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Na Studenem že nekaj časa poteka 
gradnja opornega zidu in pločnika na 
krajšem odseku regionalne ceste. Dela 
potekajo ob polovični zapori ceste in jih 
izvaja Gorenjska gradbena družba. Inve-
sticijo vodi Direkcija RS za infrastruktu-
ro (DRSI), vredna pa je 143 tisoč evrov in 
jo bo s 44 tisoč evri sofinancirala Občina 
Železniki, ki bo sočasno na tem odseku 
ceste uredila še meteorno in fekalno ka-
nalizacijo. Investicija je potrebna, ker je 
bil podporni zid na tem odseku povsem 
dotrajan, pločnik pa zelo ozek, je poja-
snil občinski svetovalec za komunalno 
dejavnost Rok Pintar. Povedal je, da se 
jim je v minulih tednih uspelo dogovo-
riti še z lastnikom sosednjega zemljišča, 
kjer do zdaj ni bilo pločnika, da ga lahko 
zgradijo tudi tam v dolžini približno de-
set metrov, zato je izvajalec zaprosil za 
podaljšanje roka izvedbe do 24. junija, 
kar so mu na DRSI tudi odobrili.

Na Studenem gradijo, kmalu tudi proti Rudnu 
Na krajšem odseku državne ceste na Studenem gradijo oporni zid in pločnik, kmalu 
pa naj bi se začela tudi rekonstrukcija države ceste od Loga proti Rudnu. 

Spomladanska čistilna akcija, ki so jo mi-
nulo soboto načrtovali Občina Železniki, 
krajevne skupnosti, vaški odbori in druš-
tva, je zaradi slabega vremena za teden dni 
prestavljena in bo tako potekala to soboto, 
9. aprila, od 9. do 12. ure. Udeleženci se 
bodo zbrali na običajnih zbirnih mestih. 
"Vljudno prosimo, da s seboj prinesete pri-
pomočke: rokavice, grablje, motiko ..." so 
sporočili organizatorji. Komunala Škofja 
Loka bo na dan akcije poskrbela za odvoz 
zbranih odpadkov z zbirnih mest. Ob tem 
velja opozorilo, da akcija ni namenjena 
odvozu kosovnih in drugih odpadkov iz go-
spodinjstev. Več informacij je na voljo na 
spletni strani občine.

V soboto čistilna akcija

Med letošnjimi prejemniki priznanj ob dnevu Civilne zaščite (CZ), ki ga praznujemo 1. mar-
ca, je bil tudi Klemen Šmid iz Selc, poveljnik CZ za Gorenjsko. Prejel je srebrni znak CZ. Kot 
je navedeno v obrazložitvi Uprave RS za zaščito in reševanje, je Šmid v obdobju spopada-
nja s covidom-19 in s tem povezanim delovanjem CZ v gorenjski regiji kot poveljnik vodil 
operativne in preventivne aktivnosti v regiji. "Bil je povezovalni element med regijo in lo-
kalnimi skupnostmi ter delovanjem CZ v občinah. Izvajal in koordiniral je naloge regijskih 
pripadnikov CZ in deloval na preventivnih dejavnostih za zmanjševanje okuženosti prebi-
valstva z virusom. Prav tako je bil dejaven na področju cepljenja proti koronavirusu. Poleg 
svojega primarnega dela je Klemen s svojimi izkušnjami in osebnim pristopom veliko dela 
vložil v aktivnosti Štaba CZ za Gorenjsko," so zapisali. Šmid je tudi poveljnik Gasilskega 
poveljstva občine Železniki in podpoveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Železniki.

Šmidu priznanje Civilne zaščite

Občina ima z DRSI podpisano tudi so-
financersko pogodbo za nadaljevanje 
rekonstrukcije regionalne ceste od že 
urejenega odseka v Logu do uvoza k ri-
biškemu domu na Rudnem. Blizu 2,7 mi-
lijona evrov vredno investicijo bo občina 
sofinancirala s 422 tisoč evri. Izbranega 
izvajalca, podjetje Mapri Proasfalt, so v 
začetku marca že uvedli v delo. "Napove-

dali so, da naj bi gradbena dela začeli sre-
di aprila, gradnja pa bo trajala leto dni," 
je povedal župan Anton Luznar. V okviru 
investicije so predvideli rekonstrukci-
jo ceste z enostranskim pločnikom, iz-
gradnjo dveh mostov in prepusta, večje 
število zidov ter ureditev odvodnjavanja, 
komunalne infrastrukture, razsvetljave, 
prometne opreme in signalizacije.

Investicija na Studenem bo končana predvidoma do 24. junija.
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Načrtovane ukrepe so predstavniki Di-
rekcije RS za vode (DRSV) skupaj z iz-
vajalci in projektantom sredi marca 
predstavili domačinom z območja ob 
drugem odseku Selške Sore od Domela 
do Dermotovega jezu. Gre za kritičen 
odsek za zagotavljanje pretočnosti skozi 
Železnike, so poudarili na DRSV in do-
dali, da je reka na tem odseku obdana 
z obrežnimi zidovi različne starosti in 
kvalitete, poleg tega po dnu poteka ka-
nalizacija ter jo premoščajo trije mosto-
vi in brv pri vodomerni postaji.
Načrtujejo več posegov za povečanje oz. 
izenačitev pretočnosti. Struge bodo po-
globili povprečno za več kot en meter, 
dno pa stopnjevali s pragovi iz lomljen-
ca v betonu. "Zaradi poglobitve je treba 
zagotoviti stabilnost obstoječih zidov 
z izvedbo novega temelja s pohodnim 
podestom. V podeste se vgradijo ribja 
skrivališča," so pojasnili in dodali, da je 
ob levem bregu med mostom proti po-
kopališču in kulturnim domom predvi-
dena dozidava obstoječih zidov. Rekon-
struirali bodo kanalizacijo, ki poteka po 
dnu struge, pri čemer bodo obstoječo 
kanalizacijo ukinili in v obeh podestih 
vzpostavili nova kanalizacijska voda. 
Prehod kanalizacije pod strugo načrtu-
jejo v obliki pragu tik pod mostom na 
Racovnik. Porušili bodo most na Trnju 
in zgradili novega v podobni obliki. Med 
poplavo leta 2007 je bil močno poškodo-
van, prav tako je hidravlično neustre-
zna tudi odprtina mostu, so navedli na 
DRSV. In še, da bo zaradi poglobitve dna 
Selške Sore treba podbetonirati most 
na Racovnik, ki je že rekonstruiran, za 
zagotovitev stabilnosti pa je predvidena 
izvedba podestov.
Na DRSV so napovedali, da bodo glede 
prometne ureditve v času del in natanč-
nega terminskega plana občani pravo-
časno obveščeni. Gradnja na drugem 

odseku sicer mora biti končana do kon-
ca letošnjega leta.
Župan Anton Luznar je povedal, da 
bodo dela zahtevna; za potrebe podbe-
toniranja obrežnih zidov bodo izvajalci 
ponekod kopali celo tri metre globoko. 
"Občina bo ob tem poskrbela za uredi-
tev kanalizacije na Racovniku, pri če-
mer bomo iz glavne kanalizacijske cevi 
v strugi vgradili vsaj povezovalne verti-
kalne cevovode. Najbolje pa bi bilo, če 
bi vzporedno zgradili kanalizacijo po 
naselju, saj hiše ob vodi sedaj niso pri-
ključene na kanalizacijo," je pojasnil 
župan. 

Protipoplavne ukrepe že od konca lan-
skega leta izvajajo na prvem odseku 
Selške Sore od Alplesovega jezu do Do-
mela, urejajo pa tudi vodotoka Dašnica 
in Prednja Smoleva, lotili so se ureditve 
mostu na regionalni cesti čez pritok Če-
šnjica, na katerem so prav tako predvi-
dene vodne ureditve.
Bliža se tudi druga faza projekta – gra-
dnja zadrževalnika pod Sušo. Pristojni 
so 23. marca na predstavitvi na Zalem 
Logu krajane seznanili z načrtovani-
mi ureditvami na njihovem območju. 
Gradbeno dovoljenje pričakujejo v nekaj 
mesecih.

Gradnja že na 
drugem odseku
V tem mesecu se začenja 
gradnja protipoplavnih 
ukrepov na drugem odseku 
Selške Sore od Domela do 
Dermotovega jezu. 

Po napovedih direkcije za vode naj bi bila gradnja na prvem odseku od Alplesa do Domela 
končana do poletja. 

Gotovinski nakup dnevnega parkirnega lističa 
za parkirišča na Prtovču 

Obveščamo vas, da je od 1. aprila 2022 naprej na bencinskem servisu Petrol v Že-
leznikih mogoč tudi gotovinski nakup dnevnega parkirnega lističa z veljavnostjo 
24 ur za parkiranje na vseh treh označenih parkiriščih na Prtovču, torej Prtovč 
1 – pod cerkvijo, Prtovč 2 – nad cerkvijo in Prtovč 3 – Na Toli. Možnost plačila 
parkirnine na Prtovču s SMS-sporočilom in mobilno aplikacijo Easypark ostaja 
nespremenjena.

POSTOPEK NAKUPA DNEVNE KARTE ZA PARKIRANJE NA BS PETROL V ŽELEZNIKIH:
Kupec na blagajni bencinskega servisa v Železnikih izrazi željo po plačilu dnevne 
parkirnine za Prtovč, pri čemer sporoči registrsko oznako vozila, za katerega želi 
plačati parkirnino. Prodajalec izda parkirni listič v obliki računa z napisom DNEVNA 
PARKIRNINA (24 UR) in registrsko označbo vozila. Veljavnost parkirnine je 24 ur od 
časa nakupa, ki je prav tako označen na računu. Uporabnik parkirišča je dolžan potr-
dilo o plačilu parkirnine, to je račun, namestiti v parkiranem vozilu na sprednji strani 
vetrobranskega stekla tako, da je račun dobro viden in povsem čitljiv z zunanje stra-
ni vozila skozi vetrobransko steklo. Pravilno nameščen račun se šteje kot dokazilo 
o plačilu parkirnine za vsa označena parkirišča na Prtovču. Cena dnevne parkirnine 
(24 ur) znaša 2,00 EUR.

OBČINA ŽELEZNIKI
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Občinski svetniki so se v začetku marca sestali na 22. redni 
seji. Najdlje so se zadržali pri dolgoročnem planu investicij 
javne gasilske službe v občini, ki ga je predstavil poveljnik ob-
činskega gasilskega poveljstva Klemen Šmid, navzoči pa so bili 
tudi predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Že-
lezniki in PGD Dražgoše. Plan namreč za letošnje in prihodnje 
leto predvideva nakup novega vozila s cisterno GVC-1 za PGD 
Železniki, njihovo 16 let staro vozilo GVC-16/25 pa bi namenili 
v Dražgoše, kjer imajo sedaj več kot štirideset let staro vozilo. 
Zadnja leta je bila praksa, da je občina za večja gasilska vozi-
la prispevala sedemdeset odstotkov denarja, preostalo pa so 
zagotovila društva, s čimer imajo v PGD Železniki težave, saj 
zaradi epidemije niso mogli prirejati dogodkov, na katerih bi 
zaslužili. Občinsko gasilsko poveljstvo tako predlaga, da bi ve-
čja vozila po novem v celoti financirala občina, v nasprotnem 
primeru pa bo PGD Železniki verjetno moral prodati obstoje-
če vozilo. V razpravi so nekateri svetniki izrazili naklonjenost 
ideji o stoodstotnem financiranju gasilskih vozil iz občinskega 
proračuna, drugi pa so zagovarjali ohranitev obstoječega nači-
na sofinanciranja oz. da bi delež občine nekoliko zvišali. Župan 
Anton Luznar je dejal, da se zaveda, da bo način sofinanciranja 
verjetno treba spremeniti, na kakšen način, pa je še prezgodaj 
govoriti. Svetnikom je predlagal, da bi skupaj obiskali gasilce 
po občini ter si ogledali njihovo opremo in prostore.

TRŽNICO BODO GRADILI POLETI

Svetniki so se seznanili z načrtovano gradnjo tržnice na loka-
ciji poleg pošte na Češnjici. Projekte je izdelal projektant Bojan 
Rihtaršič. V prvi fazi bodo postavili sanitarni kontejner s skla-
diščem za opremo, prostorom za komunalne odpadke in sa-
nitarijami, v drugi pa bodo postavili objekt z enokapno streho, 
ki se bo navezoval na kontejner in bo tvoril pokrit prostor. Za 
tržno dejavnost bo najbolj pomemben pokrit odprt prostor, si-
cer pa bodo vzpostavili še nepokrit tržni prostor. Izvedbo prvih 
dveh faz, ki sta ocenjeni na 160 tisoč evrov, načrtujejo poleti. 
V tretji fazi, ki bi jo izvedli v prihodnjih letih, je predviden še 
lesen dvojni kozolec z dvokapno streho. V obliki tržnice se bo-
sta prepletali preteklost in sodobnost, je pojasnil Rihtaršič. Za 
zabojnik in pokrit odprt prostor si je namreč zamislil sodobno 
ravno streho, medtem ko dvokapna streha kozolca povzema 
klasično preteklost. Kot materiala je predvidel les in kovino, ki 
sta dala težo sedanji podobi Selške doline.

VIŠJE CENE V BAZENU IN ŠPORTNI DVORANI

Občinski svet se je strinjal tudi s podražitvijo nekaterih storitev 
Javnega zavoda Ratitovec (JZR). Cene, ki so bile sicer nespreme-
njene že vse od leta 2016, so v plavalnem bazenu 13 odstotkov 
višje, enako velja za Športni park Dašnica, v športni dvorani pa 
so višje za 10 odstotkov. Kljub temu so primerljive s cenami v 
dvoranah na Trati, Podnu in v Gorenji vasi, je razložil direktor 

JZR Gregor Habjan. Dodal je, da so v preteklih letih razvili kar 
nekaj novih storitev, ki jih je bilo treba umestiti v cenike, na 
dvig cen pa so močno vplivale tudi visoke, celo stoodstotne po-
dražitve surovin in energentov, s katerimi se oskrbujejo.
Svetniki so v prvi obravnavi potrdili tudi Odlok o sofinanci-
ranju športa v občini Železniki. Določene vsebine obstoječega 
pravilnika za vrednotenje športnih programov je bilo namreč 
treba uskladiti z zakonom in pripraviti nov akt – odlok. Po 
novem bo lahko župan sredstva, ki bodo ostala na razpisu, 
prenesel v naslednje leto, pri športnih prireditvah so opre-
delitve bolj natančne kot doslej, spremembe so tudi pri vre-
dnotenju športnih objektov, v odlok so na novo umestili šport 
starejših od 65 let. Svetniki naj bi odlok dokončno potrdili na 
aprilski seji, z začetkom njegove veljavnosti pa bo stopil v ve-
ljavo še letni program športa Občine Železniki za leto 2022, ki 
so ga prav tako sprejeli na zadnji seji. Za izvajalce športnih 
programov je letos namenjenih 73.609 evrov.
Potrdili so tudi letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za 
leto 2021. Gre za ukrepe učinkovite rabe energije, izrabe obno-
vljivih virov energije, oskrbe z energijo in trajnostne mobilnosti.
Ob poročilu odbora za gospodarske dejavnosti so svetniki izve-
deli, da se je na seji odbora predstavil novi direktor Toplarne 
Železniki Matjaž Homar. Med drugim je povedal, da je toplarna 
lansko leto končala z dobrimi tisoč evri dobička, čeprav je plan 
kazal precejšnjo izgubo. Čeprav so marca končali s proizvodnjo 
elektrike, so jo v omenjenem mesecu proizvedli več od načrto-
vanega, poleg tega so v lanskih zadnjih mesecih prodali zelo 
veliko toplote. Letošnjo izgubo je ocenil na 50 tisoč evrov, zato 
je s februarjem prišlo do podražitve toplote, in sicer za največ 
deset odstotkov na letnem nivoju.

REDARJI POMAGALI PRI AKTIVNOSTIH ZA ZAJEZITEV COVIDA

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin 
Bled, Bohinj in Železniki Primož Lah je predstavil poročilo za 
lansko leto. Župan je povedal, da so med epidemijo MIR-u dali 
navodilo, naj redkeje merijo hitrost vožnje in naj se več posveča-
jo preventivnim aktivnostim za zajezitev covida-19. Število krši-
tev, ki so jih zaznali redarji, je tako z več kot 1200 v predlanskem 
letu lani upadlo na 412. Obravnavali so 157 prehitrih voznikov 
oz. 87 odstotkov manj kot predlani. Povprečna izmerjena hitrost 
kršiteljev na mestih z omejitvijo na 30 km/h je bila 38,16 km/h, 
pri omejitvi 50 km/h pa je znašala 59,50 km/h. Po drugi strani 
je zelo naraslo število kršitev s področja mirujočega prometa, 
in sicer na 249, kar je posledica nadzora parkirišča na Prtovču.
Število inšpekcijskih postopkov v občini Železniki je s pre-
dlanskih 49 upadlo na lanskih 11, saj so po besedah Laha in-
špektorje morali angažirati tudi na področju javnega reda in 
miru, saj se že nekaj let srečujejo s pomanjkanjem redarjev. 
MIR je sodeloval tudi v preventivnih akcijah, ki jih organizira 
agencija za varnost prometa, in se povezoval s Policijsko po-
stajo Škofja Loka.

Svetniki tudi o financiranju gasilskih vozil
Občinski svetniki so se na marčevski seji seznanili s projektom izgradnje tržnice na 
Češnjici, planom investicij gasilske službe v občini in predlogom glede financiranja 
gasilskih vozil. Potrdili so nove cene nekaterih storitev Javnega zavoda Ratitovec.
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Krajevna skupnost (KS) Davča obsega 
2572 hektarov površin, od tega del nase-
lja Podporezen (116 hektarov) vključno z 
eno hišno številko. Območje je zelo red-
ko poseljeno. "KS Davča ima po zadnjih 
podatkih 315 prebivalcev," je povedal 
njen predsednik Igor Kejžar in dodal, da 
se število prebivalcev počasi povečuje, 
česar je zelo vesel. Po podatkih Statistič-
nega urada RS je bilo denimo leta 2016 
v Davči 286 prebivalcev, kar pomeni, da 
jih je sedaj skoraj trideset več. Kejžar je 
prepričan, da k temu veliko pripomo-
re tudi dobro urejena državna cesta, ki 
so jo obnovili v letih po katastrofalnih 
poplavah leta 2007. "Državna cesta je 
odlična, kar je za prebivalce izrednega 
pomena, tudi obnova odseka naprej čez 
Tuškov grič je v zaključni fazi," je razlo-
žil Kejžar, ki je prvi mandat predsednik 
KS, v svetu KS pa je četrti mandat.

V ZADNJEM MANDATU PRIDOBILI TRI 
KILOMETRE ASFALTIRANIH CEST

V KS Davča imajo po Kejžarjevih podat-
kih dobrih 42 kilometrov javnih poti in 
lokalnih cest, njihovo urejanje in vzdr-
ževanje pa je največji izziv. "Ceste so 
res velik zalogaj. Čeprav nam jih je kar 
precej uspelo asfaltirati, so še vedno 
gospodinjstva, do katerih vodijo ma-
kadamske ceste. Ko bodo vse asfaltira-
ne, bo tudi za občino lažje, kar se tiče 
letnega vzdrževanja. Poleti so močna 
neurja in lahko v pol ure naredijo ogro-
mno škode na makadamskih cestah. 
Po drugi strani pa je dejstvo, da bo tre-
ba začeti obnavljati tudi nekatere ceste, 
ki so že asfaltirane, vendar so vse bolj 
dotrajane. Ceste so v Davči nedokon-
čana zgodba." Kot je pojasnil, so v tem 
mandatu pridobili okoli tri kilometre 
asfalta. Občina je namreč lani asfalti-
rala blizu 800 metrov ceste do Jakobča, 
v predhodnih letih pa še daljši odsek 
do Krivca in lokalno cesto Zgaga–Jurež. 
"Letos je v skladu s planom asfaltiranja 
občinskih cest v Davči predvidena pri-
prava cest do Bitenca in na Pogorišče, 
prihodnje leto pa bo sledilo še asfalti-

ranje v skupni dolžini skoraj 900 me-
trov," je napovedal Kejžar.
KS veliko denarja namenja za zimsko 
vzdrževanje cest. Ne nazadnje leži na 
nadmorski višini med 800 in dobrimi 
1100 metri, kar stroške še poveča. "Za 
zadnjo zimo še čakamo zaključni račun. 
Stroškov bo manj kot lani, ko se je na 
primer zgodilo, da nam je denarja celo 
zmanjkalo. V KS imamo za ceste okoli 
50 tisoč evrov. Imamo tudi sredstva za 
tekoče vzdrževanje," je pojasnil.

PROBLEM TUDI PLAZOVI

Problem predstavljajo tudi plazovi; tre-
nutno je 12 takšnih, ki povzročajo škodo 
na cestah. "V Davči je precej plazovit in 
zahteven teren. Občina se prijavlja za 
državna sredstva, a ji še niso odobrili 
sanacije. Pred dvema letoma, ko nam 
je ostalo nekaj denarja od zimske služ-
be, smo sanirali plaz proti Bitencu. Če 
bi bile zime mile, bi se marsikaj dalo 
rešiti." 
KS ima tudi del prihodkov iz naslova 
pobrane turistične takse, ki pa jih mora 
vlagati nazaj v turistično infrastruktu-
ro. Lani so naročili panoramsko tablo 
z označenimi hišami in turističnimi 
kmetijami, ki jo bodo letos postavili ob 
odcepu za smučišče Cerkno. "Želja je, da 
bi v prihodnjih letih panoramske table 

postavili še na nekaj drugih lokacijah. 
V etnografskem muzeju smo dopolnili 
zbirko o družinah v Davči. Dodali smo 
še novejše družine. Zbirka je zelo zani-
miva, pri nekaterih družinah je možno 
videti slike tudi za štiri, pet generacij 
nazaj."

POTENCIAL ZA RAZVOJ TURIZMA

Davča ima potencial za razvoj turizma, 
je poudaril Kejžar. "Ljudje vse bolj cenijo 
mir, naravo. Urejene imamo tri pešpoti 
po različnih delih Davče, možno je ko-
lesariti, pozimi je interesantno smuči-
šče ... Kdor se odloči obiskati Davčo, mu 
ne bo dolgčas," je prepričan predsednik 
KS. Povečuje se tudi število prenočišč in 
apartmajev, ki jih nudijo na kmetijah. 
V prihodnjih letih se utegnejo nasta-
nitvene zmogljivosti še povečati; kot je 
povedal Kejžar, se investitor iz Ljubljane 
zanima glede možnosti ureditve hišk 
na zazidljivem zemljišču v gozdu na Tu-
škovem griču.
K turistični prepoznavnosti kraja pripo-
more tudi Turistično društvo Davča, ki 
prireja različne prireditve, med kateri-
mi je daleč najodmevnejša Dan teric, ki 
v Davčo privabi več tisoč obiskovalcev. 
Letos ga bodo znova priredili, je povedal 
Kejžar in poudaril, da imajo še eno zelo 
dejavno društvo – PGD Davča.

V Davči so največji izziv ceste
V krajevni skupnosti Davča je 42 kilometrov lokalnih cest in javnih poti, njihovo 
urejanje pa je že od nekdaj velik izziv, pravi predsednik Igor Kejžar. Zadovoljen je,  
da se število krajanov počasi povečuje.  

Igor Kejžar, predsednik Krajevne skupnosti Davča
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OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine 

 v občini Železniki za leto 2022. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 
rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 7. 6. 2022.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih 

organizacij v občini Železniki za leto 2022. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 
rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 9. 5. 2022.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

 v občini Železniki za leto 2022. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 
rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 9. 5. 2022.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v občini  

Železniki za leto 2022.

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 
rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 9. 5. 2022.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo zaradi novega Odloka  

o sofinanciranju športa dne 3. 5. 2022 na spletni strani 
Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v občini Železniki  

za leto 2022. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije BO na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila od 3. 5. 2022 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav BO najpozneje do vključno 3. 6. 2022.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prenove stavbne dediščine v občini 

Železniki za leto 2022. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 
rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 7. 6. 2022.

Mag. Anton Luznar, župan
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OBČINA ŽELEZNIKI

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj občine Žele-
zniki (Uradni list RS, št. 87/12, 14/19) in na predlog komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja župan 
občine Železniki

RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE ŽELEZNIKI V LETU 2022

Priznanja in nagrade Občine Železniki so:
1. naziv častni občan,
2. plaketa občine,
3. priznanja občine: 
     a) priznanje občine za izjemne dosežke,
     b) priznanje za življenjsko delo prostovoljcev,
     c) priznanje za aktivno delovanje društev.   

NAZIV ČASTNI OBČAN podeljuje občinski svet občanom občine 
Železniki, državljanom Republike Slovenije ali tujim državlja-
nom za:
•  posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture,
•   izjemno delovanje, stvaritve in dosežke na področju 

družbenega življenja in dela,
•  plodno življenjsko delo,
•   druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno 

prispeval k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine 
Železniki doma ali v tujini.

Podeli se največ en naziv častnega občana v štirih letih. Razpis 
za podelitev naziva častni občan se objavi zadnje leto v 4-le-
tnem mandatu občinskega sveta.

Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sve-
ta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi na-
ziva častnega občana občine Železniki.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev naziva častni občan.

PLAKETO OBČINE podeljuje občinski svet posameznikom, pod-
jetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam ali sku-
pnostim:
•  za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih druž-

benih dejavnosti in gospodarstva,
•  za dosežke trajnega pomena,
•  ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
•  ob življenjskem ali delovnem jubileju,
•  ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo  

k razvoju in ugledu občine Železniki.

Podelita se največ dve plaketi letno.

Plaketa občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s 
posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete 
Občine Železniki.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev plakete.

PRIZNANJA OBČINE 
a)  Priznanje občine za izjemne dosežke se podeli posamezni-

kom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizaci-
jam ali skupnostim za enkratne izjemne dosežke v zadnjem 

letu, kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo oz. aktiv-
nosti na posameznih področjih delovanja ter dejanja, ki se 
odražajo v humanitarnem odnosu do soljudi.

b)  Priznanje za življenjsko delo prostovoljcev se podeli za živ-
ljenjsko delo prostovoljcev, s poudarkom na neopaženih, 
manj izpostavljenih osebah.

c)  Priznanje za aktivno delovanje društev se podeli aktivnim 
društvom za okrogle obletnice delovanja.

Podelijo se največ tri priznanja letno, s tem da se priznanja za 
aktivno delovanje društev ne štejejo v to kvoto.

Priznanje občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s 
posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev priznanja.

Občinskemu funkcionarju (članu občinskega sveta, županu, 
podžupanu) ne more biti podeljeno priznanje Občine Železniki 
(naziv častni občan, plaketa, priznanje) v času, ko opravlja to 
funkcijo.

Pobudniki za podelitev priznanj Občine Železniki so lahko ob-
čani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, 
podjetja in druge organizacije in skupnosti.

Pobude za podelitev priznanj in nagrad Občine Železniki mo-
rajo vsebovati podatke o kandidatih (ime in priimek oziroma 
naziv pravne osebe in naslov), predlog za vrsto občinskega pri-
znanja in pisno utemeljitev. 
Pobudniki morajo preveriti, če se kandidat strinja s kandidaturo 
in da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (pisno soglasje 
kandidata bo občina pridobila sama naknadno).
 
Upoštevane bodo vse pobude s pisno utemeljitvijo, ki jih bo ob-
čina prejela najkasneje do vključno torka, 3. maja 2022, do 15. 
ure na naslov: Občina Železniki, Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, Češnjica 48, 4228 Železniki, v zaprti 
ovojnici s pripisom “NE ODPIRAJ – PRIZNANJA OBČINE“.

Železniki, 25. 3. 2022
Št.: 094-1/2022-001

ŽUPAN OBČINE ŽELEZNIKI
mag. Anton LUZNAR

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje turistične dejavnosti društev  

v občini Železniki za leto 2022. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
(kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23). 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 9. 5. 2022.

Mag. Anton Luznar, župan
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V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 
35 /04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17; v nadaljevanju: 
pravilnik) je treba uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov 
najmanj enkrat letno obvestiti o skladnosti pitne vode, ugotov
ljene v okviru notranjega nadzora.

Na vseh javnih vodovodih je vzpostavljen notranji nadzor po 
sistemu HACCP. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo tudi 
analize pitne vode, ki jih izvaja pogodbeni izvajalec Nacional
ni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Analize pitne 
vode (mikrobiološke preiskave in fizikalnokemijske analize) se 
izvajajo na podlagi letnega plana odvzema vzorcev. V primeru 
neskladnih vzorcev pitne vode pogodbeni izvajalec po telefonu 
obvesti odgovorno osebo na posameznem vodovodu in vodjo 
režijskega obrata. V teh primerih se vzorci ponovno odvzamejo 
in analize ponovijo. Vsi rezultati analiz pitne vode iz javnih vodo
vodov, odvzetih v sklopu notranjega nadzora, so sproti objavlje
ni na spletni strani Občine Železniki. Letni poročili o pitni vodi 
iz javnih vodovodov v upravljanju Občine Železniki in iz vaških 
javnih vodovodov za leto 2021, ki ju je pripravil NLZOH, sta prav 
tako objavljeni na spletni strani Občine Železniki.
Poleg notranjega nadzora se analize pitne vode izvajajo tudi v 
okviru državnega monitoringa.

Pri mikrobioloških preiskavah se v pitni vodi določajo indikatorji 
fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije (prisotnost mi
kroorganizmov). Mikroorganizmi nam pokažejo obseg in stop
njo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti.
Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (Escherichia coli, 
Enterococcus sppecies): 
•  Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem 

in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah 
in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da 
je bila voda fekalno onesnažena.

•  Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v blatu lju
di in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indikatorje. 
V vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato njihovo 
prisotnost ocenjujemo kot starejše fekalno onesnaženje, ki 
kaže na pomanjkljivosti v procesu oskrbe s pitno vodo.

Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koli
formne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 37 °C): 
•  Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najdemo 

ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na one
snaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi 
iz okolja.

•  Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene bakte
rije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manjšem številu kot 
E. coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. Spore prežive v vodi 
dolgo časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva. 

•  Povečano število mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže 
na onesnaženje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neustre
znost priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.

JAVNI VODOVODI V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI 
Javna vodovoda v upravljanju Občine Železniki sta: javni vodo
vod Železniki in javni vodovod OŠ Davča. Javni vodovod Železni
ki oskrbuje s pitno vodo cca 3100 prebivalcev v mestu Železniki 

in naselju Studeno, javni vodovod OŠ Davča pa s pitno vodo 
oskrbuje objekt OŠ Davča. 

Javni vodovod Železniki napajajo zajetja Plenšak – največji 
vodni vir, zajetja Mlake, zajetja Rudno ter rezervna vodna vira: 
vrtina Jesenovec in črpališče Škovine. Rezervna vira se v sistem 
vključita samo v primeru pomanjkanja vode. Na vseh vodnih 
virih je urejena priprava vode z UV dezinfekcijskimi napravami.
V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo
voda Železniki za mikrobiološke preiskave odvzetih 41 vzorcev 
pitne vode, za fizikalnokemijske analize pa 6 vzorcev. Na vo
dnih virih pred dezinfekcijo vode je bilo odvzetih 9 vzorcev pitne 
vode za mikrobiološke preiskave. Na rezervnih vodnih virih so 
bili odvzeti 4 vzorci pitne vode za mikrobiološke preiskave in 2 
za fizikalnokemijske analize. Iz omrežja javnega vodovoda Že
lezniki je bilo odvzetih 28 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 
4 vzorci za fizikalnokemijske analize. Od vseh odvzetih vzorcev 
za mikrobiološke preiskave je bilo neskladnih s pravilnikom 7 
vzorcev, odvzetih na vodnih virih pred dezinfekcijo, 2 vzorca, 
odvzeta na rezervnih vodnih virih pred dezinfekcijo, ter 4 vzorci, 
odvzeti na omrežju, ostali vzorci so bili skladni. Vsi vzorci od
vzeti za fizikalnokemijske analize so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa so bili iz omrežja javnega vo
dovoda Železniki odvzeti 4 vzorci pitne vode. Glede na obseg 
oprav ljenih mikrobioloških preiskav in fizikalnokemijskih ana
liz so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni s pravilnikom.

Javni vodovod OŠ Davča napaja zajetje OŠ Davča. Pitna voda se 
pred distribucijo dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo. 
V letu 2021 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vo
dovoda OŠ Davča za mikrobiološke preiskave odvzeti 3 vzorci 
pitne vode, za fizikalnokemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bil 1 vzorec, od
vzet na vodnem viru pred dezinfekcijo, neskladen s pravilnikom, 
ostali vzorci so bili skladni. Vzorec, odvzet za fizikalnokemijske 
analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo
dovoda OŠ Davča odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skla
dna s pravilnikom.

VAŠKI JAVNI VODOVODI V OBČINI ŽELEZNIKI 
Vaški javni vodovodi v občini Železniki so naslednji: vodovod 
Dolenja vas, vodovod Selca, vodovod Kališe, vodovod Rudno, 
vodovod Dražgoše, vodovod Podlonk, vodovod Zali Log, vodo
vod Sorica, vodovod Ron in vodovod Spodnje Danje.      
 
Javni vodovod Dolenja vas s pitno vodo oskrbuje 499 uporabnikov, 
napajajo ga zajetja Mehne, Trojar, Kisel, Kljukc in Grič. V vodohra
nu, v katerega se stekajo vode iz vodnih virov Mehne, Trojar, Kisel in 
Kljukc, je urejena priprava vode z UV dezinfekcijsko napravo.
V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo
voda Dolenja vas za mikrobiološke preiskave odvzetih 8 vzorcev 
pitne vode, za fizikalnokemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili neskladni s 
pravilnikom 3 vzorci, odvzeti na vodnih virih pred dezinfekcijo, 
ostali vzorci so bili skladni. Vzorec, odvzet za fizikalnokemijske 
analize, je bil skladen s pravilnikom. 

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE IZ JAVNIH VODOVODOV  
V OBČINI ŽELEZNIKI V LETU 2021
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V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Dolenja vas odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skla-
dna s pravilnikom.

Javni vodovod Selca s pitno vodo oskrbuje 695 uporabnikov, na-
pajajo ga zajetja Bodešnik, Golica in Ustran. Pitna voda se pred 
distribucijo dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo v vodohranu 
Golica in s klorovim preparatom v vodohranu Bodešnik.
V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Selca za mikrobiološke preiskave odvzetih 11 vzorcev pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 3 vzorci. Od vseh odvzetih 
vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili neskladni s pravilni-
kom 3 vzorci, odvzeti na vodnih virih pred dezinfekcijo in 1 vzo-
rec, odvzet na omrežju, ostali vzorci so bili skladni. Vzorci, od-
vzeti za fizikalno-kemijske analize, so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa so bili iz omrežja javnega vodo-
voda Selca odvzeti 4 vzorci pitne vode, ki so bili skladni s pra-
vilnikom.

Javni vodovod Kališe s pitno vodo oskrbuje 58 uporabnikov, na-
pajata ga zajetji Lepo Brdo in Rativnik. Pitna voda se pred distri-
bucijo dezinficira z UV sterilizatorjem.
V letu 2021 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Kališe za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh odvze-
tih vzorcev za mikrobiološke preiskave sta bila 2 vzorca, odvze-
ta na vodnem viru pred dezinfekcijo, neskladna s pravilnikom, 
ostali vzorci so bili skladni. Vzorec, odvzet za fizikalno-kemijske 
analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Kališe odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna s 
pravilnikom.

Javni vodovod Rudno s pitno vodo oskrbuje 193 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Rudno. Pitna voda se pred distribucijo dezinfi-
cira z UV dezinfekcijsko napravo.
V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Rudno za mikrobiološke preiskave odvzetih 5 vzorcev pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh odvzetih 
vzorcev za mikrobiološke preiskave sta bila neskladna s pravilni-
kom 2 vzorca, in sicer 1 vzorec, odvzet pred dezinfekcijo, in 1 vzo-
rec, odvzet na omrežju, ostali vzorci so bili skladni. Vzorec, odvzet 
za fizikalno-kemijske analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Rudno odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna 
s pravilnikom.

Javni vodovod Dražgoše s pitno vodo oskrbuje 320 uporabni-
kov, napajajo ga zajetja Češnjica 1, 2, 3, 4 in Razpot. Pitna voda 
se pred distribucijo dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo, ki je 
nameščena v vodohranu Nad vasjo.
V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Dražgoše za mikrobiološke preiskave odvzetih 13 vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 2 vzorca. Od vseh 
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so bili neskladni 
s pravilnikom 3 vzorci, odvzeti na vodnih virih pred dezinfekci-
jo, in 2 vzorca, odvzeta na omrežju, ostali vzorci so bili skladni. 
Vzorca, odvzeta za fizikalno-kemijske analize, sta bila skladna s 
pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Dražgoše odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 1 vzo-
rec ni bil skladen s pravilnikom.

Javni vodovod Podlonk s pitno vodo oskrbuje 100 uporabnikov, 
napajajo ga zajetja Podlonk 1, 2 in 3. Pitna voda se pred distribu-
cijo dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo.
V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vodovo-
da Podlonk za mikrobiološke preiskave odvzetih 8 vzorcev pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh odvzetih 
vzorcev za mikrobiološke preiskave sta bila neskladna s pravil-
nikom 2 vzorca, odvzeta na vodnem viru pred dezinfekcijo, in 2 
vzorca, odvzeta na omrežju, ostali vzorci so bili skladni. Vzorec, 
odvzet za fizikalno-kemijske analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Podlonk odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki nista bila skla-
dna s pravilnikom.

Javni vodovod Zali Log s pitno vodo oskrbuje 155 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Naglca. Pitna voda se pred distribucijo dezinfi-
cira z UV dezinfekcijsko napravo. 
V letu 2021 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Zali Log za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh odvze-
tih vzorcev za mikrobiološke preiskave sta bila 2 vzorca, odvze-
ta na vodnem viru pred dezinfekcijo, neskladna s pravilnikom, 
ostali vzorci so bili skladni.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Zali Log odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna 
s pravilnikom.

Javni vodovod Ron s pitno vodo oskrbuje 63 uporabnikov, napa-
ja ga zajetje Ron. 
V letu 2021 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Ron za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzor-
ci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Ron odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna s 
pravilnikom.

Javni vodovod Sorica s pitno vodo oskrbuje 126 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Sorica. 
V letu 2021 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Sorica za mikrobiološke preiskave odvzeti 3 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzor-
ci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Sorica odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna 
s pravilnikom.

Javni vodovod Spodnje Danje s pitno vodo oskrbuje 54 uporab-
nikov, napaja ga zajetje Trojar. Pitna voda se pred distribucijo 
dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo.
V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Spodnje Danje za mikrobiološke preiskave odvzetih 5 
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od 
vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bil 1 vzorec, 
odvzet na vodnem viru pred dezinfekcijo, neskladen s pravilni-
kom, ostali vzorci so bili skladni. Vzorec, odvzet za fizikalno-ke-
mijske analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Spodnje Danje odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki nista bila 
skladna s pravilnikom.

Saša Lazar, vodja režijskega obrata Občine Železniki
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ANA ŠUBIC

V nedeljo, 24. aprila, bodo potekale redne 
volitve poslancev v državni zbor. Kandi-
datne liste je na Gorenjskem oddalo 20 
strank, prav vse pa imajo svojega kandi-
data tudi v volilnem okraju Škofja Loka 2, 
ki pokriva občine Železniki, Žiri in Gorenja 
vas - Poljane. Seznam kandidatov je že 
objavljen na spletni strani Državne volilne 
komisije. Ob tem velja omeniti, da bo pred-
časno glasovanje možno tudi v Železnikih. 
Iz okrajne volilne komisije so sporočili, da 
bodo volivci, občani občine Železniki, ki se 
24. aprila glasovanja ne bodo mogli ude-
ležiti, lahko 19., 20. in 21. aprila med 7. in 
19. uro predčasno glasovali na volišču za 
predčasno glasovanje, v prostorih Občine 
Železniki, Češnjica 48. "Za predčasno gla-
sovanje ni potrebna predhodna najava. 
Volivci za glasovanje potrebujejo osebni 
dokument," so pojasnili.

Predčasno glasovanje 
tudi v Železnikih

ANA ŠUBIC

Na Občini Železniki so pred kratkim 
gostili delegacijo Območnega združe-
nja veteranov vojne za Slovenijo Škofja 
Loka. Njegov predsednik Pavle Jereb, se-
kretar Matjaž Oblak in član iz Dolenje 
vasi Jože Rakovec, ki je prevzel tudi dol-
žnost praporščaka, so se sestali z župa-
nom Antonom Luznarjem in podžupa-
nom Matejem Šubicem. "Namen obiska 
je bil, da se zahvalimo županu za pomoč 
pri nakupu uniforme za praporščaka in 
tudi sicer za vsakoletno pomoč pri sofi-
nanciranju delovanja območnega zdru-
ženja," je povedal Pavle Jereb. Županu so 
poklonili namizno slovensko zastavo, 
prav tako pa so izkazali pripravljenost, 
da na osnovni šoli organizirajo kakšno 
predavanje ali obisk muzeja iz časa osa-
mosvojitvene vojne. Po podatkih Jereba 
naj bi bilo na območju vseh štirih ob-

čin na Škofjeloškem približno 350 ljudi 
s statusom veterana vojne za Slovenijo, 
pri čemer jih je v združenje včlanjenih 
114, od tega deset iz občine Železniki. 
Kot je dejal župan, ima občina posluh 
tudi za veteransko združenje in tako 
so nedavno sofinancirali uniformo za 
praporščaka. "To je najmanj, kar lahko 
nudimo nekomu, ki je pripravljen biti 
praporščak in zastopati našo občino na 
raznih srečanjih in komemoracijah," je 
dodal.

Obisk  
veteranov vojne  
za Slovenijo 

Delegacija območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo na obisku na Občini 
Železniki / Foto: Lilijana Tolar

www.gorenjskiglas.si

V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam 
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04 50 23 500

V kateri zabojnik sodijo cvetlični lončki?
Pri spomladanskem urejanju okolice, sajenju in presajanju rastlin pogosto izpraznimo cvetlične lončke in korita. 
Da bodo pravilno ločeni in odvrženi v ustrezni zabojnik, v nadaljevanju podajamo kratka navodila.

Cvetlični lončki in korita za kratkoročno uporabo so tisti, v katerih
rastline kupimo in prevažamo, nato pa jih presadimo v lončke za dolgoročno
uporabo. Ti lončki in korita sodijo v zabojnik za odpadno embalažo oziroma v
rumeno tipizirano vrečo.

Cvetlični lončki in korita za dolgoročno uporabo so tisti, v katere
presadimo rastline in v njem ostanejo za dlje časa. Ti lončki in korita sodijo v
zabojnik za ostale odpadke oziroma v zeleno tipizirano vrečo.

Odpadke ločujmo in 
našo podtalnico varujmo.
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REZULTATI MANDATA 
2018 - 2022

CILJI ZA MANDAT 
2022 - 2026

Žan Mahnič
 "Na temeljih sodelovanja 

in povezovanja 
skupaj gradimo

 našo prelepo
Selško dolino."

 

Protipoplavna varnost
Selške doline

 
Izgradnja obvoznice

skozi Železnike

Obnova ceste 
Podlubnik – Praprotno

 
Obnova ceste 

Češnjica – Dražgoše
 

Ureditev križišča
 v Podroštu

 

Izgradnja dodatnih prostorov 
v OŠ Železniki

Kolesarska povezava
Železniki - Selca

Sanacija plazu in padajočih 
kamnitih blokov v Železnikih

Sanacija plazu 
in nasipne brežine Lajše 
na cesti Kropa – Rudno

 Sanacija poškodb brežin 
na cesti Davča - Novaki in 

Novaki - Cerkno
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aročnik oglasa je stranka N

aša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Naše zaveze:

Za starejše
Dostojne pokojnine, ki jih 
bo omogočala predvsem 
spodbujena podjetnost aktivnih 
generacij. Dolgotrajna oskrba 
zagotovljena na svojem domu 
ali v izbranih ustanovah. 
Izgradnja novih domov, 
negovalnih bolnišnic, enot za 
geriatrijo, paliativno oskrbo.

Gospodarstvo
Odprava nepotrebne 
administracije, razbremenitev 
stroškov dela, trajnostna 
naravnanost, kot odpravljanje 
ovir za sproščanje podjetnosti.  
Malo gospodarstvo in 
trajnostni turizem kot 
perspektivna nosilca 
gospodarskega razvoja.

Decentralizacija
Enakomeren gospodarski 
in družbeni razvoj države. 
Zaposlitvene možnosti in 
kvalitetno življenje v vseh 
regijah.

Okolje
Čist zrak in čista pitna voda za 
vse državljane. Spodbujanje 
trajnostne naravnanosti vseh, 
ki živimo v tem okolju, saj smo 
od njega soodvisni.

Socialna in pravna 
država
Skrb za najranljivejše člane 
naše družbe. Spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin, 
pravil zapisanih v ustavi in 
zakonih in neodvisna sodišča.  

Kmetijstvo
Napredno, okolju prijazno, 
trajnostno kmetovanje, ki bo 
zagotavljalo lokalno pridelane 
naravne dobrine in prehransko 
samozadostnost. Kmetovanje, 
ki temelji na odgovorni kmetiji, 
ki je bila vedno sinonim za 
slovensko podeželje.

Zdravstveni sistem
Sodobno, kvalitetno, 
učinkovito in dostopno 
zdravstvo, ki bo na prvo 
mesto postavljalo človeka, 
uporabnika zdravstvenega 
sistema in njegovo zdravje. 
Uporabnik mora postati tisti, 
ki bo odločal kako upravljati s 
svojim lastnim zdravjem.

Za mlade
Prenovljen izobraževalni 
sistem. Spodbujevalna 
zaposlitvena in stanovanjska 
politika za uresničitev 
osebnih in poslovnih ciljev 
mladih znotraj meja države. 
Omogočanje razvoja 
ustvarjalnosti in podjetnosti.

nasadezela.si

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

Naša dežela, dr. Aleksandre Pivec

Anton Peršin Viktorija Vodnik
Od kje sem: Novo mesto, Trbovlje, Jesenice, Koroška Bela, 
Slovenski Javornik.

Moje kompetence: 35 let izkušenj v zdravstvu in 
socialnem varstvu.

Zakaj kandidiram za poslanko DZ: Kot srednja 
medicinska sestra v domu za
ostarele se zavedam, kako pomembna je skrb za ranljive 
in starostnike. Glas za
Našo deželo je tudi glas za varno starost in ranljive 
skupine.

Hvala za zaupanje in vaš glas,
Viktorija Vodnik

Od kod sem: Škofja Loka

Moje kompetence: Imam dolgoletne izkušnje v lokalni 
politiki, sem pobudnik Sklada za denarno pomoč, 
zavzemal sem se za ranljive skupine, invalide, kronično 
bolne, podpiral športne aktivnosti v svojem okolju itd.

Zakaj kandidiram za poslanca DZ: Za poslanca 
kandidiram z namenom delovanja v javno dobro 
in spreminjanja načina vladanja zadnjih desetletij. 
Slovenija mora postati zaupanja vredna država v službi 
državljanov.

Hvala za zaupanje in vaš glas!
Anton Peršin

OGLASNO SPOROČILO
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smo brez velikih 
besed naredili.

Janez
Žakelj

vaš kandidat za poslanca 

v državnem zboru
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JANEZ FRELIH, 
PREDSEDNIK PGD ŽELEZNIKI

PGD Železniki je gasilska enota III. kate-
gorije in je osrednje gasilsko društvo ob-
čine Železniki. Društvo ima sto članov, od 
tega je 34 operativnih članov in članic ter 
34 mladincev. Na razpolago imamo štiri 
gasilska vozila in ostalo gasilsko opremo, 
s katero posredujemo na celotnem obmo-
čju občine Železniki. V letu 2021 smo po-
sredovali na 36 intervencijah, dvanajst-
krat kot prvi posredovalci za pomoč Nujni 
medicinski pomoči Škofja Loka.
Člani stalno skrbijo za svojo usposo-
bljenost in s tem skrbijo za svojo lastno 
varnost in varnost vseh občanov. Lani 
se je za prve posredovalce izobrazilo še 
devet novih članov. Prvi posredovalci so 
za naše okolje izjemno pomembni, saj 
v primeru življenjsko ogroženega stanja 
nudijo pomoč obolelim in poškodova-
nim še pred prihodom nujne medicin-
ske pomoči Škofja Loka. Posredujemo 
v primeru naslednjih nujnih stanj: ne-
zavest, srčni zastoj, večje zunanje krva-
vitve, tujki v zgornjih dihalnih poteh, 
bolečine v prsnem košu, ki lahko doka-
zujejo, da je prišlo do srčnega infarkta 
in sveže možganske kapi.
S stalnimi izobraževanji so se člani 
usposobili za različna področja. En član 
je napredoval v gasilca 1. stopnje, dve 
članici in trije člani v čin višji gasilec 2. 

stopnje. Pridobili smo tudi nova speci-
alna znanja, med njimi štirje gasilci za 
delo z motorno žago, trije za nosilce izo-
lirnih dihalnih aparatov, dva za reševa-
nje v tehničnih nesrečah, en član za ga-
šenje požarov v naravnem okolju in en 
član za modul B, za gašenje notranjih 
požarov. Pridobili smo tudi gasilskega 
zaupnika, predavatelja in inštruktorja.
Veliko aktivnosti je namenjenih tudi 
delu z mladino, za katere skrbijo štirje 
mentorji. Operativni člani organiziramo 
redne mesečne vaje in s tem drug na 
drugega prenašamo dragoceno znanje, 
ki ga uporabimo na intervencijah. Ude-
ležujemo se tudi tekmovanj, ki jih orga-
nizira Gasilska zveza Škofja Loka. Trenu-
tno imamo nekaj mladincev, za katere 
moramo poskrbeti, da bodo postali tudi 
operativni člani. Radi bi pridobili še več 
operativnih članov, ki bi nam priskočili 
na pomoč ob večjih intervencijah. Veseli 
bomo vsakega, ki je pripravljen pristopiti 
kot član v društvo, pridobiti gasilska zna-
nja in sodelovati pri naših aktivnostih.
Imamo tudi aktivno ekipo članic, neka-
tere med njimi so tudi operativne čla-
nice. Članice se srečujejo na vajah za 
gasilska tekmovanja, dvakrat letno se 
podajo na pohod, organizirajo delavni-
ce (peka dražgoških kruhkov, izdelova-
nje novoletnih voščilnic), pomagajo pri 
čiščenju gasilskega doma in sodelujejo 
pri vseh dogodkih v društvu.

Društvo je aktivno na različnih področjih. 
Med ostalimi aktivnostmi je treba omeni-
ti, da smo na Jelovici posadili 1600 mace-
snov, lani smo jih tudi obkosili in zaščitili 
s premazom. Na raznih dogodkih znotraj 
občine sodelujemo kot redarji, z varova-
njem. Veliko prostovoljnih ur opravimo 
tudi s prevozom vode do rezervoarjev, ki 
se v sušnih obdobjih izpraznijo. 
Ob koncu leta obiščemo občane s ko-
ledarjem in jih prosimo za prostovolj-
ne prispevke. Za pridobljena finančna 
sredstva se vsem občanom iskreno 
zahvaljujemo. Prav tako pa gre velika 
zahvala vsem podjetjem, ki so nas pod-
prla v obliki donacij. V društvu večino 
finančnih sredstev porabimo za poso-
dabljanje gasilske opreme. Dosedanja 
oprema je postala stara in s tem ne 
izpolnjuje varnostnih standardov. Če 
hočemo dobro in uspešno posredovati, 
moramo opremo nenehno posodablja-
ti. S tem zagotavljamo lastno varnost in 
zmanjšujemo nastalo škodo na inter-
vencijah. V naslednjem letu se pripra-
vljamo na nakup novega gasilskega vo-
zila s cisterno GVC-1. Pri nakupu nam bo 
v veliko pomoč Občina Železniki. Upa-
mo, da nam bo s skupnimi močmi in 
dogovorom uspelo speljati nakup pod-
vozja in nadgradnjo gasilske cisterne. 
Naša prva skrb in odgovornost bo še 
naprej odzivanje na klice na pomoč, saj 
s tem skrbimo za varnost občanov in 
občine.

Vedno pripravljeni priskočiti na pomoč
Kljub preteklemu splošnemu zastoju aktivnosti v družbi je Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Železniki delovalo na različnih področjih. V prvi vrsti pa smo se bili 
člani v vsakem trenutku pripravljeni odzvati na intervencije v občini Železniki.

Predsednik PGD Železniki Janez Frelih pred 
glasilskim domom / Foto: Gorazd Kavčič

Utrinek s predstavitve PGD Železniki oktobra lani na parkirišču pred plavalnim bazenom  
/ Foto: arhiv PGD Železniki



ZANIMIVOSTI | 15 

ANA ŠUBIC

Na hodniku Občine Železniki od nedav-
nega visi kvačkan grb, ki ga je za projekt 
Slovenija kvačka ustvarila Damjana Ka-
plja z Jesenovca. S projektom, v okviru 
katerega so nakvačkali grbe vseh slo-
venskih občin in še okoli osemsto dru-
gih izdelkov, se želijo vpisati v Guinnes-
sovo knjigo rekordov, finančno pa ga je 
podprla tudi Občina Železniki. "Te pod-
pore sem bila v svojem imenu ter ime-
nu vseh kvačkaric in drugih rokodelk 
zelo vesela. Ta podpora pomeni pohvalo 
rokodelcem, ki prostovoljno ohranjamo 
znanje, tudi slovensko kulturno dedi-
ščino," je ob predaji grba Občini Železni-
ki poudarila Damjana Kaplja.
Kot je pojasnila, je občina že pred začet-
kom vseslovenskega projekta izkazova-

la posluh za rokodelske spretnosti, saj 
je v Lokalnem učnem središču Železni-
ki omogočila tudi brezplačne delavnice 
šivanja in kvačkanja. Prav tam je v za-
dnjih nekaj letih pridobila znanje, ki ji 
je omogočilo ustvariti tudi kvačkan grb 
domače občine. Meri kar 165 × 155 cen-
timetrov, vanj pa je vložila okoli sto ur 
dela. Čeprav je šlo za velik izziv, pa Da-
mjana pravi: "Ob vsem lepem, kar sem 
doživljala ob kvačkanju v tem projektu, 
lahko rečem, da to ni zadnja stvar, ki 
sem jo prostovoljno izdelala."
Župan Anton Luznar je Damjani Kaplja 
izrekel čestitke, da se je odločila za tako 
obsežno delo. Dodal je, da so z veseljem 
podprli projekt in nudili tudi moralno 
podporo ter na koncu prevzeli kvačkano 
umetnino in jo uokvirili, tako da bo vr-
sto let krasila hodnik občine.

Kvačkan grb krasi prostore občine
Občinski grb, ki ga je nakvačkala Damjana Kaplja, že krasi hodnik Občine Železniki.

Damjana Kaplja in župan Anton Luznar ob 
predaji grba Občini Železniki

ANA ŠUBIC

Sekcija Štrence pri Društvu upokojencev za Selško dolino se 
loteva različnih ročnih del. Na pobudo Komisije za tehnično 
kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) se je 
nedavno pridružila projektu izdelovanja ladjic iz odpadnega 
papirja za dobrodelni projekt, s katerim zbirajo sredstva za 
najranljivejše družbene skupine, posvečen pa je spominu na 
žrtve holokavsta. Cilj projekta mariborske srednje ekonom-
ske šole in gimnazije ter Društva Up-ornik je izdelati šest 
milijonov ladjic iz papirja – za vsako žrtev eno. Članicam 
sekcije Štrence se je pri izdelovanju možno pridružiti vsak 
četrtek v aprilu med 17. in 19. uro v sejni sobi kulturnega 
doma v Železnikih. "Za odpadni papir smo poskrbele, lah-
ko pa ga udeleženci prinesejo tudi sami. Naš cilj je izdelati 
blizu tisoč ladjic, kot je tudi članov društva upokojencev," 
je povedala vodja Štrenc Majda Gortnar in dodala, da se bo 
akciji pridružil tudi Vrtec Železniki. Organizatorji bodo si-
cer ladjice zbirali do 9. maja, nato pa bo skupina študentov 
arhitekture iz njih ustvarila umetniško inštalacijo. Po kon-
cu postavitve bo društvo ladjice poslalo v reciklažo, izkupi-
ček od odpadnega papirja pa bo namenilo socialno šibkim  
ljudem. Več o projektu je na voljo na spletni strani www.
up-ornik.si.

Štrence so svoje izdelke predstavile tudi na nedavnem Festivalu 
cvetnonedeljskih butaric v Železnikih. Ob punčkah iz cunj in co-
patkih za novorojenčke so v ospredje postavile najrazličnejše iz-
delke v povezavi z veliko nočjo in pomladjo. Ta čas sodelujejo tudi 
na virtualni razstavi Pirhi, ki jo je pripravila omenjena komisija 
ZDUS-a, redno pa se vključujejo tudi v njene ostale natečaje: Da 
nam bo toplo, Vse cveti in drhti, Olepšajmo se, izdelujejo novole-
tne okraske in voščilnice za različne priložnosti ... "Potekajo tudi 
fotografski natečaji, s katerimi komisija odpira prostor upoko-
jencem, ljubiteljem fotografije," je pojasnila Majda Gortnar in po-
sebej omenila še poziv komisije upokojencem, da svoje spomine, 
znanje in izkušnje na različnih področjih, tudi na rokodelskem, 
opišejo v aplikaciji Zapisi spomina. Gre za vseslovensko akcijo 
Zavoda Dobra pot, v aplikaciji pa je možno prebrati tudi zani-
mive prispevke in zgodbe. Dostopna je na spletni strani https:// 
zapisi-spomina.dobra-pot.si/.

Ladjice za dober namen
Članice upokojenske sekcije Štrence po 
novem izdelujejo še papirnate ladjice za 
dober namen. Pridružiti se jim je možno 
vsak četrtek v aprilu.

Sekcija Štrence je svoje izdelke predstavila tudi na nedavnem 
Festivalu cvetnonedeljskih butaric v Železnikih.
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Po dveh letih premora zaradi epidemije je Turistično dru-
štvo (TD) Železniki minulo soboto uspešno izpeljalo Festival 
cvetnonedeljskih butar, tretjega po vrsti. V kulturnem domu 
so bile na ogled butarice iz različnih slovenskih pokrajin, 
obiskovalci so si na delavnici lahko izdelali svojo butarico, 
opazovali izdelavo butare velikanke in si ogledali tudi druge 
razstave, povezane z veliko nočjo. Z obiskom festivala je bil 
predsednik TD Tomaž Weiffenbach zelo zadovoljen.
Kot je pojasnil, jim je k sodelovanju uspelo pritegniti precej 
izdelovalcev in tudi nekaj turističnih društev, tako da so le-
tošnjo razstavo lahko obogatili z dodatnimi butaricami, ki 
jih na preteklih festivalih ni bilo. Razstavili so 14 butaric, ki 
se v različnih delih Slovenije razlikujejo glede na sestavo in 
obliko, različna pa so tudi njihova poimenovanja, na primer 
beganca, banca, pušl, kaštron ..., je pojasnil Weiffenbach. 
Po obliki so še posebej izstopale ljubenske potice – figuralne 
butare z Ljubnega ob Savinji, obiskovalci pa so si z zanima-
njem ogledali tudi druge razstavljene butarice: z Bleda, iz 
Šmarce in Zgornjih Palovč pri Kamniku, Semiča, Turjaka, 
pušl iz Baške grape, pegl in snop iz Dravograda, naklansko 
banco, begunjsko beganco, ljubljansko, žirovsko in poljan-
sko butarico, seveda pa ni manjkala butarica iz Železnikov, 
ki jo je izdelal Janez Mohorič in so jo krasile tudi čipke.
Obiskovalci so tudi tokrat z zanimanjem spremljali skupino 
domačinov, ki so v približno treh urah in pol izdelali kar 9,3 
metra visoko butaro. "Sušec oz. smrekova osnova je že nekaj 
let ista. Obdali smo jo z vrbovimi vejami, nato pa navezali 
bršljan, ciprese in oljke," je povedal Jani Marenk. V soboto 
pred cvetno nedeljo jo bodo postavili na trgu pred cerkvijo sv. 
Antona. Nekateri obiskovalci, zlasti otroci, pa so se pridružili 
delavnici, na kateri so s pomočjo mojstric izdelali svojo bu-
tarico.
Poleg butaric si je bilo na festivalu možno ogledati tudi 
velikonočne prte vezilj iz Društva upokojencev za Selško 
dolino, izdelke upokojenske sekcije Štrence, različne izdel-
ke z velikonočnimi in pomladnimi motivi – od voščilnic, 

darilnih vrečk do prevlek za blazine, ki so jih izdelali na 
Osnovni šoli Železniki ter podružnicah Sorica in Davča, 
dražgoške kruhke, na voljo so bile velikonočni oblati, raz-
lični spominki ...

Butarice pritegnile številne obiskovalce
Tretji Festival cvetnonedeljskih butar je naletel na zelo dober odziv. 

Razstavili so 14 butaric iz različnih slovenskih pokrajin.

Obiskovalci so z zanimanjem spremljali izdelavo butaric; marsikdo si 
je izdelal svojo. 

ANA ŠUBIC

Sredi marca so na občnem zboru Turističnega društva Davča 
za novega predsednika izvolili Jako Primožiča. Nasledil je dol-
goletnega predsednika Lojzeta Jelenca, ki se ni več potegoval 
za to funkcijo, so pa njega in njegovo hčer Ano Jelenc izvolili za 
podpredsednika. Upravni odbor so povečali s 15 na 21 članov. 
"Vključili smo podmladek, vesel pa sem, da smo se odločili 
ostati vsi člani starega upravnega odbora, da bomo pomagali 
mladi generaciji, ki prihaja za nami," je dejal Jelenc. Novi pred-
sednik ima 24 let, in kot nam je zaupal, odločitev, da sprejme 

funkcijo predsednika, ni bila lahka, saj bo zagotovo treba vlo-
žiti veliko dragocenega časa in odgovornosti. "Seveda je k od-
ločitvi pomagalo tudi dejstvo, da bo celotna stara ekipa ostala 
aktivna in tako pomagala pri izpeljavi dogodkov, obenem pa 
bi se jim zahvalil za zaupanje in opravljeno dosedanje delo," 
je dejal Jaka Primožič in dodal, da bo letošnji glavni projekt 
brez dvoma ponovna izpeljava Dneva teric, pri katerem sode-
luje celotna vas, sledijo pa tudi druge manjše aktivnosti. "Na 
dolgi rok bi rad v društvo vpeljal dobre prakse drugih društev 
in ohranil sodelovanje s Prostovoljnim gasilskim društvom 
Davča in Krajevno skupnostjo Davča," je pristavil.

Novo vodstvo Turističnega društva Davča
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V krajevni knjižnici v Železnikih si je do 
29. aprila možno ogledati slikarsko raz-
stavo Edijevih akvarelistk – Mire Golja s 
Češnjice ter Ivanke Keber in Irene Kna-
pič, ki prihajata iz škofjeloške občine. 
Ljubiteljske slikarke, ki so se slikanju 
začele posvečati po upokojitvi in so vr-
sto let ustvarjale pod mentorstvom lani 
preminulega umetnika Edija Severja, 
se predstavljajo z razstavo Jesensko- 
zimski utrinki. Gre za slike v tehniki 
akvarela, ki so jih ustvarile v zadnjem 
obdobju, prikazujejo pa čudovite motive 
iz narave. Slikarke so tudi po Severjevi 
smrti ostale povezane in se tedensko 
srečujejo v prostorih knjižnice na Tra-
ti v Škofji Loki, kjer ustvarjajo skupaj; 
občasno tudi za razstave v škofjeloški 
knjižnici in njenih enotah. Svoja dela 
razstavljajo tudi na drugih lokacijah in 
jih bo prav kmalu spet možno občudo-
vati v Železnikih, saj bodo sodelovale na 
junijskih Čipkarskih dnevih.

Jesensko- 
zimski utrinki

Slikarska razstava Edijevih akvarelistk bo v krajevni knjižnici v Železnikih na ogled  
od 29. aprila. 

V okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona se obeta tudi dogodek v Selcih, ki ga organizira 
Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca. Na velikonočni ponedeljek, 18. aprila, bo 
ob 19. uri v cerkvi sv. Petra potekal Pasijonski večer v Selcih z naslovom Pasijon po Pasijo-
nu. Obeta se velikonočni koncert z recitalom. Zapel bo mladinski pevski zbor Minuta čez 
pod taktirko zborovodkinje Ane Šolar. "Obiskovalci bodo lahko slišali ritmično-duhovne 
velikonočne pesmi. Spremljal nas bo tudi razširjen bend, zato živahnih in raznovrstnih 
melodij ne bo manjkalo," je napovedala Ana Šolar.

Pasijonski večer v Selcih
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ELIZABETA ERŽEN PODLIPNIK

Razstava predstavlja bogato arhivsko gradivo društev in dru-
štvene dejavnosti nekdanjih in današnjih prebivalcev osre-
dnje Slovenije.
Nekatera društva imajo že dolgo tradicijo in segajo v 19. sto-
letje, številna pa so nastala šele pred kratkim. V njih je ti-
soče ljudi posvetilo svoj prosti čas določenemu športnemu, 
znanstvenemu, umetniškemu, humanitarnemu, narodno-
zavednemu ali izobraževalnemu cilju. Zato je vsako društvo 
pomemben odraz časa in družbe, v ožjem smislu pa odstira 
interese, potrebe in kulturo neke skupine ljudi. In kako je da-
nes? Trenutno deluje v Republiki Sloveniji približno 24 tisoč 
različnih društev, od tega v občini Železniki 73. Omogočajo 
nam, da zdravo in kvalitetno preživljamo prosti čas. V neka-
terih se pod vodstvom strokovnjakov urimo v športu, raznih 
spretnostih in umetnosti. Druga so tu zato, da nam lajšajo 
težave in ponudijo pomoč, ko se znajdemo v življenjski stiski. 
Naši predniki so taka prostovoljna dejanja zelo cenili, zato so 
dokaze o tem skrbno hranili. Nekaj takih dragocenih doku-
mentov si lahko ogledate na omenjeni razstavi. 
Društva so imela pomembno vlogo pri razvoju slovenskega 
naroda, saj se je v preteklosti politično, kulturno in gospo-
darsko življenje pogosto odvijalo v okviru društev. Prav zaradi 
tega ima tovrstno gradivo močan pričevalni značaj in mno-
gokrat lahko skozi ohranjeno gradivo društev spoznavamo 
družabno življenje običajnih ljudi.

Ob odprtju razstave bo arhivistka iz škofjeloške enote Zgodo-
vinskega arhiva Ljubljana predstavila, kaj hranijo v njihovi 
enoti in kateri dokumenti društev so arhivsko gradivo, ki ga 
je treba ohraniti. Žal je Selška dolina zastopana le s šestimi 
fondi. To so Krajevni odbor Rdečega križa Sorica (1950–1962), 
Sokolsko društvo Železniki (1922–1940), Občinski svet ljudsko-
prosvetnih društev občine Železniki (1955–1956), Turistično 
društvo Železniki (1963–2012), Prostovoljno gasilsko društvo 
Železniki (1952–1998) ter naša zadnja pridobitev v letu 2021, 
Radioklub Železniki (1973–2016). Omenjeno arhivsko gradivo 
se ne bi ohranilo brez zavzetih in odgovornih posameznikov, 
ki so prepoznali njegov pomen za zanamce in nam ga izročili 
v trajno hrambo. Gradivo smo v arhivu natančno uredili in 
popisali in je na voljo raziskovalcem in vsem, ki jih zanima 
naša preteklost.
Kdo izmed nas se v svojem življenju še ni srečal ali deloval v 
kakem društvu? Zato vse člane danes delujočih društev pozi-
vamo, da varujejo dokumente, ki pričajo o njihovem delovanju 
in obenem razmislijo o možnosti izročitve gradiva v arhiv.
Ohranimo delo društev, spomine na pretekle in sedanje čase!

Tudi v društvih nastaja 
arhivsko gradivo
Zgodovinski arhiv Ljubljana v Muzeju 
Železniki 20. aprila ob 18. uri odpira 
potujočo razstavo z naslovom V slogi k 
uspehu!

Slovesno odprtje Krekove koče na Ratitovcu avgusta 1925,
SI_ZAL_ŠKL/0154 Planinsko društvo Škofja Loka, t. e. 1, p. e. 9
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V galeriji Muzeja Železniki si lahko do 19. aprila ogledate slikarsko 
razstavo Rada Dagarina Lesni barvi spekter. Škofjeloški umetnik je 
razstavil barvite slike na lesu iz obdobja zadnjih treh let. Naslikane 
so z akrilnimi barvami na mediapan ploščah, izrezanih pri mizar-
ju. "Motivi pridejo dokaj spontano; takrat, ko imam prazno ploščo 
in s svinčnikom ali flomastrom rišem po njej. Ko imam platformo 
narejeno, jo pobarvam na belo, potem pa se začne pravo delo," je 
razložil. Kot je v spremni besedi k razstavi zapisal kustos Loškega 
muzeja Boštjan Soklič, Rado Dagarin na slovensko likovno prizori-
šče prinaša sproščenost, divjo barvitost in živost, znotraj katere ni 
nič dokončnega. "Njegove likovne zgodbe so osvobojene odvečne 
pripovednosti; so avtonomne, s svojo notranjo napetostjo in in-
tenzivno barvitostjo pa ustvarjajo vzdušje psihedeličnih vizualnih 
utrinkov. Ker Rado Dagarin ni zavezan modnim smernicam v so-
dobni likovni umetnosti, ohranja originalnost, ki je posledica kom-
binacije arhaičnosti in izkušenj modernizma," je navedel Soklič. 

Barvite slike na lesu

Z razstavo Lesni barvni spekter se do 19. aprila v muzejski galeriji 
predstavlja škofjeloški umetnik Rado Dagarin.



KATJA MOHORIČ BONČA,  
MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA:
Uradne maskote olimpijskih iger 

OPIS PREDMETA
1. material in tehnika: tekstil
2. leto prihoda v muzej: 2022
3. velikost: od 15 do 36 centimetrov 

Da so uradne maskote olimpijskih iger 
zaželen predmet, smo videli tudi na 
zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu. 
Uporabljajo se v oglaševanju in trženju 
velikega športnega dogodka, obenem pa 
so priljubljen spominski predmet. Or-

ganizatorji olimpijskih iger (in drugih 
dogodkov) izberejo osebo, žival ali pred-
met, za katerega menijo, da na najboljši 
možen način predstavlja deželo, njene 
značilnosti, zgodovino in kulturo, go-
stoljubje športnikom in obiskovalcem, 
športni duh in druge lastnosti, ki jih že-
lijo poudariti. Del olimpijskih iger so od 
leta 1968.
Maskote olimpijskih iger so del športne 
zbirke, ki bo postavljena v Športni dvo-
rani Železniki. Za zbirko so jih podarili 
Metka Munih Habjan, Irena Gartner in 
Roman Kejžar. 
Zelo znana in priljubljena je masko-
ta zimskih olimpijskih iger v Sarajevu 
leta 1984 – volk Vučko. Njen avtor je 
akademski slikar Jože Trobec. Vučko s 
prijaznim izrazom simbolizira pogum 
in moč in predstavlja volka, tipičnega 
prebivalca Dinarskega gorstva. Motiv 
Vučka se pojavlja tudi na številnih dru-
gih izdelkih.

Hidy in Howdy sta maskoti zimskih 
olimpijskih iger v Calgaryju leta 1988. 
Polarna medveda simbolizirata gosto-
ljubje Calgaryja. V zbirki je maskota, ki 
predstavlja samca.
Škratek v barvah francoske zastave v 
obliki zvezde in kocke, ki simbolizira 
sanje in domišljijo, je maskota zimskih 
olimpijskih iger v Albertvillu leta 1992.
Haakon in Kristin sta maskoti zimskih 
olimpijskih iger v Lillehammerju leta 
1994. Sta prvi maskoti s človeško podo-
bo. Predstavljata zgodovinski kraljevi 
figuri iz 13. stoletja. Del zbirke je deklica 
Kristin. Kljub srednjeveškim oblačilom 
predstavlja modernega otroka, ki se za-
veda okoljske odgovornosti.
Olimpijske igre v Pekingu leta 2008 sesta-
vlja pet maskot. Vsaka predstavlja enega 
od naravnih elementov in obenem eno 
barvo olimpijskih krogov. Vsaka masko-
ta nosi tudi eno željo. V zbirki predsta-
vljamo tibetansko antilopo, ki predsta-
vlja zemljo in želi zdravja.
Nova stalna muzejska razstava Šport 
v Selški dolini nastaja v projektu Inte-
raktivno in sodobno (2021–2022), ki je 
sofinanciran iz sredstev Evropske uni-
je iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republike Slovenije 
v okviru Programa razvoja podeželja 
2014–2020.

Zgodbe  
muzejskih 
predmetov:  
Maskote  
olimpijskih iger
Maskote olimpijskih iger 
1984, 1988, 1992, 1994 in 
2008 so del športne zbirke,  
ki bo postavljena v Športni 
dvorani Železniki.

Maskote olimpijskih iger / Foto: Katja Mohorič Bonča

V Krekovi dvorani župnišča v Selcih bo v 
četrtek, 21. aprila, ob 20. uri potekal 14. 
Krekov večer z naslovom Več kot 30 let sa-
mostojne Slovenije. Gost bo zgodovinar in 
novinar dr. Jože Možina, ki bo predstavil 
svojo monografijo Slovenski razkol. Gre za 
znanstveno monografijo, ki na poljuden in 
dokumentiran način v marsičem ruši tabuje 
ter dejansko spreminja dosedanje vedenje 
o drugi svetovni vojni na Slovenskem, so 
pojasnili organizatorji iz Kulturnega dru-
štva dr. Janez Evangelist Krek.

Krekov večer

Hodnik Občine Železniki bo vse do konca maja krasila razstava fotografskega mojstra Ale-
ksandra Čufarja Čudovita narava. Ogledati si jo je možno v času uradnih ur. "Na ogled je 
19 fotografij – tako živali kot rastlin, gozda in pokrajine. Predstaviti želim barvitost narave 
okoli nas. Navajeni smo bogatih barv iz tropskih dežel, a je tudi doma narava zelo bogato 
barvno okrašena," je poudaril avtor in dodal, da lahko vsak v naravi najde podobne barvi-
te motive. Z razstavljenimi fotografijami je osvojil več kot dvesto fotografskih nagrad, tudi 
najprestižnejših. Za fotografijo Plavčka je prejel več kot šestdeset nagrad, za fotografiji 
Krastača v zelenem in Jesenski gozd vsaj po petdeset, nagrajene pa so bile tudi druge 
razstavljene fotografije. Čufar je sicer osvojil že okoli 1300 fotografskih nagrad. 

Fotografska razstava Aleksandra Čufarja
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JAVNI ZAVOD RATITOVEC (JZR), FOTO: STANE GORTNAR

JZR je občina pozvala, da pripravi občinske strategije na po-
dročju športa, kulture, turizma in mladine. V preteklosti je 
JZR že izdelal strategiji na področju kulture in turizma, a sta 
že potekli. Zdaj so člani strokovnih svetov na vseh področjih 
izbrali člane za pripravo strategij. Zaposleni v JZR smo pripra-
vili osnutke strategij in jih posredovali članom. Na sestankih 
po področjih smo se seznanili z razvojnim programom Obči-
ne Železniki, ki je v pripravi, in pogledali, kaj zajema, nato pa 
smo pregledali osnutek in izdelali SWOT analizo prednosti, 
slabosti, nevarnosti in priložnosti. V nadaljevanju bomo sku-
paj dorekli cilje, ki jim želimo slediti v nadaljnjih desetih le-
tih. Ko bodo strategije spisane in usklajene, jih bodo v pregled 
dobili strokovni sveti, svet zavoda, nato jih bodo obravnavali 
odbori občinskega sveta. S temi dokumenti bo občina dobila 
usmeritve na posameznih področjih za naslednjih deset let.

Strategije na področju športa, kulture in turizma

Ratitovec

S pomladjo prihaja tudi čas za igro Pobeg iz mesta Železniki. Ude-
leženci spoznavajo lokalno okolje na zanimivejši in drugačen način. 
Železniki so znani po železarstvu in fužinarstvu, zato je pot zasnova-
na na tej zgodbi. Udeleženci bodo odkrivali skrivnosti fužinarjevega 
ingota, reševali naloge in s pravimi rešitvami prišli do cilja in skriv-
nosti. V igri lahko sodeluje od dve do šest oseb, primerna je za po-
sameznike in družine. Rezervirajte termin na spletni strani Javnega 
zavoda Ratitovec ali pokličite 04 51 47 356 ali 051 458 010.

Escape – Pobeg iz mesta Železniki

Zmagovalna ekipa Graffiti

Spomladi so se po daljšem premoru v Športno dvorano Železniki 
vrnili tudi turnirji. Tako je že bil izpeljan turnir uporabnikov športne 
dvorane v malem nogometu. Med petimi ekipami je bila najboljša 
ekipa Graffiti. Turnir v košarki poteka v dveh delih, prvi je bil že izpe-
ljan in je štel tudi za jubilejne, 40. Športno rekreacijske igre. Zmago-
valec turnirja bo znan ta konec tedna. Futsal turnir za ekipe iz vseh 
štirih občin na Škofjeloškem je bil zaradi premalo prijav odpovedan.

Športni turnirji
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Sejem za zeleni in aktivni turizem Alpe-Adria je na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani potekal od 23. do 26. marca. 
Po enoletnem premoru je letos uspelo organizatorjem zopet 
izpeljati mednarodni sejem za aktivni oddih Alpe-Adria in Se-
jem okusov, na katerem se je predstavilo več kot 130 turistič-
nih ponudnikov iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, 
Češke, Hrvaške, Italije in Nepala. 
Pod okriljem Gorenjske turistične zveze se je predstavila tudi 
Selška dolina s Turističnim društvom (TD) Železniki in Turi-
stičnim društvom Davča. Na dveh razstavnih prostorih so s 
skupnimi močmi predstavili turistično ponudbo Selške do-
line in rokodelsko dejavnost, ki je doma v teh krajih. Člani 
TD Davča so pritegnili pozornost s trenjem lanu, lanenim 

platnom in degustacijo dobre domače zaseke in salame. Obi-
skovalce so z veseljem povabili na Dneve teric, kjer bodo po 
dvoletnem premoru znova pokazali postopke izdelave lane-
nega platna od bilke do platna. V TD Železniki pa so veliko 
pozornost pritegnile klekljarice, ki so ustvarjale klekljarske 
umetnine in vabile na jubilejne, 60. Čipkarske dneve, ki bodo 
od 23. do 26. junija. 
Na lično urejenih razstavnih prostorih TD Davča in TD Že-
lezniki sta se podrobneje predstavila tudi Soriška planina s 
smučiščem, prenočiščem, dobro kulinariko in spremljajo-
čimi dejavnostmi ter Javni zavod Ratitovec s predstavitvijo 
turistične ponudbe celotne Selške doline. Obiskovalci so na 
enem mestu tako dobili vse informacije o Železnikih in oko-
liških krajih, prireditvah, seznanili so jih z možnostmi preži-
vljanja prostega časa v Selški dolini in jih povabili na obisk v 
vseh letnih časih.

Predstavitev Selške  
doline na sejmu  
Alpe-Adria
Selško dolino in njeno ponudbo smo 
konec marca predstavili na 32. sejmu 
Alpe-Adria.

Obiskovalci so dobili vse informacije o Železnikih in okoliških krajih, 
prireditvah in možnostih preživljanja prostega časa v Selški dolini. 

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Po vsem svetu 18. maja praznujemo mednarodni muzejski dan. 
Praznovali ga bomo tudi v Muzeju Železniki, in to kar dva dneva. 
V sredo, 18. maja, bo vstop v muzej brezplačen, večji dogodek pa 
pripravljamo v soboto, 21. maja 2022. Tudi ta dan bo vstop v mu-
zej brezplačen za vse obiskovalce, ob 11. uri bo voden ogled po 
zbirkah Muzeja Železniki. Poleg tega pa se bodo od 10. do 13. ure 
na trgu pred plavžem predstavili domači rokodelci. Kovači bodo 
predstavili ročno kovanje žebljev, mojstrici dražgoških kruhkov bo-
sta ustvarjali to medeno umetnino, klekljarice pa bodo s spretni-
mi prsti vrtele kleklje. Seveda boste tudi vi lahko preizkusili svoje 
spretnosti v naštetih rokodelskih dejavnostih. Zato nas le obiščite 
na rokodelskem dnevu pred plavžem v okviru mednarodnega mu-
zejskega dneva, ki ga bomo praznovali 21. maja.

Mednarodni muzejski dan
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V Športni dvorani Železniki je bila v 
ponedeljek prireditev Športnik leta ob-
čine Železniki 2021, na kateri so pode-
lili še priznanja za leto 2020, saj lani 
prireditve niso mogli izpeljati. Župan 
Anton Luznar je uvodoma čestital odlič-
nim smučarskim skakalcem iz družine 
Prevc, Cenetu, Domnu in Niki, za vse do-
sežke v zadnji sezoni in se jim simbolno 
zahvalil s košaricami dobrot. V nadalje-
vanju je čestital vsem prejemnikom pri-
znanj ter se jim zahvalil za dober zgled 
in promocijo njihovih krajev po Slove-
niji in svetu. Prejemnike je na podlagi 
razpisa izbral Strokovni svet za šport pri 
Javnem zavodu Ratitovec (JZR). Predse-
dnik strokovnega sveta Boris Kavčič 
je poudaril, da sta za nadaljnji razvoj 
športa v občini Železniki pomembna 
predvsem nadaljnje investicijsko vzdr-
ževanje športnih objektov ter ohranitev 
prostovoljstva v klubih in društvih. Pri-
reditev so povezovali učenci Osnovne 
šole Železniki, z glasbo pa so jo obarvali 
učenci Glasbene šole Škofja Loka.

DVAJSET PRIZNANJ ZA LETO 2021

Priznanja so podelili župan, Boris Kavčič 
in direktor JZR Gregor Habjan. Za leto 
2021 jih je bilo dvanajst. Zlato plaketo za 
športnika občine Železniki je na pobudo 
Športnega društva (ŠD) Selca in Nogo-

metnega kluba (NK) Železniki prejel no-
gometaš Klemen Šturm, bočni igralec 
Mure, ki je v sezoni 2020/2021 postala 
državni prvak. V sezoni 2021/2022 je tako 
sodelovala v kvalifikacijah za Ligo prva-
kov, uvrstila pa se je v Konferenčno ligo, 
kjer so dosegli tudi prvo zgodovinsko 
zmago nad ekipo Tottenhama. Šturm 
kljub velikim uspehom ni pozabil na 
domači kraj in klub, kar je pokazal tudi 
z udeležbo na nogometnih počitnicah v 
organizaciji NK Železniki.
Srebrne plakete so prejeli Cene in Do-
men Prevc, oba na predlog ŠD Dolenja 
vas, in Mojca Jelenc na pobudo strokov-
nega sveta za šport pri JZR. Smučarski 
skakalec Cene Prevc si je v sezoni 2020/21 
znova priboril možnost nastopa v sve-
tovnem pokalu, kjer se je med drugim z 
ekipo veselil 2. mesta v romunskem Ra-
snovu. Na svetovnem prvenstvu v Ober-
stdorfu je na posamičnih tekmah osvo-
jil 9. in 15. mesto, z ekipo pa 5. mesto. 
Še boljši je bil v sezoni 2021/22, v kateri 
je najvišje posegel po 5. mestu, z ekipo 
pa je bil v Wisłi na 3. mestu. Po novole-
tni turneji je bil 6. v skupnem seštevku 
svetovnega pokala. Domen Prevc v se-
zoni 2020/21 sicer ni ponovil preteklih 
uspehov (tudi pet zmag), a mu je vseeno 
uspelo nekaj lepih rezultatov. Na sve-
tovnem prvenstvu v poletih v Planici se 
je uvrstil na 21. mesto, ekipno na 4., v 
svetovnem pokalu pa je pridno nabiral 

točke. Na nordijskem svetovnem prven-
stvu v Oberstdorfu je bil z ekipo 5., na 
zaključku svetovnega pokala v Planici 
pa je bil 8. in dvakrat 4., tudi na ekipni 
tekmi je osvojil 4. mesto. Mojca Jelenc 
je kot ena najboljših košarkaric letnika 
2003 v širši regiji članica Cinkarne Celje, 
s katero je osvojila tri naslove državnih 
prvakinj in slovenski pokal. V sezoni 
2020/2021 je prejela nagrado za najbolj-
šo mlado igralko lige WABA, v sezoni 
2021/22 pa je postala državna prvakinja 
z ekipo U19 Cinkarne Celje in pokalna 
prvakinja s člansko ekipo. Izbrana je 
bila v slovensko člansko reprezentanco.
Bronastih plaket so se razveselili Nika 
Prevc na pobudo ŠD Dolenja vas, Anže 
Gartner na pobudo Smučarskega kluba 
(SK) Domel in Tine Habjan na predlog 
JZR. Smučarska skakalka Nika Prevc je 
leta 2021 postala državna prvakinja pri 
mladinkah do 18 let in podprvakinja 
pri mladinkah do 20 let. Postala je tudi 
skupna zmagovalka Alpskega pokala 
za sezono 2020/21. V sezoni 2021/22 se 
je začela udeleževati tekem svetovnega 
pokala, največji uspeh pa je dosegla na 
Ljubnem s 7. mestom. Anže Gartner je 
eden najobetavnejših alpskih smučar-
jev v Sloveniji. V sezoni 2020/21 je bil 
član C reprezentance in dosegel prvi 
zmagi na tekmah FIS, dvanajstkrat pa 
je zmagal tudi v državnem pokalu NEO. 
V sezoni 2021/22 si je prislužil mesto v 

Športnik leta nogometaš Klemen Šturm 
Na prireditvi Športnik leta občine Železniki 2021 so že štiriindvajsetič podelili 
občinska priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim društvom. 

Prejemniki priznanj za leto 2021 ter župan Anton Luznar, predsednik strokovnega sveta za šport pri JZR Boris Kavčič in direktor JZR Gregor 
Habjan
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Prošnje z življenjepisom 
pošljite na: info@lotric.si

SI ŽELITE BITI TUDI VI
DEL NAŠE DRUŽINE?

LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Selca 163, SI–4227 Selca
E: info@lotric.si
W: www.lotric.si

Skupina LOTRIČ Metrology 
je uveljavljeno družinsko 

podjetje, ki v svojih podjetjih 
v Sloveniji in tujini zaposluje 
preko 180 strokovnjakov s 

področja meroslovja.

V svoje vrste vabimo strokovnjake s 

področja ELEKTROTEHNIKE, 

POLIMEROV in KEMIJE.

B reprezentanci. Zmagal je na tekmi 
FIS na Starem vrhu, nastopati je začel 
tudi v evropskem pokalu. Tine Habjan je 
gorski tekač, ki se je zadnja leta usmeril 
tudi v turno smučanje. Od lani je član 
slovenske reprezentance v tekmoval-
nem turnem smučanju in je na držav-
nem prvenstvu v sprintih na Golteh za-
sedel 3. mesto, na državnem prvenstvu 
v vzponu pa 7. mesto. Februarja 2021 je 
bil na svetovnem prvenstvu v Andori z 
ekipo 7. v štafetni preizkušnji, na po-
samični tekmi v vzponu pa je bil med 
mlajšimi člani 16. Decembra 2021 je na 
Golteh postal državni prvak v sprintih, 

na tekmi za slovenski pokal na Zelenici 
pa je bil 5. med člani. 
Priznanji za perspektivna mlada špor-
tnika sta prejela rokometašica Tinkara 
Rakovec na predlog Rokometnega dru-
štva Alples in alpski smučar Jošt Habjan 
na pobudo SK Domel.
Zlato plaketo za športnega delavca so 
na pobudo SK Domel podelili Franciju 
Lukančiču, ki že več kot dvajset let ak-
tivno sodeluje v omenjenem klubu, leta 
2013 pa je prevzel še vodenje kluba, kar 
se je odrazilo tako na finančnem kot 
tudi športnem področju. Zlato plaketo 
za športno društvo je na predlog stro-

kovnega sveta za šport pri JZR prejelo 
Športno društvo Buldožerji, katerega 
prizadevni člani so pred dobrimi dvaj-
setimi leti zgradili smučišče Rudno, ki 
je postalo eden najpomembnejših špor-
tno-rekreacijskih objektov v občini. Pri-
znanje za posebne dosežke na področju 
športa je na pobudo JZR prejel ŠD Selca 
za dogodek 50 let Divje lige. Tekmova-
nje povezuje ljubitelje nogometa in ima 
v Selški dolini na področju rekreacije 
najdaljšo tradicijo.

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA LETO 2020

Prejemnike priznanj za leto 2020 smo 
v Ratitivoških obzorjih predstavili že 
lani. Zlato plaketo za športnika leta 
občine Železniki 2020 je prejel Domen 
Prevc, srebrne plakete Cene Prevc ter 
strelca Klemen Tomaševič in Anja Pre-
zelj, bronaste pa alpska smučarka Nina 
Drobnič, lokostrelka Meta Rejec in roko-
metaš Tomaž Gartnar. Priznanje za per-
spektivno mlado športnico so podelili 
Niki Prevc. Zlato plaketo za športnega 
delavca je prejel predsednik ŠD Omi-
kron plus Marko Kos, zlatih plaket za 
društvo pa so se razveselili v Strelskem 
društvu Lotrič Železniki in Kegljaškem 
klubu Železniki. 

Podelili so tudi priznanja za leto 2020, saj lani prireditve niso mogli izpeljati.
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MAJA BERTONCELJ

Vrhunec sezone so bile olimpijske igre, na katerih je Peter 
osvojil dve medalji: zlato v mešani ekipni tekmi in srebrno 
v moški ekipni tekmi. V ekipi je bil tudi Cene. Na svetovnem 
prvenstvu v poletih v Vikersundu sta bila v ekipi svetovnih 
prvakov Peter in Domen, Peter pa je bil trikrat na stopničkah 
tudi na domačem vrhuncu sezone v Planici. Na posamičnih 
tekmah je bil drugi in tretji, z ekipo pa stopil na najvišjo sto-
pničko.

NAJBOLJŠA CENETOVA SEZONA, NADALJEVAL BO KARIERO

V seštevku svetovnega pokala je najvišje uvrščen Cene, na 
deseto mesto s 657 točkami. Od sezone se je v Planici poslovil 
s sedmim mestom in najdaljšim poletom v karieri, dolgim 
246 metrov. "Veliko veselja, adrenalina. Vesel sem, da se mi 
je vsaj zadnji dan Planice uspelo prebuditi iz 14-dnevnega 
spanca in skočiti tako, kot je treba. Zagotovo bi jutri še prišel 
letet. Saj smo komaj začeli, vsaj jaz. Fantom pa kapo dol za 
celoten konec tedna. Končno smo imeli slovenski športni 
praznik, ki smo ga pogrešali. To ti da veselje, da v izteku zga-
njaš norčije, ki jih brez gledalcev ne bi. Hvala vsem, ki ste 

prišli ta konec tedna. Šele vi ustvarite Planico, kakršna je," je 
Cene pod Letalnico bratov Gorišek pojasnjeval po koncu za-
dnje tekme v sezoni. Zanj je bila najboljša doslej. "Zelo sem 
lahko zadovoljen. Ne bi iskal malenkosti, ki jih sicer vedno 
najdem. Za to sezono jih pa res ne bom. Čudovito. Najbolj 
v spominu mi bo ostal prav današnji najdaljši polet. To je 
vrhunec moje sezone, ki je bila za nas res izjemna. Ko po-
gledam za nazaj, je čudovito, da je bilo toliko fantov na tako 
visokem nivoju. Avstrijci so nam sicer v pokalu narodov dali 
tistih 47 točk, a mislim in upam si reči, da si bodo tudi oni 
letos bolj zapomnili nas," je dodal. Razveselil je z novico, da 
bo nadaljeval skakalno kariero. "Glede teh vprašanj lahko 
pomirim, da bom v prihodnji sezoni zagotovo še del repre-
zentance, da bom še skakal v Planici. Ostajam kot skakalec," 
je zatrdil. Kljub koncu skakalne sezone o dopustu v toplih 
krajih kot številni drugi ni razmišljal. "Verjetno bova poleti 
šla z dekletom po Sloveniji. Tudi Slovenija je lepa. Najprej 
je treba raziskati vse čudovite kraje pred domačim pragom, 
potem pa bomo šli še kam drugam."

PETER V PLANICI TRIKRAT NA STOPNIČKAH, DOMEN  
ZAŽIVEL NA POLETIH

Odličen zaključek sezone je uspel Petru. V treh dneh je bil kar 
trikrat na stopničkah. "Za mano je odličen konec tedna. Vsi ti 
rezultati so pomiritev za nazaj. Za naprej pa me predvsem ne 

Bratom Prevc se je z uspehi pridružila še Nika
Za slovenskimi smučarskimi skakalkami in skakalci je izjemna sezona. Bila je  
tudi v znamenju bratov Petra, Ceneta in Domna Prevca ter njihove sestre Nike.  
Pri Prevčevih v Dolenji vasi so imeli veliko razlogov za veselje.

Bratje Peter, Cene in Domen so bili ob zaključku sezone v Planici 
dobro razpoloženi. / Foto: Gorazd Kavčič

Nika je blestela tudi na olimpijskem festivalu evropske mladine na 
Finskem. / Foto: arhiv OKS
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smejo zaslepiti. Treba je vzeti v zakup, 
kar se je zgodilo, kako si do tega pri-
šel. Tudi s slabimi rezultati se je treba 
sprijazniti, se iz njih kaj naučiti. Treba 
bo raziskati, zakaj so bili slabi in dobri 
konci tedna, zakaj se je na olimpijskih 
igrah naredil preskok, saj so bili trenin-
gi in priprava na tekmo isti, telo pa je 
na skakalnici bolje delovalo. Te razloge 
je treba ugotoviti," je pojasnil 15. ska-

kalec sezone (460 točk). Na letalnici se 
je prebudil tudi Domen. Zlata medalja 
s svetovnega prvenstva v poletih in re-
kord letalnice v Oberstdorfu (242,5 me-
tra) je tisto, kar v njegovih letošnjih do-
sežkih med svetovno elito šteje največ. 
"Po težki sezoni sem zelo vesel, da sem 
dobil priložnost nastopa na prvenstvu 
v Vikersundu", je poudaril. V skupnem 
seštevku svetovnega pokala je bil sicer 
44. (60 točk).

NIKA NAJBOLJŠA MLADINKA NA SVETU

Bratje Prevc so zelo ponosni tudi na 
17-letno sestro Niko, prav tako članico 
SK Triglav Kranj. Uspešno je nastopala 

tudi že v svetovnem pokalu. Kljub temu 
da je izpustila kar nekaj tekem, je bila 
na koncu 22. (199 točk). Najvišje je 
skočila na Ljubnem na sedmo mesto. 
Blestela je v mladinski konkurenci. S 
svetovnega mladinskega prvenstva, ki 
je bilo v Zakopanah na Poljskem, se je 
vrnila s kar tremi medaljami. Prepri-
čljivo je zmagala na posamični tekmi, 
zlata je bila z žensko ekipo, srebrna pa 
z mešano. "Današnjo tekmo sem doži-
vljala najprej malo stresno zaradi pri-
tiska dobrih treningov. Vesela sem, da 
sem opravila dobre skoke, tako da sem 
zelo zadovoljna s svojim rezultatom," 
je dejala po posamičnem uspehu. Za 
konec sezone je dvakrat zmagala še na 
olimpijskem festivalu evropske mla-
dine na Finskem: na posamični in na 
mešani ekipni tekmi. Potrdila je svoj 
velik talent in dobro delo.

Cene se je v Planici veselil svojega osebnega rekorda (246 metrov). Po tekmi se je takole od 
rekordne znamke "odpeljal" v iztek. / Foto: Gorazd Kavčič

Smo Skupina Elektro Gorenjska,  
z elektriko povezujemo Gorenjsko.

EL
EK

TR
O

 G
O

RE
N

JS
KA

, D
.D

., 
U

LI
CA

 M
IR

KA
 V

ED
N

O
VA

 3
 A

, K
RA

N
J

Cene Prevc: »Zelo sem lahko 
zadovoljen. Ne bi iskal 
malenkosti, ki jih sicer vedno 
najdem. Za to sezono jih pa 
res ne bom. Čudovito. Najbolj 
v spominu mi bo ostal prav 
zadnji polet. To je vrhunec moje 
sezone, ki je bila za nas res 
izjemna.«
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ANA ŠUBIC

Z manjšim slavjem so konec februarja 
na Zalem Logu praznovali 30. obletni-
co ustanovitve Športnega društva (ŠD) 
Senca. Na športnem igrišču se je zbrala 
dobra polovica od trenutno 109 članov, 
s katerimi je predsednik ŠD Janez Ha-
bjan podelil nekaj zgodb iz preteklega 
delovanja in se dotaknil nadaljnjih na-
črtov, nato pa je razrezal torto. Kot je 
povedal, ob jubileju niso izpeljali klasič-
nega praznovanja, pač pa so ga zaradi 
koronarazmer pripravili bolj na hitro. 

Srečanje je bilo kljub temu prijetno. 
Habjan je predsednik ŠD Senca že od vse-
ga začetka. Pobudniki ustanovitve so bili 
on in njegovi prijatelji. "Ustanovni občni 
zbor je bil 23. februarja 1992, potem pa 
smo do uradne registracije na upravni 
enoti čakali še nekaj mesecev," se spo-
minja Habjan, ki je tedaj imel le 17 let in 
postal domnevno najmlajši predsednik 
športnega društva v Sloveniji. "Eden od 

namenov ustanovitve je bilo organizira-
no druženje mladih v kraju, vsekakor pa 
je bila prisotna tudi velika želja po ureje-
nem igrišču," je pojasnil.
Željo so uresničili, in sicer leta 1998, 
ko so odprli športno igrišče. "Zanimi-
ve zgodbe so bile, ko smo pridobivali 
sredstva za asfaltno oblogo in ko sem 
za nakup reflektorjev vzel kredit, še ve-
dno so sveži spomini na delovne akci-

Tri desetletja 
športnega  
društva na  
Zalem Logu
Na Zalem Logu so 
praznovali trideseto 
obletnico ustanovitve 
Športnega društva Senca.

Torto ob 30-letnici Športnega društva Senca je razrezal njegov predsednik Janez Habjan.

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 
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BRANE BERTONCELJ,  
ŠPORTNO DRUŠTVO SELCA

V letu 2022 po dveh letih velikih omeji-
tev končno pričakujemo leto, v katerem 
bo Športni park Rovn spet polno zaživel. 
V zadnjih dveh letih se je odvila le Divja 
liga v nogometu, za letos pa načrtujemo 
več aktivnosti. V prvi vrsti bo spet orga-
nizirana Futsal liga Rovn, zato vabimo 
vse ekipe, da se prijavijo do 13. aprila, 
potekala pa bo ob petkih od 18. ure dalje 
z začetkom v drugi polovici aprila. Divja 
liga v nogometu na travi bo organizi-
rana 51. leto; predvidoma se bo začela 
prvo nedeljo v juniju.
Najkasneje s 1. majem bodo začela obra-
tovati preostala igrišča (tenis, odbojka 
na mivki), na razpolago so otroško igri-
šče, asfaltna ploščad za mali nogomet, 
street ball ali druge športe. Obeta se pra-
va sezona oddajanja prostora za piknik 
in organizacija prireditev. Najavljene so 
že štiri veselice, prva konec aprila.
Športno društvo Selca pa se je odločilo, 
da po dolgih letih organizira večjo prire-
ditev, in sicer koncert Siddharte s pred-
skupino in "after party" skupino Yugono-
stalgica, in sicer 28. maja 2022. Izkupiček 

prireditve bomo namenili za čimprejšnji 
finančni zaključek sanacije po poplavah, 
od koder nam je ostal finančni dolg.
Športno društvo Selca je prejelo tudi 
priznanje za posebne dosežke na podro-
čju športa v občini Železniki, in sicer za 
50-letnico divje lige v nogometu na tra-
vi. Divja liga v nogometu na travi že vr-
sto let povezuje ljubitelje nogometa na 
Selškem. Prva omemba Divje lige sega 
že v leto 1972, tako da ima tekmovanje 
že dolgoletno tradicijo. Takrat so posa-
mezni zaselki v Selški dolini formirali 
nogometne ekipe. Do leta 1976 je ligo vo-
dil Matjaž Dolenc, leta 1977 jo je vodil Ja-
nez Lotrič, v letih 1978 in 1979 Rudi Rejc. 
Leta 1983 je vodenje prevzela ekipa Mač-
ki (Športno društvo Selca) in od leta 1985 
naprej, ko se je ustanovilo Športno dru-
štvo Selca, je društvo prevzelo organiza-
cijo v celoti. To je tekmovanje in druže-
nje, ki ima v Selški dolini na področju 
rekreacije najdaljšo tradicijo. Posebna 
zahvala gre članom Športnega društva 
Selca, ki so v teh letih vodili divjo ligo: 
Branko Lavtar, Brane Bertoncelj, Mar-
ko Čenčič, Aleš Leben, Gašper Benedik, 
Zdravko Markelj ter od leta 2011 dalje 
Boštjan Bernik in Tadej Bernik.

Rovn bo spet polno zaživel
Po dveh letih omejitev za letos načrtujemo več 
aktivnosti: Futsal ligo Rovn 2022, Divjo ligo v nogometu 
na travi, obetajo se večje prireditve ...
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je ..." se spominja Habjan. Da so prišli 
do športnega igrišča, je bilo treba ve-
liko odrekanja in prostovoljnih ur; ob 
njem so tudi brunarica, otroška igra-
la in parkirišče. Igrišče služi za razne 
športne aktivnosti in prireditve, upora-
bljajo pa ga tudi druga društva in orga-
nizacije iz vasi ter okolice. "Vsako leto 
postorimo določene zadeve na igrišču, 
kot sta ureditev nadstreška in posta-
vitev nove ograje okoli igral, prav tako 
kupimo kakšen rekvizit, npr. trampo-
lin, tobogan, mizo za namizni tenis ..." 
je povedal predsednik ŠD ter dodal, da 
nameravajo kot dober gospodar tudi v 
prihodnje vzdrževati igrišče, skrbeti za 
pripravo prostora za rekvizite in orga-
nizirati kakšno prireditev. 
Na igrišču imajo predvsem poleti ob 
koncih tedna določene "vaške igre". V 
zadnjih letih so zaradi organizacijskih 
zapletov, povezanih s prijavo dogodkov 
na upravni enoti, morali opustiti dolo-
čene prireditve, ki so jih prirejali ne le 
za člane društva, ampak tudi za širšo 
okolico (npr. Tek Suša). Še vedno pa po-
teka akcija Razgibajmo Zali Log, ki se je 
po besedah Habjana udeležujejo doma-
la vsi vaščani in tudi nekateri iz drugih 
krajev. V akciji, s katero spodbujajo k 
rekreaciji, sodelujoči osvajajo tri ciljne 
točke – cerkev v Suši, Žagarjev hlev v 
Grobljah in Planinski dom na Petrovem 
Brdu. Ta predstavlja izziv predvsem ko-
lesarjem, medtem ko so v Sušo in Gro-
blje uredili sprehajalne poti. Na vseh 
treh lokacijah so vpisne knjige, najbolj-
šim pa na koncu podelijo zlate vehce.
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KLEMEN LUŠINA, ŠPORTNO DRUŠTVO 
DRAŽGOŠE, FOTO: JANEZ TOLAR

Letošnja zima nam je že zelo zgodaj 
postregla z ustreznimi razmerami za 
smučanje, nato pa so take razmere 
zdržale celotno zimsko obdobje. V Špor-
tnem društvu Dražgoše smo tako svoj 
tradicionalni tečaj smučanja začeli že 
18. decembra. Letos smo ga ob upošte-
vanju nekoliko prijaznejših epidemio-
loških ukrepov glede smučanja po letu 
premora ponovno izvedli v načrtova-
nem obsegu. Udeležba na tečaju je bila 
izjemna, tečaj je večinoma potekal na 
Smučišču Rudno, del pa na Soriški pla-
nini. Trajal je 30 ur, dvakrat na teden po 
dve uri. Zaključek tečaja smo izvedli 20. 
februarja na Rudnem, kjer so se tečaj-
niki pomerili na pravi tekmi med količ-
ki in s spodbujanjem komentatorja, na 
koncu pa za nagrado prejeli priznanje 
in čokolado ter se skupinsko slikali s 
svojimi učitelji. Otroci so bili na koncu 
veseli in zadovoljni, kakšen padec, sol-
za ali slaba volja med tečajem pa so bili 
poplačani s ponosom in veseljem, ko se 
jim je uspelo samostojno peljati z vleč-
nico in spustiti po smučišču. 

Na koncu se najlepše zahvaljujemo 
smučišču Rudno za gostoljubje, staršem 
za zaupanje, predvsem pa vsem našim 
učiteljem za trud in požrtvovalnost. Se 

vidimo prihodnje leto, v toplejšem delu 
leta pa ne pozabite na gibanje in se svoj 
prosti čas trudite preživeti aktivno, brez 
uporabe najrazličnejših zaslonov.

Po letu premora ponovno izpeljan tečaj smučanja
Izvedli smo ga v načrtovanem obsegu, udeležba je bila izjemna.

Tečaj smo zaključili 20. februarja na smučišču Rudno.

ANA ŠUBIC

Na Soriški planini so smučarsko sezo-
no končali 27. marca. S sezono so po 
besedah direktorice Turističnega centra 
Soriška planina Polone Golija zelo zado-
voljni, saj je bila vremensko zelo ugo-
dna. Tako so obratovali kar 112 dni in 
našteli več kot 61 tisoč smučarjev. Sezo-
no so po izdatni pošiljki naravnega sne-
ga začeli že 4. decembra. "Že takoj smo 
lahko odprli vse proge na smučišču, a 
smo morali tudi dodatno zasneževati, 
saj količina padavin letos ni bila tako 
obilna, nekaj snega nam je tudi odne-
sel močan veter. Tako smo nekaj prog 
z vrha dodatno zasneževali, vseeno pa 

so nizke temperature poskrbele, da smo 
lahko do zaključka sezone obratovali z 
vsemi progami. Je pa bilo zato nadpov-
prečno veliko sončnih in mrzlih dni, 
kar je pripomoglo k dobremu obisku," 
je pojasnila Polona Golija. Zadovoljna 
je tudi z zasedenostjo njihovih nastani-
tvenih kapacitet; v decembru, januarju 
in februarju je presegala 90 odstotkov, 
v marcu pa je bila več kot 70-odstotna.
Tudi na Rudnem so s preteklo smučar-
sko sezono zelo zadovoljni. Uradno so 
jo končali 13. marca. Od 12. decembra so 
imeli 91 obratovalnih dni, kar je enako 
kot v rekordni sezoni 2015/16, vendar so 
po koncu uradne sezone za potrebe tre-
ningov in tekem do 27. marca občasno 

še pognali naprave, tako da so skupaj 
našteli 99 obratovalnih dni, kar je največ 
doslej. To jim je omogočila tudi ogromna 
količina pripravljenega umetnega snega. 
"Sezona je bila dolga, vreme je bilo suho 
in sončno, samo dvakrat se je zgodilo, 
da zaradi slabega vremena nismo mogli 
obratovati. Naših tečajev se je udeležilo 
140 otrok, 56 jih je bilo v alpski šoli, izve-
dli smo tudi 350 ur individualnega pou-
čevanja. Poleg tega se je 167 otrok udele-
žilo tečajev Športnega društva Dražgoše," 
je povedal predsednik Športnega društva 
Buldožerji Mirko Gartner. Gostili so tudi 
številne smučarske klube, izpeljali so se-
dem sindikalnih tekem in tekmi za Po-
kal Rudna.

S smučarsko sezono zelo zadovoljni
Na Soriški planini so v kar 112 obratovalnih dneh našteli več kot 61 tisoč smučarjev, 
na Rudnem pa so obratovali 99 dni, kar je največ doslej.
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ZALA PREVC

V letošnjem letu se skavti po dolgem času spet lahko vsak 
teden neovirano družimo na srečanjih. Poleg srečanj pa nam 
je po dveh letih končno spet uspelo izvesti zimovanja, čeprav 
so bila zaradi nekaterih ukrepov, ki so v času izvedbe taborov 
še veljali, izvedena v manjšem obsegu. 
Najmlajši, volčiči, smo konec februarja dva dni spoznavali ži-
vljenje našega ustanovitelja Roberta Badena-Powella. Spoznali 
smo njegovo življenjsko pot, vse od dogodivščin, na katere se 
je podajal v mladih letih, poveljevanja britanski vojski pa do 
ustanovitve skavtov. Pogovorili smo se o pomenu dobrih del, 
se udeležili svete maše ter izdelali obeske za skavtske rutke.
Izvidniki in vodnice pa so se zbrali na igrišču v Dolenji vasi, kjer 
so zimovanje odprli s slovesnim skavtskim kvadratom. Nato so 
se odpravili na orientacijo, kjer so si na točkah prislužili sesta-
vine, iz katerih so si na koncu skuhali prislužene makarone. 
Ker jih je ujel dež, so si nato poiskali zatočišče pod kozolcem, 
kjer so plesali, peli in si pripovedovali zgodbe. Dan so zaključili 
z večerno molitvijo.
Naša najstarejša skupina pa je zimovala na Sveti Katarini. V 
času, ki so ga preživeli skupaj, so glavni pomen dali grajenju 
skupnosti in odnosov. Na taboru ni manjkalo smeha, iger in 
zanimivih pogovorov, odpravili pa so se tudi na pohod na bli-
žnji Jeterbenk, delali štruklje in jih skuhali na švedski bakli. 
Ker smo v postnem času, so pripravili tudi križev pot. Tabor 

so zaključili s sveto mašo v župnijski cerkvi v Preski. Zadnji 
konec tedna v marcu pa smo pred cerkvijo v Železnikih orga-
nizirali tudi zbiranje papirja. Vsem, ki ste se odzvali našemu 
povabilu ter prispevali star papir, se iskreno zahvaljujemo!

Skavtska zimovanja

Najstarejša skupina je zimovala na Sveti Katarini.

Priprava programa o delu društva v letu 2022  
je potekala v času, ko smo v Sloveniji dosegali 
najvišje število okužb zaradi epidemije koro-
navirusa. Kljub slabim izgledom smo program 
dela društva pripravili za normalne razmere. 
Optimizem je bil upravičen, saj je prva četrti-
na leta potekala po dveh letih spet normalno. 
Obilica lepega vremena in zadovoljive snežne 
razmere so na Ratitovec privabile veliko število 
turnih smučarjev in drugih ljubiteljev pohodov 
v zimskih razmerah. Na žalost sta se dva spusta 
turnih smučarjev, enkrat zaradi snežnega plazu 
in drugič zaradi poledenelosti, končala s tež-
kimi poškodbami. Krekova koča je bila odprta 
ob vikendih in praznikih in ima za sabo naj-

boljšo zimsko sezono do sedaj. Od prireditev 
so bili uspešno izpeljani 23. rekreativni pohod 
Prtovč–Ratitovec–Dražgoše, 9. turni smuk in 
16. pohod s krpljami Soriška planina–Ratito-
vec–Prtovč. Dobro poteka tudi 32. rekreativna 
akcija Prijatelj Ratitovca. Še vedno pa ni stekla 
izvedba organiziranih planinskih tur, saj nam je 
v tem času od planiranih devetih vodenih pla-
ninskih tur uspelo izpeljati le dve.
Pred nami je spomladanski del predsezone, ko 
bo Krekova koča še vedno odprta ob vikendih 
in praznikih. Med prvomajskimi počitnicami bo 
stalno odprta od 23. aprila do 2. maja. 
Od prireditev bomo 14. maja izvedli 32. sre-
čanje udeležencev rekreativne akcije Prijatelj 

Ratitovca in 21. maja 13. pohod po obhodnici 
Ratitovec. Za prijetne rekreativne pohode vam 
priporočamo društvene obhodnice: Enajst krat 
deset za 110 let, Obhodnica Ratitovec in obho-
dnica Veliki in Visoki. Pred nami je več vodenih 
planinskih tur. Upamo, da bomo pri izvedbi 
uspešnejši, kot smo bili do sedaj. 
Vse aktivnosti so predstavljene v knjižici Akcije, 
pohodi in izleti 2022, sproti pa vas bomo ob-
veščali o akcijah na spletni strani društva in po 
elektronskih poštah, ki jih imamo na voljo. 
Ob koncu bi vas povabil, da je še vedno čas, da 
se včlanite v naše planinsko društvo in se aktiv-
no udeležujete naših akcij. 
Pripravil Alojz LotričPL
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PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI
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DARJA ŠTIBELJ, FOTO: URŠKA BERNIK

V Kulturnem društvu (KD) dr. Janez Ev. 
Krek Selca smo že pred dvema letoma 
načrtovali prireditev za materinski dan. 
A 14 dni pred dogodkom se je v Sloveniji 
in tudi v Selcih življenje ustavilo zaradi 
koronavirusa. Prireditev smo preloži-
li na kasnejši čas. Ta je prišel šele dve 
leti kasneje, in sicer v petek, 25. marca 
2022, na dan Gospodovega oznanjenja, 
ko praznujemo materinski dan. Skupaj 
smo stopili otroci, člani KD Krek Selca 
in Župnija Selca ter vsem obiskovalcem 
prireditve, mamicam in atijem, babi-
cam in dedkom pričarali nekaj čarob-
nih trenutkov. Na prireditvi so nasto-
pili: otroci Otroškega pevskega zbora 
Selca pod vodstvom Neže Pollak in Nika 
Rovtarja, recitatorji Jera Štibelj, Matija 
Jagodic, Anita Gašperšič, David Jan Me-
gušar, Marcel Leon Megušar, Rebeka 
Ažbe, Sara Benedičič, Sofija Bernik, Ana 
Kokalj, Mojca Benedik, Iztok Bernik, 
Mirjam Hana Lorber in Manca Tolar, 
glasbeniki in pevci Zoja Mohorič, Ema 
Prevc, Tonka Rovtar, Tara Oblak, An-
drej Karlin, Janez Jan Ažbe, Jera Štibelj, 
Katarina Benedik in Marta Gartner. Za 
smeh v dvorani pa so poskrbeli mladi 
igralci otroške dramske skupine Jap'čki 
pod vodstvom Gregorja Gartnerja.
Prireditev sta odlično in na glas vodila 
Eva Katarina Lorber in Tine Tolar. Pod 
vezno besedilo pa se je podpisala Darja 
Štibelj. Darji je pri organizaciji priredi-
tve pomagala tudi Marija Rovtar. 
Na koncu bi se rada zahvalila tudi Petru 
Kreku iz Krajevne skupnosti Selca in žu-
panu Občine Železniki mag. Antonu Lu-
znarju, ki sta nam pomagala, da je naše 
starše in stare starše čakalo še posebno 

presenečenje, in sicer malinova tortica 
s čokolado v obliki srca, ki so jo spekli 
v slaščičarstvu Mesec iz Škofje Loke. Za 
vse nastopajoče, ki so se izkazali s svoji-
mi glasbenimi, pevskimi, igralskimi in 
umetniškimi darovi, pa so pripravili t. i. 
cake popse. Kako lepo je bilo na koncu 
gledati vesele in ponosne obraze mla-
dih, okoli ust popackanih s čokolado, ki 
so svojim najdražjim in vsem drugim 
obiskovalcem v Krekovem domu priča-
rali sproščeno vzdušje, ki smo ga vsi po-
trebovali in čakali že dolgi dve leti.
Zahvalila pa bi se rada tudi Nini Sladič, 
ki nam je pomagala pri okrasitvi dvo-
rane.
In še enkrat in ne zadnjič:
Drage mamice in atiji, babice in dedki!
Hvala za vse, kar naredite za nas.
Hvala vam, da ste z nami takrat, ko vas 
najbolj potrebujemo. 

Hvala vam, ker nam znate postavljati 
meje.
Hvala vam, ker nas spodbujate pri na-
šem šolskem delu.
Hvala vam, ker nas vozite na popoldan-
ske aktivnosti.
Hvala vam, ker nas spodbujate, da raz-
vijamo svoje talente.
Hvala vam, ker nam stojite ob strani.
Hvala vam, ker imamo zaradi vas brate 
in sestre.
Hvala vam, ker ste z nami potrpežljivi.
Hvala vam, ker nas imate neskončno 
radi, in hvala vam, da ste nam podarili 
življenje.
V zahvalo, ker ste nam, dragi starši, dali 
življenje in ker ves čas kažete neizme-
ren trud, ki vam ga bo Bog poplačal s 
svojo ljubeznijo.
Za vas, dragi starši, babice in dedki, od 
nas.

Hvala, ker ste izbrali življenje
V Kulturnem društvu dr. Janez Ev. Krek smo pripravili prireditev za materinski dan.

Nastopajoči, ki so staršem in drugim udeležencem prireditve ob materinskem dnevu 
polepšali večer

Rodile so: Tina Debenc iz Železnikov Ajdo, Sarah Šmid iz Dolenje vasi Maja, Ana Šmid iz  
Železnikov Oskarja, Špela Ferlan iz Železnikov Ajdo, Tina Jemec iz Davče Lano, Ivana Osen-
čič iz Železnikov Oskarja, Darja Mavrin iz Selc Niko, Saša Marenk iz Dražgoš Oskarja in Ma-
teja Potočnik iz Zabrekev Jakoba.

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
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ANA ŠUBIC

Kulturni dom v Železnikih je pred kratkim gostil prireditev 
Ta rože je zate, ki so jo ob marčevskih praznikih pripravili 
Kulturno-umetniško društvo France Koblar ter otroci iz vrt-
ca in Osnovne šole Železniki. V prvi vrsti so na prireditev, s 
katero so zaznamovali materinski dan in dan žena, povabili 
mamice, babice, tete in druge predstavnice nežnejšega spo-
la, seveda pa so bili dobrodošli tudi očetje, dedki ... "V polni 
dvorani kulturnega doma se je v torek, 29. marca, pelo, ple-

salo, igralo na glasbila ter deklamiralo. Številni gledalci so 
nastopajoče pozdravili in nagradili z aplavzom," je povedala 
režiserka prireditve Andreja Rant, ki je bila zadovoljna, da 
so po treh letih znova lahko pripravili prireditev. Nastopi-
li so otroci pevskega zbora z zborovodkinjo Marjeto Naglič, 
dramskega krožka pod mentorstvom Majde Demšar, otroški 
folklorni skupini pod vodstvom Andreje Rant, vrtčevska sku-
pina Čebelice z vzgojiteljicama Bernardo Kenda in Jernejo 
Rant ter številni drugi. Program sta povezovala četrtošolca 
Vid Egart in Tjaša Biček. 

Ta roža je zate
S prireditvijo ob marčevskih praznikih so napolnili dvorano kulturnega doma.

Prireditev sta z glasbenim nastopom obogatili tudi četrtošolki Tjaša 
Biček in Eva Benedičič.

Zaplesala je otroška folklorna skupina.

www.alples.si

Pridružite se ekipi Alples in postanite del dinamične ekipe 
v podjetju s 65 letno tradicijo na področju razvoja in 
izdelave visokokakovostnega pohištva za ves dom in 
opremljanja različnih objektov po naročilu. Delujemo kot 
močna in tesno povezana ekipa, v kateri vsi vemo, da je 
kakovost končnega izdelka odvisna od vsakega koraka v 
procesu izdelave.
Alples danes zaposluje več kot 140 ljudi na več področjih 
dela. V urejenem dinamičnem delovnem okolju boste 
lahko uresničili svoje poklicne ambicije in razvili svoje 
sposobnosti. Iščemo prijazne, strpne, komunikativne 
sodelavke in sodelavce, ki radi delajo z ljudmi, v timu, in 
so se pripravljeni stalno strokovno izpopolnjevati.

PRIDRUŽITE SE NAM! 

Prijave sprejemamo na naslov: kadri@alples.si
Dodatne informacije so na voljo po telefonu 04-5118-163.

Delavec v proizvodnji (m/ž)

Viličarist (m/ž)

Operater na CNC strojih (m/ž)

Konstruktor / tehnolog (m/ž)

Električar / vzdrževalec (m/ž)

Prosta delovna mesta

Zaposlitev v Alplesu
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ŠPELA RIHTARŠIČ

Za začetek te pustolovščine smo najprej pozajtrkovali. Nato 
smo odšli v garderobe, kjer smo se pripravili za odhod. Na 
parkirišču pred cerkvijo nas je že čakal avtobus. Vstopili smo 
vanj, se pripeli in startali proti naši lokaciji. Pot do Davče ni 
bila tako kratka, kot smo nekateri vajeni, vendar smo polni 
pričakovanj hitro pozabili na to. Med potjo smo opazovali na-

Na kmetiji je lepo
Otroci iz Antonovega vrtca so obiskali Jemčevo domačijo v Davči.

V hlevu Obora z jeleni

ravo, videli smo, kje živijo nekateri otroci iz našega vrtca, in 
tudi klepetali. 
Ko smo prispeli v Davčo, nas je tam pričakala družina Jemec. 
Najprej so nam predstavili vse živali, ki jih imajo na kmetiji. 
Gledali smo, kako krave same pijejo vodo in kako se popra-
skajo, ko jih kje srbi. Najpogumnejši smo še pobožali telič-
ka. Malo stran smo zaslišali velike svinje, ki so bile glasne 
in lačne. Zraven smo zagledali lepega konja, ki se je ravno 
sladkal s senom. Tudi polno kokošk je bilo, ki imajo čudovite 
pevce – peteline. Ko smo se odpravljali iz hleva, smo srečali še 
mačko, ki je ujela majhno miško. Hitro jo je skrila, da ji je ne 
bi vzeli. Seveda nismo spregledali, da imajo velika traktorja. 
Tam smo se kar nekaj časa zadržali. Nato smo se odpravili na 
malo daljši sprehod z upanjem, da bomo kje videli kakšnega 
jelena. Bilo je zelo prijetno, saj so otroci med samim spre-
hodom odkrili veliko zanimivih stvari, toda jelenov ni bilo 
od nikoder. Ko smo se nahodili, nas je pred domačijo Jemec 
čakalo polno dišečih, domačih, ravnokar ocvrtih flancatov 
in slasten topel čaj. S polnimi želodčki in z velikim upanjem 
smo še enkrat šli pogledat, če bodo kje jeleni. Tokrat nam je 
uspelo. Privabili so jih s hrano. Prišla sta samo jelen in košu-
ta. Ampak za nas je bilo to nekaj najboljšega v tistem dnevu. 
Bila sta zelo velika, še posebej jelen, ki je imel veliko rogovje, 
rjavo in svetlečo dlako. Čisto od blizu smo si ju v tišini lahko 
ogledali, da ju ne bi preplašili. 
Kmalu je bil čas, da se vrnemo nazaj v Antonov vrtec. Ko 
smo se z avtobusom odpeljali od Jemčeve domačije, smo še 
enkrat videli jelena. Nekatere je pustolovščina zelo utrudila 
in so med vožnjo nazaj počivali. Še dolgo časa po obisku smo 
se pogovarjali o jelenu, ki je imel takšno rogovje. Nekaj otrok 
je prvič tako od blizu videlo živali na kmetiji, zato je bilo 
to doživetje, ki se jim je vtisnilo v spomin. Družina Jemec 
nam je omogočila, da smo spoznali toliko različnih živali, 
se veliko novega naučili, se posladkali ter doživeli prijetno 
izkušnjo.
Hvala vsej družini Jemec za lep sprejem in predstavitev kme-
tije.

Spoznali boste, 
kako gnojiti, 
pripraviti tla 
oziroma osnovo, 
se bojevati 
z boleznimi, 
škodljivci in 
plevelom, kako 
kolobariti ... 
Knjiga predstavi 
tudi izbiro 
pravih semen, 
vzgojo sadik 
in primernost 
posameznih 
rastlin za 
ekološko 
vrtnarjenje.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Število strani: 148 strani, 14 x 20 cm

                        + poštnina

11,30
EUR
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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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www.gorenjskiglas.si  

  

LUKA ŽELEZNIK, POMOČNIK RAVNATELJA

V pomladnem času se bodo ponovno razcvetele tudi dejavno-
sti na Glasbeni šoli Škofja Loka. Že 12. aprila vljudno vabimo 
vse ljubitelje glasbe, da se nam pridružijo na letnem nasto-
pu oddelka v Železnikih, ki ga letos pripravljamo v gostišču 
Macesen v Spodnji Sorici, in sicer ob 18. uri. Nastopili bodo 
učenci, ki se igranja na inštrumente učijo v okviru oddelka v 
Železnikih. Ta deluje v prostorih Osnovne šole (OŠ) Železniki, 
po daljšem zatišju pa učenci in njihovi mentorji za ta nastop 
pripravljajo še posebej barvit in razigran program skladb za 
glasbene inštrumente, ki jih učenci glasbene šole spoznavajo 
na oddelku v Železnikih (prečna in kljunasta flavta, klarinet, 
trobenta, pozavna, evfonij, klavir in kitara). V Železnikih sicer 
v okviru naše šole poteka tudi pouk plesa – skupni nastop 
vseh razredov baleta pripravljamo 27. maja na Loškem odru.

Svoje instrumente so mladi glasbeniki 5. aprila že predstavili 
svojim vrstnikom na osnovni šoli, v prvem tednu maja pa si 
bo možno v okviru tedna odprtih vrat tudi ogledati, kako po-
teka pouk. Oddelek v Železnikih lahko v prostorih OŠ Železni-
ki in v Športni dvorani Železniki obiščete v torek, 3. maja, ma-

tično šolo v Puštalu, kjer poteka tudi pouk godal, pa med 3. in 
6. majem, ko lahko na matični šoli prisluhnete tudi nastopu 
flavtistov iz vseh oddelkov (Večer s flavto, kapela Puštalskega 
gradu, 4. maj ob 17. uri) in predstavitvi novih šolskih inštru-
mentov (Novi se predstavijo, kapela Puštalskega gradu, 5. maj 
ob 18.30). V tednu po prvomajskih počitnicah bo objavljen tudi 
razpis za vpis v programe naše glasbene šole za šolsko leto 
2022/2023 – veseli bomo, če se nam pridružite v raziskovanju 
čudovitega sveta glasbe tudi vi!

Pomlad na Glasbeni šoli Škofja Loka
Pomladni nastopi in sprejemni preizkusi za vpis v šolsko leto 2022/2023

Baletna točka na Pustnem koncertu 2022

Ljubitelje glasbe vabimo na letni nastop oddelka 
iz Železnikov, ki bo 12. aprila ob 18. uri v Sorici.
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Prireditve v aprilu, maju in juniju

Do 29. 4. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki

SLIKARSKA RAZSTAVA: JESENSKO-ZIMSKI UTRINKI (MIRA GOLJA,  
IVANKA KEBER, IRENA KNAPIČ)

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

Četrtek, 7. 4. 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, 9. 4. 2022 • Kulturni dom Železniki, ob 10. uri

PREDSTAVA ZA OTROKE – MELITA OSOJNIK

Kulturno umetniško društvo France Koblar, T: 040 519 296

Petki, od 15. 4. 2022 dalje • Športni park Rovn Selca

FUTSAL LIGA 

Športno društvo Selca, E: lige.rovn@gmail.com

Ponedeljek, 18. 4. 2022 • Cerkev sv. Petra v Selcih, ob 19. uri

PASIJON PO PASIJONU – VELIKONOČNI KONCERT Z RECITALOM,  
PEVSKI ZBOR »MINUTA ČEZ«

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com

Sreda, 20. 4. 2022 • Muzej Železniki, ob 18. uri

V SLOGI K USPEHU IN PREDSTAVITEV ARHIVSKEGA GRADIVA DRUŠTEV 

ZAL Ljubljana, Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – Javni zavod 
Ratitovec, T: 04 51 47 356

Četrtek, 21. 4. 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

Četrtek, 21. 4. 2022 • Krekov dom v Selcih

14. KREKOV VEČER – GOST JOŽE MOŽINA

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com

Sobota, 23. 4. 2022 • Bazen Železniki, ob 20. uri

VIDRA NI RIBA #2/2022 MARTIN RAMOVEŠ TRIO, PREDSKUPINA  
DIVJE JEZERO

Kulturno društvo Rov Železniki,  W: www.rov-drustvo

Nedelja, 24. 4. 2022 • Selca

OD KOPE DO KOPE

Turistično društvo Selca, W: www.selca.si

Torek, 26. 4. 2022 • Trg pred plavžem v Železnikih, ob 18. uri

DELO JE VREDNOTA – OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 1. MAJU  
IN 27. APRILU

Kulturno umetniško društvo France Koblar, T: 040 519 296

Torek, 26. 4. 2022 • Krekov dom v Selcih, ob 20. uri

TRI SESTRE – DRAMSKA IGRA V TREH DEJANJIH AVTORJA JANEZA  
EV. KREKA

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com

Sobota, 7. 5. 2022 • Kulturni dom Železniki, ob 10. uri

PREDSTAVA ZA OTROKE – GLEDALIŠČE KUC KUC

Kulturno umetniško društvo France Koblar, T: 040 519 296

Petek, 13. 5. 2022 • Muzej Železniki, ob 18. uri

ONSTRAN SVETLOBE – RAZSTAVA SLIK IN FOTOGRAFIJ SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH AVTORIC IN AVTORJEV OB 100. OBLETNICI USTANOVITVE 
PODPORNEGA DRUŠTVA SLEPIH 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Muzejsko društvo Železniki, 
Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 47 356

Sobota, 14. 5. 2022 • Krekova koča na Ratitovcu, ob 11. uri
32. SREČANJE UDELEŽENCEV REKREATIVNE AKCIJE »PRIJATELJ RATITOVCA«

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

Sobota, 14. 5. 2022 • Bazen Železniki, ob 20. uri
VIDRA NI RIBA #3/2022 INGVER IN GVERILKE, PREDSKUPINA 3=PJANČKI

Kulturno društvo Rov Železniki, W: www.rov-drustvo

Sreda, 18. 5. 2022 • Muzej Železniki, od 9. do 15. ure
MEDNARODNI MUZEJSKI DAN – DAN ODPRTIH VRAT

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

Sobota, 21. 5. 2022 • Soriška planina–Ratitovec, ob 6. uri

13. POHOD PO OBHODNICI RATITOVCA

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

Sobota, 21. 5. 2022 • Muzej Železniki, od 10. do 13. ure

ROKODELSKI DNEVI PRED PLAVŽEM – MEDNARODNI MUZEJSKI DAN – 
DAN ODPRTIH VRAT

Predstavitev kovanja, klekljanja in dražgoških kruhkov – od 10. do 13. ure

Voden ogled Muzeja Železniki, ob 11. uri

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

Nedelja, 22. 5. 2022 • start Športni park Rovn

GREMO GOR PA DOL – POHOD (SV. MIKLAVŽ, SV. KRIŽ, SV. JEDRT,  
SV. MOHOR)

Turistično društvo Selca, W: www.selca.si

Nedelja, 22. 5. 2022 • start v centru vasi Selca

GREMO GOR – POHOD (SV. MOHOR)

Turistično društvo Selca, W: www.selca.si

Nedelja, 22. 5. 2022 • Krekov dom v Selcih, ob 17. uri

TRI SESTRE – DRAMSKA IGRA V TREH DEJANJIH AVTORJA JANEZA EV. KREKA

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com

Nedelja, 22. 5. 2022 • Športna dvorana Železniki, ob. 19. uri

VELIKI KONCERT ANTON HABJAN Z GOSTI

Anton Habjan T: 040 462 268

Sobota, 28. 5. 2022 • Športni park Rovn Selca, ob 20. uri

KONCERT: SIDHARTA (PREDSKUPINA YUGONOSTALGICA)

Športno društvo Selca

Torek, 31. 5. 2022 • Kulturni dom Železniki
24 UR KLEKLJANJA IN DOMAČIH OBRTI

Turistično društvo Železniki T: 031 876 535

Nedelje, od 5. 6. 2022 dalje • Športni park Rovn Selca
DIVJA LIGA NOGOMET

Športno društvo Selca, E: lige.rovn@gmail.com
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PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL

mojster
orodjar
CNC-operater
proizvodni delavec

Lokacije Železniki, Škofja Loka 
in Reteče: 

Več informacij najdete na spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta

Če želite postati del uspešne ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na 
https://prijave.domel.com/ 

IŠČETE ZAPOSLITEV V SLOVENSKEM PODJETJU S TRADICIJO 
IN POGLEDOM V PRIHODNOST?
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NAŠ LASTEN PROIZVOD 
SLOVENSKA KAKOVOST 

 MOŽNOST DOSTAVE 
NAKUP NA OBROKE 

DOBAVA TAKOJ 
 

 www.cresnik.si 

Spodnja Senica 20 
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