvsem na kvačkanje. Pridružili 
sta se namreč projektu Slovenija kvačka, 
ki ga je sprožila Guinnessova rekorderka 
v kvačkanju Korošica Jadranka Smiljić. 
Porodila se ji je ideja, da bi nakvačka-
li grbe vseh 212 slovenskih občin in se 
s tem zapisali v Guinessovo knjigo re-
kordov. Z akcijo je pod okriljem zavoda 
Ustvarjalno srce povezala 211 kvačkaric 
in enega kvačkarja, ki so se sredi sep-
tembra lotili kvačkanja grbov. Iz občine 
Železniki se je največjemu slovenskemu 
kvačkarskemu izzivu prva pridružila Da-
mjana Kaplja, ki se je lotila grba domače 

občine, za njo pa se je v projekt vključila 
še Monika Gasser, ki si je med preostali-
mi grbi izbrala žirovskega. 

Obe priznavata, da so se jima, preden 
sta se odločili sodelovati, porajali po-
misleki, ali bosta kos izzivu, ali jima 

Kvačkanje grba velik izziv 
V projektu Slovenija kvačka sta sodelovali tudi Damjana Kaplja z Jesenovca,  
ki je nakvačkala grb Občine Železniki, in Monika Gasser iz Sorice, ki je ustvarila 
žirovski grb.

Damjana Kaplja in Monika Gasser sta v izdelavo kvačkanih grbov občin Železniki in Žiri vložili 
veliko ur prostovoljnega dela. 



bo grb uspelo pravočasno dokončati, če bi se morda nepri-
čakovano pojavila dodatna službena obveznost, bolezen … 
Predvidenega časa za kvačkanje grba velikih dimenzij, ki 
terja več kot sto ur prostovoljnega dela, je bilo namreč le 
dobre tri mesece. Kljub vsemu sta se z vso odgovornostjo 
pridružili kvačkanju in grba dokončali precej pred končnim 
rokom, ki so ga postavili na 26. december, dan samostojno-
sti in enotnosti. 
Preden sta se lotili kvačkanja, sta morali najprej usvojiti po-
sebno kvačkarsko tehniko C2C. "Vodja projekta nam je poslala 
video navodila, obstajajo tudi različni posnetki na YouTubu. 
Tehnika ni zahtevna, ustvarjaš pa diagonalno iz kota v kot," 
je razložila Damjana. Obe sta pred tem v C2C tehniki nare-
dili nekaj drugih izdelkov, nato je na vrsto prišel grb. "Vodja 
nam je poslala načrte za kvačkanje grba in slovensko prejo 
iz Doline volne Majšperk. Ob tem so vse župane zaprosili za 
sofinanciraje projekta. Vesela sem, da ga je podprl tudi župan 
Železnikov," je poudarila Damjana.
Pri kvačkanju sta morali pokazati veliko vztrajnosti. Vseh vr-
stic je blizu dvesto; za sredinske, najdaljše, sta porabili tudi 
po uro in pol. Damjani je bilo najtežje nakvačkati kleklje in 
smrekovo vejico, ki predstavlja gozdove občine Železniki, Mo-
niki pa so bila velik izziv krila žirovskega zmaja Lintverna. 
Vmes je namreč treba menjati barvne niti; Monika je ustvar-
jala s šestimi barvami, Damjana pa še z eno več. "Še večji 
izziv je bil po menjavanju barv všiti vse nitke, bilo jih je več 
tisoč," je pojasnila Monika. 
Damjana je najraje kvačkala v večernih urah, Monika pa, 
ko sta ji čas in komolec (ima namreč poškodbo) dopuščala. 
"Biti moraš tudi prave volje, sicer lahko hitro pride do napake 

in posledičnega podiranja vrstic," je dodala Monika. Veliko 
dela sta opravili med jesenskimi počitnicami. Moniki je grb 
uspelo dokončati že 28 oktobra. Meri 150 × 130 centimetrov, 
železnikarski grb, ki ga je Damjana končala 13. novembra, 
pa je še nekoliko večji (165 x 155 centimetrov), saj je kvačkan 
manj gosto. Nobena od njiju ni seštela vseh ur, vloženih v 
obračanje kvačke, so pa nekatere kvačkarice navajale, da so 
za izdelavo grba porabile okoli 150 ur. Za obe je bil to najve-
čji ustvarjalni izziv doslej. "Ne vem, ali sem se že kdaj toliko 
poglabljala v kakšno stvar," je v smehu pristavila Damjana.
Povedala je tudi, da so v okviru projekta sprva razmišljali o 
skupni razstavi grbov, a so idejo opustili, saj je težko dobiti 
dvorano, v kateri bi jih razstavili 212. Sedaj se dogovarjajo, da 
bi spomladi v Kranju razstavili grbe gorenjskih občin. "Ogro-
mno je lepih, zanimivih grbov. Ko se poglobiš vanje, izveš 
marsikaj novega o krajih, ki jih simbolizirajo," je poudarila 
Monika. 
Ker se je izkazalo, da 212 kvačkanih grbov ne bo zadoščalo 
za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, je pobudnica pre-
dlagala razširitev projekta na 1001 kvačkan izdelek. Kvač-
karice je povabila k nadaljnjemu ustvarjanju in tako bo-
sta tudi ustvarjalki iz občine Železniki prispevali še nekaj 
dodatnih kvačkanih izdelkov, npr. odeje, svečnik, ovoj za 
skodelico ... 
Monika in Damjana sta se z ročnimi deli srečali že v otroštvu. 
Kvačkati ste se naučili kasneje; Monika pred dobrim desetle-
tjem ob posnetkih na spletu, Damjana pa pred petimi leti, ko 
se je začela udeleževati tečajev ročnih del v Lokalnem učnem 
središču Železniki. Svoje znanje ročnih spretnosti z veseljem 
prenašata tudi na otroke v šoli.
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MAJDA GROTNAR, VODJA SKUPINE

Skupina Štrence pri Društvu upokojen-
cev za Selško dolino povezuje 15 članic, 
letos smo pridobile dve novi članici pri 
izdelovanju copatkov in punčk. V tem 
koronskem času ustvarjamo doma. 
Spletle in nakvačkale smo 110 parov co-
patkov iz materiala, ki nam ga podari 
občina. Včasih se moramo prilagoditi 
barvam copatkov, ker je v enem obdo-
bju več fantov ali obratno. V Dolenjo vas 
se pripelje patronažna služba iz Škofje 
Loke, ki mamicam ne prinese copatkov, 
zato jih mamicam oddamo same. Na-
šega obiska se zelo razveselijo. Par co-
patkov smo podarile tudi našemu špor-

tniku Petru Prevcu ob rojstvu njegovega 
sina. Iskreno čestitamo ob rojstvu nje-
govega zaklada.
Unicefove punčke izdelujemo že drugo 
leto, pridobile smo že veliko izkušenj. 
Velikokrat imamo probleme pri mate-
rialu, še posebno z blagom za izdelavo 
teles ter volno za izdelavo las. Težko je 
izdelati telo, če material ne odgovarja. 
Tu je bilo vloženih veliko ur, da smo 
našle rešitev. Precej zahtevna je tudi po-
slikava obraza, ker se blago kot podlaga 
zelo različno odziva na različne barve 

in flomastre. Blago ni impregnirano, 
zato se barva rada razleze na obrazu, 
ki mora biti prijazen, kar se ne posreči 
vedno. Zato se vsak obraz izdeluje po-
samično, s čimer se skuša punčka čim 
bolj oživiti oz. ji dati značaj. Pomembna 
je tudi barvna skladnost med očmi, la-
smi, obleko, kar je včasih težko doseči.
Tudi letos smo sodelovale na Čipkar-
skih dnevih. V posvojitev smo oddale več 
kot dvajset punčk in prejele še dodatna 
naročila. Tudi Občina Železniki je pod-
prla naš projekt in posvojila punčke ter 

Ustvarjanje  
bogati naše 
dneve 
Tudi letošnje leto je 
bilo za skupino Šternce 
ustvarjalno.

Na razstavi ročnih del Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske na Bledu. 
Sodelovalo je 16 upokojenskih društev, tudi iz Selške doline.



nam s tem dala še večjo motivacijo za 
delo. Doslej smo izdelale več kot dvesto 
punčk, v posvojitev smo jih oddale 180. 
Naše punčke so znane po Sloveniji in že 
preko naših meja. Včasih me kdo vpra-
ša, ali še prodajamo punčke. Še enkrat 
želim poudariti, punčk ne prodajamo, 
izdelujemo jih za Unicefove otroke, z do-
nacijo dvajset evrov pa posameznik prej-
me punčko in hkrati omogoči cepljenje 
otrokom v državah v razvoju proti še-
stim nalezljivim boleznim. S posvojitvijo 
punče iz cunj ste rešili otroško življenje. 
Ustvarjalke Unicefovih punčk svoje delo 
opravljamo prostovoljno in z veliko lju-
bezni. Zato se najbolj razveselimo vaših 
dopisnic, ki so priložene punčkam in 
fantkom iz cunj.
Skupina Štrence je sodelovala tudi na 
rokodelskem razpisu Zveze društev 
upokojencev Slovenije (ZDUS). Komisija 
za tehnično kulturo je razpisala natečaj 
za rokodelske izdelke, s katerim želijo 
obuditi življenje naših prednikov, ki so 
zimske večere ob topli peči ustvarjali 
različna oblačila, cvetje, nakit. Komisija 
je izdelke ocenila in izbrane razstavila 
v vitrini ZDUS-a. Na razpisu "Olepšajmo 
se" je sodelovala tudi naša članica Irena 
Čufar. Njen izdelek je bil izbran in bo še 
dva meseca gostoval na sedežu Ministr-
stva za obrambo. Čestitamo!
Že lansko leto je ZDUS razpisal natečaj 
za izdelavo rokodelskega izdelka s hu-
manitarno noto. Prejele smo darilni pa-
ket ter izvezle kuhinjsko krpo in brisačo. 
Na koncu izdelave je vodja projekta Sta-
rejši za starejše v društvu izbrala ose-
bo, ki smo ji 8. marca poklonili darilni 
paket. Tudi letos smo se že prijavile na 
rokodelski izdelek s humanitarno noto, 
ki ga bomo drugo leto zopet poklonile.
Pokrajinska zveza društev upokojencev 
Gorenjske pa je razpisala sodelovanje 
na razstavi ročnih del. Razstava je po-
tekala od 30. septembra do 3. oktobra v 
Festivalni dvorani na Bledu. Sodelovalo 
je 16 društev upokojencev; tam smo se 
povezale z društvi, pridobile nove infor-
macije o njihovem delovanju. Prejele 
smo pohvale, še posebno smo bile ve-
sele povabila predsednice pokrajinske 
zveze k nadaljnji udeležbi. 
Novembra smo prejele vabilo na razsta-
vo društva Javornik-Koroška Bela. Z ve-
seljem smo si ogledale njihova rokodel-
ska dela. Še posebno so na nas naredili 
vtis s pletenimi in z recikliranimi izdel-
ki. Sodelujemo tudi z ljudsko univerzo v 
projektu "Vseživljenjsko varovanje nara-
ve", udeležujemo se delavnic kvačkanja 

in učenja kvačkanja v tehniki C2C. Sep-
tembra smo si ogledale film o invazivnih 
rastlinah ter se udeležile odstranjevanja 
orjaške zlate rozge na Praprotnem in žle-
zove nedotike v Železnikih v Mlinščici.
Pred kratkim smo se pridružile dobro-
delnemu projektu kvačkanja odejic za 
stanovalce doma starejših v Notranjih 
Goricah. Kvačkamo odejice za čez noge 
za invalide na invalidskem vozičku.
Štrence smo skupina prostovoljk, pove-
čujemo kakovost življenja v lokalni sku-
pnosti in spreminjamo svet na bolje. Ob 
delu osebnostno rastemo in pridobiva-
mo dragocene izkušnje. Imamo še veli-
ko novih idej za ustvarjanje, zato vabi-
mo, da se nam pridružijo prostovoljke, 
ki jih veseli ročno delo. Članice skupine 
nikoli ne razmišljamo o času, o denar-
ju. Ustvarjanje bogati naše življenje in 
upokojenske dneve.
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Letos smo spletle in nakvačkale 110 parov 
copatkov.

Energija ne nastane iz nič in se ne izniči. 
Energija kroži. Lahko jo merimo, vidimo, 

čutimo ali podarimo.
 

Želimo vam energije polno leto!
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"Že ob koncu osnovne šole je v meni za-
čela goreti želja, da bi nekega dne odšla 
v misijon," se spominja Rebeka Megu-
šar, 20-letna študentka socialne peda-
gogike in prostovoljka iz Dolenje vasi. 
Želja se ji je letos uresničila, saj je v 
okviru programa mladinskega misijon-
skega prostovoljstva POTA dobila prilo-
žnost izkusiti misijon v Keniji.
S programom POTA, ki ga pripravlja 
zavod Katoliška mladina, se je Rebeka 
srečala že v času srednje šole, ko je is-
kala različne možnosti, ki bi ji omogo-
čile misijonsko izkušnjo. Vključila se 
je v program, saj si je želela lani pole-
ti po opravljeni maturi oditi v misijon 
na Madagaskar. Priprave so bile že v 
polnem teku, a jim je načrte prekriža-
la korona. Rebeka se je odločila, da se 
bo znova prijavila naslednje leto, nato 
pa se je lanskega decembra na povabilo 
koordinatorke programa POTA pridru-
žila njegovi spremljevalni ekipi. Sprva 
je sicer oklevala, saj ni imela misijon-
skih izkušenj, jih je pa toliko več dobila 
pri drugih prostovoljskih aktivnostih. 
Je namreč skavtska voditeljica v Žele-
znikih, že kar nekaj let pa tudi anima-
torka v Župniji Selca. V programu POTA 
je imela zelo hitro polne roke dela s 
pripravami usposabljanj za prostovolj-

ce, ki so odhajali na letošnje misijone.  
Ob tem se je priložnost za odhod v Keni-
jo povsem nepričakovano ponudila tudi 
Rebeki. Po enem od usposabljanj pro-
stovoljcev v maju je direktor Katoliške 
mladine Matevž Mehle, ki je tudi sam 
del spremljevalne ekipe, povedal, da bo 
julija odšel spoznat novega gostitelja v 
Kenijo, kamor so želeli poslati skupi-
no prostovoljcev. Ena od članic ekipe je 
prišla na idejo, da bi se tja napotila kar 
cela ekipa, da bodo vsi imeli izkušnjo 
misijona. Rebeki se je to takrat zdelo 
povsem neizvedljivo, saj je imela za po-
letje druge načrte. "Kljub temu ideja ni 
ostala 'v zraku'. V začetku julija smo se 
res odpravili v Kenijo. V ekipi nas je bilo 
sedem, vsi del spremljevalne ekipe pro-
grama POTA. Naš osnovni namen je bil 
predvsem spoznati okolico, ljudi, gosti-
telja in se seznaniti z možnostmi dela 
tam, predvsem pa videti, kakšne so po-
trebe tamkajšnjih ljudi in kje jim lahko 
pridemo naproti," je pojasnila. 
Delovali so v mestu Lodwar na severoza-
hodu Kenije. Ima okoli osemdeset tisoč 
prebivalcev. "Ko si tam, nimaš občutka, 
da je mesto tako veliko, saj je zelo raz-
pršeno. Bolj se ti zdi, da si na podeželju 
in da mesto sestavljajo le povezane vasi. 
Nastanjeni smo bili v župnišču v župni-
ji, kjer deluje naš gostitelj duhovnik Imo 
Donald Bassols," je razložila Rebeka.

DELALA Z OTROKI IN MLADINO

Njihov misijon je trajal dobra dva tedna. 
"Naši dnevi v Keniji so se začenjali ob 
sedmi uri zjutraj. Še pred zajtrkom smo 
imeli sveto mašo v majhni kapelici na 
dvorišču za hišo. Po zajtrku so sledile 
različne dejavnosti. Izvedli smo oratorij 
za otroke, sodelovali na konferenci za 
mladino, delali z otroki z ulice, pomaga-
li v centru za otroke s posebnimi potre-
bami in v centru za gluhe in naglušne 
otroke. Proste popoldneve smo preživljali 
z otoki, ki so živeli v bližini župnišča in 
so bili željni igre in ustvarjalnosti. Na-
porne dneve smo zaključili z refleksijo, 
pripravo na naslednji dan in večerno 
molitvijo. Ravno ti večeri, ko smo si med 
seboj podelili, kaj smo doživeli, kaj nam 
je bilo težko in kaj nas je navdihnilo, so 
mi vedno znova vlivali novega zagona."
Nekaj časa so imeli tudi za raziskovanje 
Kenije. Del ekipe je tja odpotoval že ne-
kaj dni pred začetkom dela v mestu Lod-
war, da so si ogledali še prestolnico Na-
irobi in mesto Mombasa. "Med samim 
projektom pa smo spoznavali okolico 
naše župnije in predvsem tamkajšnje 
ljudi. Nekega dopoldneva nas je gostitelj 
peljal do jezera Turkana. Do tja je vodila 
prašna peščena pot s številnimi luknja-
mi," se spominja Rebeka in dodaja, da je 
bilo spoznavanje tako drugačne kulture 
iz prve roke res nekaj posebnega. "Go-
stitelj nam je ob večerjah povedal tudi 
veliko zgodb iz svojega otroštva. Veliko 

Iz Kenije z novim pogledom na svet
Rebeka Megušar iz Dolenje vasi je imela poleti priložnost izkusiti misijon v Keniji.

Rebeka Megušar (levo) z drugimi člani ekipe, ki se je odpravila v Kenijo

Z otroki z ulice
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novega o kulturi smo spoznali tudi ob vsakodnevnih interak-
cijah z domačini. Najbolj mi ostajata v spominu njihova po-
vezanost in skrb za skupnost."

KO STISK ROKE POVE VEČ KOT TISOČ BESED

Rebeka se je domov vrnila z novo izkušnjo, novim pogledom 
na svet. "Začela so se mi odpirati tudi številna vprašanja o 
tem, kako živim, kaj vse mi je dano in kaj bom v prihodnosti 
iz tega naredila. Spoznala sem, kako malo je treba, da ne-
komu polepšaš dan. Tudi takrat, ko nismo razumeli jezika, 
je iskren pogled in močen stisk roke povedal več kot tisoč 
besed," je dejala Rebeka, ki takšno izkušnjo priporoča vsem 
mladim. "Ob tem spoznavaš sebe in tako osebno in duhovno 
rasteš. To, da v projekt največkrat odideš z neznanimi lju-

dmi, ti omogoči, da ob tem krepiš veščine sodelovanja, dela 
v skupini, da se znajdeš v kriznih situacijah in jih znaš rešiti 
na konstruktiven način. Projekt te potisne iz cone udobja, da 
začutiš surovost življenja in svojo majhnost." 
Rebeka je bila sicer v programu POTA letos zadolžena za komu-
nikacijo z eno od skupin prostovoljcev in njihovo gostiteljico iz 
Južne Afrike, sodelovala je pri snovanju programa usposablja-
nja in priročnika za projekte, sedaj pa je zadolžena še za širjenje 
misijonskega duha v Sloveniji. Izpeljali bodo tri domače misijo-
ne, v marcu pa jih bodo obiskali prostovoljci organizacije Fokus 
iz Amerike, ki se prav tako ukvarjajo z misijonskimi projekti.
Rebeka je hvaležna za vse izkušnje, ki jih že leta pridobiva pri 
prostovoljnem delu. "Dale so mi ogromno in me tudi obliko-
vale v to, kar sem."
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Med drugim so izvedli oratorij za otroke. Utrinek s popoldanskega oratorija
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Redno smo odhajali na sprehode, opazovali spreminjanje 
narave ter naravne materiale uporabili pri igri, ustvarjanju, 
razvrščanju, gibanju … Otroci so se čudili jesenskemu listju 
različnih barv in oblik, veliko dela pa so imeli prav tako s 
plodovi, vejicami, lubjem in storži. Vzgojiteljice smo jih z ve-
seljem opazovale pri igri, tako v igralnici kot tudi v naravi. 
Opazile smo, da spoštujejo naravo in se zavedajo odgovorno-
sti, ki jo imamo do ohranjanja okolja takega, kot je. Liste, ki 
smo jih nabrali, smo zložili med časopisni papir, jih obtežili, 
da so se lepo zravnali, in jih uporabili za ustvarjanje. Za to 
so si vzeli kar veliko časa in pri tem zelo uživali. Z velikim 
veseljem občudujemo razstavljena dela naših vrtičkarjev, ko 
se sprehodimo po hodnikih in igralnicah vrtca. 
Veliko navdušenje so pokazali, ko smo se s koši in grablja-
mi odpravili na rob gozda in napolnili zvrhane koše listja, 
kar bomo uporabili za zastirko našega vrta. Vključeni smo 
namreč v projekt Šolski ekovrt, zato v pomladanskem času 
poskrbimo, da vzgojimo sadike, ki jih nato posadimo na na-
šem vrtičku. Ravno tako poskrbimo za zelišča, saj nas čaj po 
delu na vrtu in v mrzlih dneh prav prijetno pogreje. V priho-
dnjem letu bomo izdelali načrt kompostiranja, saj vsi vemo, 
da je kompost srce vrta, zato se bomo dobro poučili, kaj spada 
vanj in kaj ne. Odločili smo se, da bomo vrtnarili ekološko – v 
sodelovanju z naravo. Zavedamo se namreč, da več ko vemo 
o naravi, bolje bomo znali sodelovati z njo in bolj uspešni vr-
tnarji bomo.
Ker so dnevi postali hladnejši, smo tržnico postavili kar v 
igralnici. Veliko se je prodajalo, kupovalo, prevažalo in nosilo 
… Čudovito je bilo otroke opazovati, kako so vztrajali in uži-
vali pri tej igri in dodobra spoznali poljščine, vrtnine in sadje.  
Prav poseben dan je bil, ko smo imeli tradicionalni slovenski 
zajtrk. Otroci so izvedeli veliko novega o čebelah, delu čebe-
larja ter čebelarskih pripomočkih. Nekateri otroci iz vrtca so 
že pravi čebelarji, saj pomagajo domačim v čebelnjaku in so 
nam o pridnih delavkah tudi sami kaj povedali. Izdelali smo 

svečke, ki so jih otroci odnesli domov, naredili pa smo tudi 
nekaj vlitih svečk. Otroci so z zanimanjem opazovali topljenje 
voska. Te svečke bomo prižgali le ob posebnih priložnostih.
Skozi različne dejavnosti smo spoznavali tudi, od kod dobimo 
mleko ter si ogledali strojno in ročno molžo krav. Raziskovali 
in okušali smo različne mlečne izdelke, nad katerimi so bili 
otroci seveda navdušeni. Naša igralnica se je spremenila v 
pekarno, kjer smo spekli jabolčni zavitek in kruh, naredili 
smo celo maslo in si vse te dobrote privoščili za tradicionalni 
slovenski zajtrk.
Rachel Carson je v svoji knjigi Čustvo radovednosti ujela bi-
stvo vzajemnega delovanja med otrokom in svetom: "Otrokov 
svet je svež in nov in lep, čudežen in razburljiv. Žal se nam 
vsem dogaja, da z zrelostjo izgubimo jasnovidnost in resnični 
občutek za vse, kar je lepo in spoštovanja vredno. Če bi lahko 
vplivala na dobro vilo, ki obdaruje otroke z dobrimi lastnost-
mi, bi ji naročila, naj vsakemu otroku na svetu podari neuni-
čljivo radovednost, ki naj traja toliko, kolikor življenje samo, 
strup proti dolgočasju in streznitvi poznih let, proti jalovemu 
ukvarjanju s stvarmi, ki niso naravne, in odtujitvi od izvora 
naše moči."

Jesen v Antonovem vrtcu
Jesen, obarvana v tople barve, razigrana v naravi in bogata s svojimi plodovi, nas je 
spodbudila, da smo jo raziskovali, začutili, ustvarjali in se od nje veliko naučili.

Mladi čebelarji

Nabiranje listja v koš Tržnica v vrtcu
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Rodile so: Špela Benedičič iz Lajš Jošta, Laura Benedičič iz Železnikov Izo, Ana Lušina iz 
Dražgoš Črta, Monika Nenezić iz Železnikov Martina, Urška Petrovčič iz Martinj Vrha Nejca, 
Tina Pfajfar iz Železnikov Davida, Tinka Prezelj iz Železnikov Otona, Katja Levanič iz Železni-
kov Kajo, Ana Mohorič iz Železnikov Filipa, Kristina Božič iz Dolenje vasi Ajdo, Ema Frelih iz 
Železnikov Lana, Neža Jauševec iz Zabrekev Klemena in Sara Koblar Radej iz Ojstrega Vrha 
Naceta. 

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

Predavalnica Osnovne šole Železniki je sre-
di novembra gostila letošnji prvi oddelčni 
nastop učencev Glasbene šole Škofja Loka, 
ki pouk obiskujejo v dislociranem oddelku 
v Železnikih. Kot je povedal vodja nastopa, 
učitelj klarineta Miha Nagode, so učenci 
nastop v živo nestrpno pričakovali. Pred-
stavili so se učenci flavte, klarineta, kitare, 
evfonija, pozavne in diatonične harmonike, 
ki jo je bilo na tokratnem nastopu možno 
slišati prvič. Pouk diatonične harmonike 
so namreč v Železnikih na novo uvedli z 
letošnjim šolskim letom, igranje nanjo pa 
poučuje prof. Matjaž Kokalj. Na oddelčnem 
nastopu sta sodelovala tudi njegova učen-
ca, oba iz prvega razreda, ki sta zaigrala 
skladbo Lojzeta Slaka Čebelar in slovensko 
ljudsko Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Vseh 
točk je bilo 17. "Poleg solističnih nastopov 
sta nastopili tudi komorni skupini klarine-
tov in flavt. Učence je spremljala prof. Oles-
ja Horvath. Nastop je dobro uspel. Veseli 
smo bili tudi razmeroma številne publike," 
je bil zadovoljen Miha Nagode.

Zaigrali tudi na  
harmoniko

Gašper Šolar, eden od dveh učencev, ki sta 
zaigrala na diatonično harmoniko. / Foto: 
Andreja Šolar

ANA ŠUBIC

"Učence ozaveščamo, da se obnašajo od-
govorno. Kljub temu je letos bilo v ka-
ranteni že nekaj oddelkov, trenutno pa 
ni nobenega. Razlog so bile posamezne 
okužbe, večinoma samo enega učenca 
ali učenke v oddelku, le v enem primeru 
je zbolela učiteljica," je minuli ponedeljek 
razložil ravnatelj Osnovne šole Železniki 
Franc Rant, ki je hvaležen zaposlenim za 
dosledno upoštevanje ukrepov in star-
šem za odgovorno ravnanje. Ukrepa ob-
veznega samotestiranja v šolah in upo-
rabe mask za vse učence sicer nista bila 
prav dobro sprejeta; po mnenju ravnate-
lja predvsem zaradi hitre uvedbe. "Sta-
nje se je do danes že precej umirilo. Na 
daljavo se izobražujejo le še štirje učenci 

razredne stopnje, eden v Železnikih, trije 
v Selcih. Še pred enim tednom jih je bilo 
skoraj dvajset." Pri samotestiranju so do-
slej odkrili tri okužene učence. 
V centralni šoli sicer še vedno poteka-
ta urejanje mansardnih prostorov, kjer 
bodo pridobili tri učilnice s pripadajoči-
mi prostori, in gradnja dvigala. "Inve-
sticija bi morala biti dokončana še pred 
novim letom, a bo najmanj dva meseca 
zakasnitve. Poleg tega je naše delo moč-
no ovirano že četrti mesec zapored," je 
povedal ravnatelj. Poleg te investicije 
se je občina lotila tudi urejanja vrtče-
vskih prostorov za eno skupino otrok v 
dražgoški šoli. Gradbeno-obrtniška dela 
bodo končana do konca leta, sledila bo 
namestitev pohištva, vrtec pa naj bi za-
čel delovati sredi januarja.

Stanje se je precej umirilo
Ravnatelj Osnovne šole Železniki Franc Rant ocenjuje, da 
so pri preprečevanju širjenja covida-19 precej uspešni.

Rok za ureditev prostorov v mansardi Osnovne šole Železniki in izgradnjo dvigala so 
podaljšali do konca februarja.
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Skavtski steg Železniki 1, ki deluje pod 
imenom Žilavi žebljički, ima od septem-
bra novo vodjo, saj je Mirjam Tolar zame-
njala njena sestra Lucija. Kot je pojasnila 
Lucija, je vodenje stega začela že lansko 
leto skupaj s sestro, z letošnjim letom pa 
je vodenje prevzela sama. Skavtinja je že 
17 let. K skavtom se je včlanila v tretjem 
razredu osnovne šole, leta 2004. "Z letom 
2016 sem postala skavtska voditeljica, 
naprej sem tri leta vodila vejo volčičev in 
volkuljic, trenutno pa tretje leto vodim 
najstarejšo vejo, popotnike in popotnice," 
je pojasnila Lucija. V Združenju sloven-
skih katoliških skavtinj in skavtov sode-
luje pri pripravi in vodenju usposabljanj 
za bodoče skavtske voditelje. Poleg tega 
je tudi v ožjem tabornem vodstvu za pri-
pravo poletnega tabora vseh gorenjskih 
čet Kvajdej, ki poteka vsakih pet let; pri-
hodnje leto bo že šesti zapored.
V stegu Železniki 1 je v letošnjem skavt-
skem letu 91 aktivnih članov, vsakega 
novega so zelo veseli. "Lansko skavtsko 
leto smo zaradi razmer večino srečanj 
imeli na daljavo, letos pa se trudimo, da 
jih imamo v živo, ob upoštevanju vseh 
priporočenih preventivnih ukrepov. Iz-
vajamo jih večinoma zunaj," je pojasni-
la Lucija. Dejavni so bili tudi v minulih 
mesecih. Oktobra so se skavti za nekaj 
dni odpravili na jesenovanje: četa v 

Davčo, klan v Dražgoše. Na jesenovanju 
klana so se osredotočili na tri vrednote: 
skupnost, pot in služenje, ki so osrednje 
vrednote te veje. Jesenovanje so začeli 
s pohodom v Dražgoše. Udeleženci so 
igrali različne igre, se pogovarjali in 
gradili skupnost. Napisali in podpisali 
so tudi listino klana. Preizkusili so svoje 
kuharske veščine in si obroke pripravili 
na ognju. Učili so se peke v saču, spekli 
so kruh in pico. Četa je na jesenovanju 
postavila pravila čete, razdelili so se v 
vode in medse sprejeli nove člane.
"V novembru je imela naša najmlajša 
veja volčičev in volkuljic Skalo posveta. 
To je dogodek, kjer krdelo medse sprej-
me nove člane in jim podeli 'kožušček' 
– kot znak, da so del krdela," je poja-
snila Lucija in povabila k spremljanju 
njihovega delovanja na spletnih kana-
lih (FB-profilu Žilavi Žebljički Železniki, 
na Instagramu @skavti_Železniki1 in  
@Rafaklan ter spletni strani).

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Prav kmalu skavte čaka tradicionalna, 
že 31. akcija Luč miru iz Betlehema, ki 
letos poteka pod geslom Človek, ne jezi 
se. "V Železnikih bo sprejem luči miru iz 
Betlehema v soboto, 18. decembra, ob 19. 
uri pri večerni sveti maši, naslednji dan, 
v nedeljo, pa bomo k rednim svetim ma-
šah lučko ponesli še v župnije Selca, Dra-
žgoše, Zali Log, Davča in Sorica. Plamen 

luči miru iz Betlehema in sveče, ki jih 
lahko sami vzamete v župnijski cerkvi v 
Železnikih in Selcih, bodo na voljo do 26. 
decembra," je napovedala Lucija Tolar. 
Kot vsako leto bodo tudi letos prispevek 
za sveče in druge darovane prispevke na-
menili v dobrodelni namen, tokrat pro-
jektu Skavtska hiša in Skladu sv. Lucije. 
"Zaradi epidemioloških razmer plamena 
ne bomo raznašali po domovih, bo pa od 
18. do 26. decembra na voljo v župnijskih 
cerkvah v Železnikih in Selcih. Vabimo 
vse, da ga ponesejo med svoje sosede," je 
povabila Lucija Tolar.
Če bodo epidemiološke in snežne raz-
mere dopuščale, nameravajo izpeljati 
tudi Količkanje, tradicionalni skavtski 
smučarski dogodek, ki ga steg Železni-
ki 1 prireja za skavte iz vse Slovenije. 
Marca načrtujejo akcijo zbiranja papir-
ja, četa pa se bo poleti udeležila tabora 
vseh gorenjskih čet Kvajdej.

Žilavim žebljičkom ni dolgčas
Skavte stega Železniki 1, ki ga po novem vodi Lucija 
Tolar, po jesenovanju in sprejemu novih članov te dni 
čaka akcija Luč miru iz Betlehema.

Utrinek z jesenovanja čete

Peka pice v saču na jesenovanju klana

Sprejem novih članov v najmlajšo vejo volčičev in volkuljic 
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NATAŠA CEFERIN, TISA MOHORIČ  
BONČA, FOTO: LUKA KAVČIČ

Jesenovanje v Dolenjih Novakih smo 
začeli v jesenskem dežju, ki je počasi 
pojenjal. Šola, ki je bila naslednjih nekaj 
dni naša, je bila stara in rumena, zno-
traj pa prav takšna, kakršno bi glede na 
zunanjost pričakoval.

Tema letošnjega jesenovanja je bila pri-
hodnost. Tako so bile usmerjane tudi 
delavnice, ki smo jih imeli. Od sobote do 
torka smo na teh delavnicah po ekipah 
izdelali svoje avatarje in mesto iz pri-
hodnosti, na večernem programu pa je 
vsak vod zaplesal ob svojem videospotu. 
Veliko prostega časa smo preživeli na 
svežem zraku, metali na koš, se učili ra-

zne taborniške veščine in prepevali ob 
ognju. Druge dni smo se tudi odpravili 
na nočno orientacijo, imeli lov na lisico, 
se borili za cekinčke v strateški igri … 
V torek po kosilu pa smo se iz Dolenjih 
Novakov počasi odpravili v Železnike. 
Za naslednje leto pa upamo, da se bo 
jesenovanja spet udeležilo toliko tabor-
nikov kot letos.

Jesenovanje prihodnosti
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ANA ŠUBIC

Obilne snežne padavine so letos omogočile precej zgodnji za-
četek smučarske sezone. Med smučišči, ki so začela obrato-
vati minuli konec tedna, je tudi Soriška planina, ki jo je v 
začetku tega tedna prekrivala več kot meter debela snežna 
odeja. Ugodne snežne razmere so se odrazile tudi v poveča-
nem nakupu vozovnic v predprodaji, ki se je pred dnevi že 
iztekla.
"Glede ukrepov tudi na smučišču velja pogoj PCT, prav tako 
za obisk gostinskih lokalov. Obvezne so maske v notranjih 
prostorih in na žičniških napravah, če ni mogoče vzdrževa-
ti 1,5 metra razdalje," je pojasnila direktorica Turističnega 
centra Soriška planina Polona Golija in dodala, da morajo 
obiskovalci pogoj izkazovati ob nakupu smučarske vozov-
nice in pred vstopi v notranje prostore. Hkrati z odprtjem 
smučišča so uredili tudi progo za tek na smučeh in sanka-
lišče.
Glede zagotavljanja kadra, ki jim ga na nekaterih smučiščih 
primanjkuje, je Golijeva povedala, da so ga začeli iskati že ta-
koj po koncu poletne sezone, sicer pa so obdržali vse zapo-
slene in jih med zaprtji niso odpuščali. "Dodatno pomoč smo 
iskali zaradi širjenja poslovanja in trenutno imamo dovolj 
osebja." 

Njihove nastanitvene kapacitete so trenutno zasedene oko-
li 70-odstotno, pri čemer pa od 20. decembra do konca leta 
nimajo več razpoložljivih namestitev. Za zimsko sezono so 
sicer kapacitete približno 50-odstotno zasedene, je še poja-
snila Golijeva.

SEZONO ZAČENJAJO TUDI NA RUDNEM

Na smučišču Rudno bodo naprave verjetno pognali ta konec 
tedna, je minuli ponedeljek napovedal predsednik Športnega 
društva (ŠD) Buldožerji Mirko Gartner. Kot je dejal, so glede na 
vremenske razmere pričakovali, da bo v dolini nasulo precej 
več snega. Poleg tega je snežno odejo stanjšal dež in tako so v 
začetku tega tedna imeli približno dvajset centimetrov snega. 
Vremenski pogoji so bili nenaklonjeni tudi izdelavi umetnega 
snega, zato so sistem zasneževanja do tega tedna imeli v upo-
rabi zgolj eno noč. Za umetno zasneževanje namreč potrebu-
jejo suho in jasno vreme pa tudi nekaj stopinj nižje tempera-
ture, je razložil Gartner ter izrazil upanje, da bodo vremenski 
pogoji za izdelavo umetnega snega v tem tednu boljši, kar jim 
bo omogočilo tudi odprtje smučišča. Obiskovalci bodo morali 
izpolnjevati pogoj PCT, ki pa ne velja za mlajše od 12 let.
V začetku decembra so razpisali tudi prve smučarske tečaje. 
Po pričakovanjih so prve skupine hitro napolnili, naknadno 
pa nameravajo odpreti prijave za nove skupine tečajnikov. 
Gartner je še povedal, da so jeseni v brunarici za goste izdelali 
mansardne prostore, kjer so uredili večnamensko dvorano, 
ki je primerna tudi za zaključene družbe, in manjši prostor za 
potrebe društva. Posodobitve je bila deležna tudi druga, manj-
ša brunarica, kjer so obnovili notranjost in fasado. Večino del 
so prizadevni člani ŠD Buldožerji opravili sami. 

(Nadaljevanje na naslednji strani)

Na Rudnem smučajo  
že dvajset let
Na Soriški planini so že začeli novo 
smučarsko sezono, na Rudnem pa 
nameravajo naprave pognati ta konec 
tedna. Konec novembra je sicer minilo 
dvajset let od odprtja smučišča na 
Rudnem.

Na Soriški planini so naprave pognali prvo soboto  
v decembru. 

Na začetek sezone se pripravljajo tudi na smučišču Rudno. Odprli so 
ga novembra 2001 in od takrat obratuje vsako smučarsko sezono. 
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VILMA STANOVNIK

Anja Prezelj iz Železnikov je že več let 
državna reprezentantka, lep uspeh pa 
je dosegla pred kratkim, ko je na med-
narodnem tekmovanju Salona open v 
Splitu z zračno pištolo premagala vse 
konkurentke.
Članica Strelskega društva Lotrič Žele-
zniki pravi, da se je s strelstvom srečala 
po naključju. 
"Mami je med zimskimi počitnicami 
leta 2008 opazila vabilo na tečaj strelja-
nja in me vprašala, ali bi šla poskusit. 
Ideja mi sprva ni bila preveč blizu, a 
sem se vseeno odločila, da grem. Potem 
pa puške na prvem treningu kar nisem 
izpustila iz rok. Treningi so mi predsta-
vljali izzive in od takrat naprej res z ve-
seljem treniram," pojasnjuje Anja Pre-
zelj, ki je nato začela dosegati vse boljše 
rezultate. 
"Moja najboljša, najpomembnejša in 
najopaznejša uvrstitev je peto mesto na 
mladinskih olimpijskih igrah, ki so bile 
leta 2018 v Buenos Airesu. Pri srcu mi je 
ostalo tudi mednarodno tekmovanje v 
Rušah leta 2019, kjer sem med članica-
mi, čeprav sem bila takrat še mladinka, 
v finalu osvojila drugo mesto in isto-
časno podrla finalni državni rekord. V 
lepem spominu mi je ostala tudi med-
narodna tekma v Smederevu v Srbiji 
leta 2017, ki nekako predstavlja začetek 
mojega vzpona in mojih najuspešnejših 
sezon. Tam sem v konkurenci mladink 
po napetem finalu osvojila tretje me-
sto," pravi Anja Prezelj, ki je imela več 
trenerjev, med drugim jo je trenirala 
tudi mami. Trenutno največ sodeluje s 
trenerjem Brankom Koširjem. 
Oba sta se razveselila tudi nedavne 
zmage na mednarodnem tekmovanju 
v Splitu. "Tekmovanje v Splitu je bilo 
po evropskem prvenstvu, ki je bilo ko-
nec maja v Osijeku, zame prva tekma v 
tujini. Količino treningov sem morala 
zaradi obveznosti na fakulteti nekoliko 
zmanjšati, zato sem šla na tekmovanje 
z nižjimi pričakovanji, vendar pa z na-

logo, da dam vse od sebe. Kvalifikacijski 
del sem tako v soboto in nedeljo opra-
vila po svojih zmožnostih in se obakrat 
uvrstila v finale. Tudi za finale si nisem 
ustvarjala previsokih pričakovanj, le od-
ločena sem bila, da streljam pogumno. 
Začela sem pri dnu lestvice in se strel 
po strel vzpenjala proti vrhu ter sobotni 
finale zaključila kot zmagovalka. Obču-
tek je bil odličen, to je bila tudi najbolj-
ša slovenska članska uvrstitev tistega 
konca tedna. Še ena tekma je bila nato 
v nedeljo, v finalu pa sem jo zaključila 
kot šesta," je tekmovanje opisala nek-
danja zlata maturantka škofjeloške gi-
mnazije, sedaj pa študentka Fakultete 
za farmacijo na Univerzi v Ljubljani in 
dodala, da je trenutno v tretjem letniku 
in še vedno uspešno kombinira šolo in 
šport. 
"Seveda delava tudi s psihologom, saj je 
strelstvo psihološko zelo zahteven šport 
in je psihološka priprava poleg dobre 
fizične pripravljenosti ključna za do-
ber nastop," je povedala Anja Prezelj in 
dodala:"Za zdaj je moja prioriteta uspe-
šno zaključiti fakulteto – s čim večjim 
sočasnim udejstvovanjem v strelstvu. 
Kam me bo pot ponesla po tem, pa 
bomo še videli."

Anja Prezelj vse boljša tudi  
v članski konkurenci
Odlična mlada strelka Anja Prezelj je z zmago na 
mednarodnem tekmovanju v Splitu dokazala, da je vse 
boljša tudi v članski konkurenci.

Anja Prezelj z zlatim odličjem s tekmovanja v 
Splitu / Foto: osebni arhiv Anje Prezelj

Društvo Šola zdravja pod svojim okriljem 
združuje okoli 230 skupin v več kot osem-
desetih slovenskih občinah, kjer izvajajo 
jutranjo telovadbo po metodi 1000 gibov, ki 
jo je zasnoval ruski zdravnik Nikolay Grishin. 
Udeleženci se vsako jutro ob 7.30 zberejo na 
vadbi na prostem, pri kateri s preprostimi 
vajami, ki so primerne za vsakogar, razgiba-
jo vse dele telesa. V društvu si prizadevajo 
jutranje razgibavanje pripeljati v čim več 
slovenskih krajev. "Če bi v vašem kraju že-
leli imeti tako skupino, se obrnite na naše 
društvo po telefonu 059 932 066 ali na e-na-
slov info@solazdravja.si. Poskrbeli bomo, 
da tudi v vaši občini kmalu začne telovaditi 
skupina Šole zdravja," so sporočili.

Šola zdravja vabi  
k jutranji telovadbi

DVAJSET LET SMUČIŠČA RUDNO

V društvu so sicer nameravali počasti-
ti tudi 20-letnico smučišča. Ob okrogli 
obletnici so v začetku decembra načr-
tovali dogodek, a so zaradi zaostrenih 
epidemioloških razmer to idejo opustili. 
Prireditev bodo izpeljali kasneje; če ne 
prej, pa v spomladanskem času, je na-
povedal Gartner.
Smučišče Rudno so odprli 24. novembra 
2001, zamisel o njegovi izgradnji pa se 
je rodila leta 1999. Tisto leto je bil usta-
novljen tudi ŠD Buldožerji in v manj kot 
dveh letih je bila ideja o lastnem smuči-
šču uresničena. Za izgradnjo in tudi ka-
snejši razvoj smučišča so zaslužni člani 
ŠD, ki vsa dela opravljajo prostovoljno, 
zaslužena sredstva pa vlagajo nazaj v 
razvoj. Pomemben korak so naredili 
leta 2010, ko so razširili srednji del smu-
čišča, uredili razvejan podzemni sistem 
zasneževanja in na novo uredili doda-
tno razsvetljavo. Med zelo pomembne 
investicije uvrščajo tudi nakup teptalni-
ka snega v letu 2015, nekaj let kasneje 
pa jim je uspelo zgraditi novo brunari-
co za goste. Ena zadnjih pomembnih 
pridobitev je otroški smučarski park z 
novo vlečnico, ki so ga uredili predlani.
"Smučišče Rudno je trenutno, kar se 
turizma in športa tiče, zagotovo eden 
izmed najpomembnejših športnore-
kreacijskih objektov na območju občine 
Železniki. Število obiskovalcev in tečaj-
nikov iz leta v leto raste," so zadovoljni 
v ŠD Buldožerji. Na rekreativno smuko 
prihajajo smučarji iz celotne osrednje 
Slovenije, prav tako gostijo smučarske 
klube iz vse države.
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Prva tekma nove sezone za smučarske 
skakalke je bila nekaj posebnega za mlado 
Niko Prevc, ki si je mesto v naši reprezen-
tanci zagotovila na internih kvalifikacijah 
deklet, tako da je skupaj z ekipo odpotova-
la v rusko skakalno središče Nižni Tagil. 
"Zadovoljna sem s formo. Mislim, da sem 
jo pravočasno ujela. Bratje so mi svetovali, 
naj mirno skačem in naj se ne obremenju-
jem," je povedala Nika, ki so jo prav uspehi 
bratov navdušili, da se je odločila postati 
smučarska skakalka. "Oče me je pač peljal 
na skakalnico v Kranj in tako se je začelo," 
pravi Nika, ki je včasih igrala tudi klavir, 
sedaj pa se povsem posveča smučarskim 
skokom. 
Da si je mesto v reprezentanci še kako 
zaslužila, je Nika dokazala že na svojem 
debiju v svetovnem pokalu, ko se ji je v 

Rusiji uspelo prebiti med dobitnice točk. 
Imenitno se je nato odrezala na prvi tek-
mi v Lillehammerju na Norveškem, kjer je 
osvojila 11. mesto, nove točke pa si je pribo-
rila tudi na drugi tekmi. Tako je sedaj sku-
paj zbrala 38 točk in je po štirih tekmah v 
svetovnem pokalu skupno na dvajsetem 
mestu.
Z začetkom sezone je zadovoljen tudi 
njen brat Cene, ki je zbral 173 točk in 

je trenutno skupno na šestem mestu.  
Potem ko je dobil drugega sina, se je 
skakalni karavani na tekmah svetov-
nega pokala malce z zamudo pridružil 
tudi Peter, ki ima v skupni razvrstitvi na 
dvajsetem mestu trenutno 74 točk. 
Nove tekme najboljše smučarske ska-
kalke in skakalce čakajo že ta konec te-
dna, ko bodo vsi tekmovali v nemškem 
Klingenthalu. 

Niki Prevc nasveti bratov pridejo prav
Komaj 16-letna smučarska skakalka Nika Prevc iz Dolenje vasi pogumno stopa  
po poti uspešnih bratov Petra, Ceneta in Domna. 

Nika Prevc Cene Prevc 
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V letu 2021 nas je ves čas spremljala epidemija koronavirusa, enkrat bolj in 
drugič manj. Skušali smo se čim bolj držati začrtane poti in društvo obdržati 
v dobrem aktivnem stanju. Rezultati kažejo, da smo bili ponekod uspešni, 
spet drugje pa manj. Med tiste uspešne lahko štejemo poslovanje Kreko-
ve koče. Zaradi epidemije smo kočo prvič odprli v začetku marca, pa tudi 
naprej je bila predsezona skromna. Sledila je zelo dobra poletna sezona, v 
kateri so nas obiskovalci izbrali celo za naj planinsko visokogorsko kočo v 
letu 2021. Dobra sezona se je nadaljevala tudi v zadnjem delu leta. 
Med uspehe lahko štejemo tudi uspešno pripravo načrtov za ekološko sana-
cijo ostrešja Krekove koče. Tu smo uspeli tudi s prijavo na razpis za podporo 
planinski, športni in rekreacijski infrastrukturi Ministrstva za gospodarstvo. 
Pridobljena nepovratna sredstva bodo pomagala pri financiranju zahtevne 
investicije, ki jo bomo izvedli v juniju in juliju v  letu 2022. Markacijski odsek 
in odsek za varstvo gorske narave sta uspešno opravila planirano delo na 
planinskih poteh. Podoben obseg dela predvidevamo tudi v letu 2022. 
Druga pomembna dejavnost društva je rekreativna dejavnost društva, ka-
mor želimo pritegniti čim več članov društva in tudi vseh ostalih, ki jim je 
všeč tak način rekreacije. Z udeležbo, primerljivo s preteklimi leti, nam je 
uspelo izpeljati vse naše tradicionalne prireditve. Ni se bilo težko odločiti, 
da vse nadaljujemo tudi v letu 2022.
Slabše se je godilo vodniškemu odseku in mladinskemu odseku na Osnovni 
šoli v Železnikih. V vodniškem odseku je bila izpeljana samo dobra četrtina 
predvidenih tur, s čimer ne moremo biti zadovoljeni. Največ jih je odplavila 
epidemija, nekaj slabo vreme in zmanjšano število udeležencev. Prav to za-
dnje je skrb vzbujajoče, ker je z majhnim številom udeležencev težko orga-
nizirati prevoze s sprejemljivo ceno za udeležence. Zaradi slabe realizacije v 
letu 2021 je večina tur prenesena v leto 2022. Želimo si uspešnejšega leta.
Zaradi številnih omejitev zaradi epidemije je večina aktivnosti mladinske-
ga odseka na OŠ Železniki odpadla. Dobro pa je, da se je v šolskem letu 
2021/2022 v mladinsko skupino vključilo veliko novih mladih planincev. 

Pripravljen je bogat program za leto 2022, kar nas navdaja z optimizmom.
Skrb vzbujajoče so tudi tudi težave pri pridobivanju novih mlajših kadrov, ki 
bi bili pripravljeni delati v društvu. Najbolj si želimo vključiti mlajše pare za 
delo v kuhinji in strežbi. Vemo, da se z delom v planinski koči ne da bistveno 
izboljšati družinskega proračuna, prepričan pa sem, da takšno delo prinese 
nove izzive in tudi zadovoljstvo.
Nastale razmere v zadnjem letu so verjetno tudi posledica manjšega števila 
članov planinskega društva s plačano članarino. Verjetno bomo z epidemi-
jo morali še kar nekaj časa živeti, a vseeno bo treba skrbeti za ohranjanje 
kondicije in zdravja. Vabimo vas, da ostanete in postanete člani planinskega 
društva tudi v letu 2022. 
Alojz Lotrič, predsednik društva

PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI

Delovna ekipa Planinskega društva za Selško dolino Železniki vam 
želi srečno, zdravo in uspešno novo leto 2022.
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ROK PINTAR

Že sama situacija okrog virusa je kaotična, ko pa se morajo 
rokometaši znajti še brez svoje dvorane, je vse le še priliva-
nje olja na ogenj. Kot že ničkolikokrat pa so v Rokometnem 
društvu Alples zagrizli v kislo jabolko, se znašli po svoje in po 
najboljših močeh začeli novo sezono. 
V začetku poletja so se namreč v Železnikih odločili, da v 
športni dvorani zamenjajo parket, kar je bila zelo dobrodo-
šla odločitev. Ko pa se je vse skupaj zavleklo nekoliko iz za-
stavljenih okvirov, je to postal problem tudi za rokometaše 
Alplesa. Za sezono so se morali pripravljati na prostem oz. v 
drugih dvoranah. Z veliko volje jim je uspelo, trenirali so v 
dvorani v Gorenji vasi, prvih pet krogov pa odigrali v gosteh. 
Misli po prvih tekmah je za nas strnil kapetan moštva To-
maž Gartnar: ''Lahko bi bilo bolje, glede na to, da smo nekaj 
tekem izgubili zgolj z nekaj zadetki razlike, predvsem zaradi 
svojih napak. Izkupiček točk bi moral biti višji, čeprav smo 
na trenutke kazali zelo dobro igro, kljub vsemu, kar se nam 
je dogajalo v začetku sezone.'' Glede pomanjkanja domače 
dvorane pa je dejal: ''Dejstvo je, da je to velik minus, a vse 
se obrne. V začetku sezone veliko gostovanj, potem pa pride 

tudi serija domačih tekem, na katerih upamo na ugodnejše 
rezultate.'' Za nekaj besed smo prosili tudi drugega vratarja 
Žana Berčiča, ki se je v aktivno igranje rokometa vrnil po 
petih letih. Dejal je, da je občutek izpred več let sicer ostal, 
vendar ''se nekoliko le pozna primanjkljaj treningov, a vse 
nadomestimo z dobrim vzdušjem v ekipi. Treba bo le še za-
četi nabirati točke.''
Ob koncu pa smo črto potegnili z vselej zgovornim trener-
jem Agronom Šefketijem, ki je dodal: "Kljub vsemu smo s 
predstavami na prvih tekmah zadovoljni, pa čeprav smo 
pričakovali več. Za nadaljevanje pa pričakujemo, da se re-
zultatska bera izboljša, da začnemo nabirati točke in da jih 
že v prvem delu sezone naberemo dovolj za obstanek, ki je 
bil tudi primarni cilj.'' V Alplesu so torej daleč od tega, da bi 
za manjši točkovni izkupiček na prvih tekmah sezone iskali 
alibije. Rešitev iz situacije vidijo v trdem delu in dobrem od-
nosu znotraj ekipe.
V Alplesu pa niso pozabili na mlajše selekcije, ki pridno tre-
nirajo že vso sezono. Še vedno lepo vabljeni novi člani, da se 
pridružite treningom. Za več informacij glede vpisa v roko-
metno šolo pokličite na telefonsko številko 040 559 639 (Anže) 
ali pišite na e-naslov obvestila@rdalples-drustvo.si.

Končno v svoji dvorani
Igralci Rokometnega društva Alples imajo za seboj, milo rečeno, turbulenten začetek 
sezone. 
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Petek, 17. 12. 2021 • Krekov dom v Selcih, ob 19. uri

TRI SESTRE – PREMIERA LJUDSKE IGRE V TREH DEJANJIH

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek

Sobota, 25. 12. 2021 • cerkev sv. Petra v Selcih, ob 19.01

LETNI KONCERT ZBORA MINUTA ČEZ 

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek

Nedelja, 26. 12. 2021 • Selca, ob 10. uri

ŠTEFANOV SEJEM

Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

Sobota, 1. 1. 2022 • odhod izpred pošte v Selcih ali izpred bara 
v Dolenji vasi, ob 18. uri

BAKLADA

Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

Sreda, 5. 1. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE (SAŠA AMBROŽIČ)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 6. 1. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE  
(NIKA WEIFFENBACH IN AMBASADORJI NASMEHA)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sobota, nedelja, 8., 9. 1. 2022 • izpred bazena v Železnikih, opolnoči

23. REKREATIVNI POHOD ŽELEZNIKI–RATITOVEC–DRAŽGOŠE

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

Sreda, 12. 1. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC: LISICA IN NJENI PRIJATELJI (TATJANA ŠMID)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

od ponedeljka, 17. 1. 2022 • oglasne deske po Železnikih
PLAKATNA RAZSTAVA PO OGLASNIH DESKAH V ŽELEZNIKIH

Antonov vrtec Železniki

Sreda, 19. 1. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 20. 1. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM - OBVEZNE PRIJAVE (NIKA  
WEIFFENBACH IN AMBASADORJI NASMEHA)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Februar 2022
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU

Sreda, 2. 2. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE (SAŠA AMBROŽIČ)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 3. 2. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE  
(NIKA WEIFFENBACH IN AMBASADORJI NASMEHA)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Torek, 8. 2. 2022 • Muzej Železniki, trg pred plavžem 
OD 15. DO 19. URE: MUZEJ ŽELEZNIKI – DAN ODPRTIH VRAT

OB 18. URI: 9. JAVNO KOVANJE PESMI: PRED PLAVŽEM MI PESEM POVEJ 
(TRG PRED PLAVŽEM)

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

Sreda, 9. 2. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Prireditve v decembru, januarju in februarju

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek. 
Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, kaj je novega v 
njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa 
še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na 
lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi 
naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in 
darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-
glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po 
preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa 
poklicali, povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 
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Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,          
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