
Ratitovška obzorja
Časopis za občino Železniki  I  April 2018  I  Letnik 17  I  Številka 38



2 | OBČINSKE NOVICE

KOLOFON: RATITOVŠKA OBZORJA (ISSN C505-8066) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, pravice izdajatelja oprav lja:  
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj (info@g-glas.si, 04/201 42 00). Odgovorna urednica: Ana Šubic (ana.subic@g-glas.si, 031/693 
763); Svet glasila: Ana Šubic, Matej Šubic, Nataša Habjan, Valerija Štibelj, Irena Potočnik. Oglasno trženje: Marjan Potočnik (marjan.potocnik@g-glas.si,  
051/697 730). Ratitovška obzorja izhajajo šest- do osemkrat letno, praviloma drugi petek v mesecu, v nakladi 2170 izvodov, brezplačno jih prejemajo vsa gospo-
dinjstva v občini Železniki. Tisk: Nonparel, d. o. o., Kidričeva cesta 7, 4220 Škofja Loka, distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. 
Ratitovška obzorja so vpisana v Razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1708. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo, pisma bralcev so 
omejena na 2000 znakov s presledki. Na naslovnici: Šivanje kovtrov / Foto: Andrej Tarfila

Naslednja številka bo predvidoma izšla 15. junija. Prispevke zanjo lahko pošljete do 4. junija na naslov: ana.subic@g-glas.si ali valerija.stibelj@obcina.zelezniki.si.

Medtem ko se v občini Železniki običajno rodi nekaj več kot se-
demdeset otrok na leto, se jih je lani 92, kar se je odrazilo tudi na 
večjem vpisu v vrtec. V Vrtcu Železniki so v času razpisa prejeli 91 
vlog. Sprejeli so jih 63, na prosto mesto pa čaka še 28 malčkov. V 
Antonovem vrtcu so prejeli 26 prijav, a so ob osmih prostih mestih 
morali 18 otrok zavrniti. "Za dvanajst od njih so imeli prošnjo tudi 
v Vrtcu Železniki; šest je bilo sprejetih, šest jih je na čakalni listi 
v obeh vrtcih, šest pa jih je na čakalni listi le za Antonov vrtec," 
je pojasnila Martina Logar z Občine Železniki. Občina tako išče 
rešitve za dodatne vrtčevske prostore v Selcih ali Železnikih, je 
povedal župan Anton Luznar. "Na odboru za družbene dejavnosti 
so v prejšnjem tednu predlagali, naj preučimo možnost modular-
ne izvedbe pri vrtcu v Selcih, razmišljamo pa tudi, da bi v man-
sardi OŠ Železniki uredili prostore za šolo, s čimer bi v dogovoru 
z učitelji v pritličju, kjer sta že sedaj dve skupini vrtčevskih otrok, 
pridobili dodaten prostor za vrtec. Najprej bomo preverili, kakšna 
dela bi bila potrebna za izvedbo obeh variant, koliko bi stala in ali 
so sploh izvedljiva že do jeseni. Menim, da bo verjetno še najlažje 
pravočasno pridobiti prostore v šoli," je povedal Luznar.

Iščejo dodatne prostore za vrtec

Čeprav naj bi bila po prvotnih napovedih odločitev o podelitvi kon-
cesij za izgradnjo domov starejših, med katerimi je tudi načrtovani 
dom v Železnikih, znana marca, bo treba nanjo še malo počakati. 
Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je lani jeseni 
razpisalo koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v do-
movih za starejše za okvirno 900 mest, so pojasnili, da so januarja 
že podelili koncesije za dodatnih 224 mest s takojšnjim začetkom 
izvajanja dejavnosti, za preostalih 676 mest pa razpis z odložnim 
pogojem še poteka in bo predvidoma končan v drugi polovici leto-
šnjega leta. Kot je znano, je dom v Železnikih del projekta Grozd, ki 
predvideva gradnjo manjših domov v petih občinah (tudi v Žireh, 
Komendi, Pivki in Loški dolini), za kar so poiskali tujega investitor-
ja. Župan Anton Luznar pravi, da so razočarani, ker podeljevanje 
koncesij kljub velikemu pomanjkanju kapacitet v domovih za sta-
rejše traja tako dolgo: "Za pripravo dokumentacije za prijavo na 
razpis smo imeli samo štiri mesece. Že polletno čakanje na rezulta-
te razpisa se nam je zdelo dolgo, sedaj pa bodo očitno vse skupaj 
preložili na drugo vlado."

O domu starejših šele v drugi  
polovici leta
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V Prostovoljnem gasilskem društvu Sel-
ca so zelo zadovoljni z izkupičkom fe-
bruarskega Gasilskega večera, ki je bil 
že sedmi po vrsti. Kot je povedal pred-
sednik društva Matija Nastran, so z iz-
kupičkom v celoti pokrili stroške treh 
novih dvižnih garažnih vrat, ki so jih v 
nov gasilski dom vgradili pred kratkim. 
"Končnih podatkov o lanski nabirki še 
nimamo, saj smo ravno pretekli teden 
pobrali še zadnji les, ki so nam ga poda-
rili kmetje," je razložil. V teh dneh bodo 
v novem domu začeli vodovodna dela, 
ki jih bo izvajal domači podjetnik Vili-
jem Berce. "Nato sledijo elektroinštala-
terska dela, ogrevanje in tlaki. Kdaj bo 
to zaključeno, težko napovem, prav tako 

tudi, do katere faze gradnje bomo letos 
prišli. Vsekakor upam, da čim dlje. Naš 
cilj je, da letos oktobra ali novembra 
preselimo vozila in opremo v novi ga-
silski dom. Za to potrebujemo dokonča-
ne pritlične prostore (garaža, ogrevanje 
...), drugo lahko počaka. Vse je odvisno 
od našega prostovoljnega dela in sred-
stev, ki jih bomo uspeli zbrati. Sem spa-

da naše lastno delo. Trenutno sredstva 
zbiramo s sajenjem smrek in dreves v 
Hrastnici. Oktobra imamo gasilsko ve-
selico, čez poletje bomo opravljali razna 
redarstva," je dejal Nastran. Upajo na še 
kakšno donacijo podjetij in si želijo, da 
jim uspe tudi letošnja nabirka in da jih 
bodo krajani podprli tako kot v lanskem 
letu.

Z Gasilskim  
večerom do  
garažnih vrat 

Gasilci v Selcih nadaljujejo gradnjo doma. Zadnja pridobitev so garažna vrata.
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"Predvidevamo, da bo tlačni kanalizacij-
ski vod na Studenem v tem tednu ve-
činoma zgrajen. Prihodnji teden bodo 
dostavili črpališče, montaža črpalk in 
elektro opreme je predvidena v prvi 
polovici maja, s priključki pa se bodo 
stranke lahko začele priklapljati od ju-
nija dalje," je o prvi letošnji, skoraj sto 
tisoč evrov vredni občinski investiciji 
povedal Peter Košir z Občine Železniki. 
Priklop na kanalizacijo bodo omogočili 
32 objektom, še ta mesec pa naj bi nji-
hovi lastniki prejeli tudi odločbe o od-
meri komunalnega prispevka.
V prihodnjem tednu se bo začela gra-
dnja infrastrukture v Dašnici, kjer 
bodo do konca junija zgradili 160 me-
trov pločnika ter obnovil fekalno in 
meteorno kanalizacijo in vodovod med 
hišnima številkama Dašnica 45 in Da-
šnica 60. Vrednost del je slabih 230 
tisoč evrov. Ureditev Racovnika, kjer 
bodo položili fini asfalt, je predvidena v 
poletnih mesecih. Še pred tem pa bodo 
maja sanirali fasado plavža. "V celoti 
ga bomo očistili, obnovili vse fuge in 
tudi očistili kovinske dele. Sanacija bo 

stala slabih trideset tisoč evrov," je po-
vedal Košir. 
Po praznikih, predvidoma 7. maja, se bo 
nadaljevala gradnja pločnika ob regio-
nalni cesti v Dolenji vasi. "Izvajalec bo 
gradil pločnik od vogala Španove doma-
čije po desni strani v smeri proti Škofji 
Loki, v bližini lokala bo prehod za pešce, 
obnovljena bo tudi javna razsvetljava. 
Investicija bo končana do konca junija, 
pretežen del pa bo treba izvesti ob polo-

vični zapori," je napovedal občinski re-
ferent za komunalo Darko Gortnar.
Rekonstrukcija ceste Podlonk–Prtovč se 
bo začela v začetku maja in naj bi bila 
končana v dveh mesecih, nato pa se bo 
izvajalec lotil še dotrajane ceste Tajne-
tova žaga–Potok, ki naj bi prav tako tra-
jala približno toliko časa. Ureditev obeh 
cest bo stala dobrih 346 tisoč evrov. V 
okviru programa asfaltiranja občinskih 
cest bodo rekonstruirali 630 metrov jav-
ne poti Jemc–Pagon v Davči, asfaltirali 
pa jo bodo v dolžini tristo metrov, pred-
vidoma jeseni. "Še prej pa bomo maja ali 
junija asfaltirali javno pot do Zagloba v 
Ojstrem Vrhu, na pred leti rekonstruira-
no cesto do šole v Dražgošah pa vgradili 
obrabno zaporno plast asfalt betona," je 
dodal Gortnar.

Junija prvi priklopi na kanalizacijo
Na Studenem so že zgradili dobršen del tlačnega kanalizacijskega voda. Prihodnji 
teden bodo začeli graditi komunalno infrastrukturo v Dašnici, maja bodo nadaljevali 
gradnjo pločnika v Dolenji vasi in sanirali fasado plavža ...

Gradnja tlačnega kanalizacijskega voda in črpališča na Studenem bo stala 99 tisoč evrov.

Občina Železniki, krajevne skupnosti, va-
ški odbori in društva vabijo na tradicional-
no spomladansko akcijo urejanja okolja, ki 
jo bodo v sklopu akcije Moja dežela, lepa 
in gostoljubna priredili jutri, v soboto, 14. 
aprila, med 9. in 12. uro. Udeleženci se 
bodo zbrali na običajnih zbirnih mestih, 
organizatorji pa naprošajo, naj s seboj 
prinesejo pripomočke: rokavice, grablje, 
motike ... Akcija bo tudi v primeru slabšega 
vremena. 

Jutri čistilna akcija

Na razpis za ureditev uvoza v Poslovno cono Alples je Občina Železniki prejela šest po-
nudb, a so se v izogib nadaljnjim zapletom odločili, da ga razveljavijo, ta teden pa so 
tako že objavili novega. "Eden od ponudnikov je izpolnil ponudbeni predračun na datum 
objave razpisa, ko še ni bilo objavljenih popravkov v razpisni dokumentaciji, ostali pa s 
kasnejšim datumom, zato ponudbe niso bile primerljive med seboj in bi v nadaljevanju 
lahko prišlo do zapletov. Odločitev za ponovitev razpisa je bila lažja tudi zato, ker bi v vsa-
kem primeru morali objaviti še razpis za sanacijo vodovodnega omrežja v coni. Tako smo 
sedaj oboje združili in objavili nov razpis za celotno investicijo. Predvidevamo, da bo tudi 
izvedba lažja, če bo izvajalec eden, in ne dva," je povedal občinski svetovalec za investici-
je Peter Košir. Meni, da bodo kljub ponovitvi razpisa polmilijonsko investicijo, za katero so 
pridobili tudi 368 tisoč evrov nepovratnih sredstev, lahko končali do predvidenega roka, 
ki je 15. septembra. "Načrtujemo, da bomo čez praznike naredili analizo prejetih ponudb 
in v prvi polovici maja podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem, izvedba pa je predvidena 
v poletnih mesecih." Poleg preureditve slabo preglednega križišča ob uvozu v cono bodo 
uredili cesto vse do odcepa za prvo stanovanjsko ulico ob coni. Ob lokalu in do začetka 
Kmetijske zadruge bodo zgradili pločnik in preplastili obstoječa parkirišča, medtem ko jih 
pred lokalom ne bo več zaradi bolj preglednega vključevanja na regionalno cesto. "Svetni-
kom bomo predlagali, da z rebalansom potrdijo še 30 tisoč evrov za pločnik ob regionalni 
cesti pri Tuši in Petrolu," je dodal Košir. 

Razpis za ureditev poslovne cone razveljavili
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Projekt preložitve izgradnje obvoznice 
mimo starega dela Železnikov in ure-
ditve vodne infrastrukture za zagota-
vljanje poplavne varnosti dobrih deset 
let po katastrofalnih poplavah vendarle 
prehaja v fazo pridobivanja pravic za 
gradnjo. Pred prihodom ekip na teren 
so predstavniki ministrstva za okolje in 
prostor, direkcij za vode in infrastruk-
turo, projektanti vodnih in cestnih ure-
ditev ter izvajalec odmer in odkupov 
zemljišč marca v Železnikih okoli 160 
občanom predstavil vodne ureditve na 
Selški Sori, predvsem prvo fazo od Alple-
sa do Jesenovca, in gradnjo obvoznice 
ob načrtovanem obrežnem zidu Selške 
Sore. Gradbena dela ocenjujejo na 13,5 
milijona (brez DDV), od tega deset mi-
lijonov za vodnogospodarske ureditve, 
preostalo pa za obvoznico. 
Vodja projekta Ervin Vivoda z okoljskega 
ministrstva upa, da bo projekt, ki v dru-
gi fazi vsebuje še izgradnjo suhega zadr-
ževalnika pod Sušo, v štirih leti v celoti 
izveden: "Namen projekta je, da do ta-
kih poplav ne bi nikoli več prišlo na oz-
kem urbanem jedru Železnikov. Vemo, 
da je Selška Sora vodotok hudourniške 
narave, zelo je odvisna od vremenskih 
razmer, predvsem padavinskih, in lah-
ko v zelo kratkem času zelo naraste in 
s tem povzroči velike težave v divjanju 
skozi dolino."

ZAČENJAJO SE GEODETSKA DELA

Ta čas se že začenjajo postopki, potrebni 
za pridobitev zemljišč. "V prvi fazi bomo 
spomladi opravili geodetska dela, se 
pravi parcelacijo na podlagi državnega 
prostorskega načrta oz. predvidenega 
posega, poleti bodo sledile cenitve za od-
kupe nepremičnin, cenitve trajnih slu-
žnosti in cenitve za začasne služnosti, 
ki bodo potrebne v času gradnje, jeseni 
pa načrtujemo pripravo pogodb in skle-
panje pogodb s posamezniki," je razložil 
Matej Hašaj iz Ljubljanskega urbanistič-
nega zavoda, ki je vodilni partner v kon-
zorciju za izvedbo geodetskih del, ceni-
tev in odkupov ter zemljiškoknjižnega 

urejanja pravice graditi. Ocenjujejo, da 
bo treba skleniti nekaj več kot tristo po-
godb. "Občani bodo o vsem obveščeni, 
prejeli bodo tudi predloge pogodb o od-
kupu oziroma služnosti," je dejal. Župan 
Anton Luznar je ob tem pojasnil, da so 
se na zadnjem sestanku v Ljubljani do-
govorili, da bodo odkupovalci za sestan-
ke s krajani lahko uporabljali kulturni 
dom, kamor bodo vabili posameznike 
oz. skupine po zaključenih odsekih: 
"Pripeljali bodo tudi notarja, da bo skle-
panje pogodb lažje potekalo, v zadnji 
fazi bodo pa imeli še razgovore s tistimi, 
pri katerih bodo potrebne kakšne nado-
mestne nepremičnine."

IZVEDBA BO ZAHTEVNA

Ervin Vivoda pričakuje, da bodo po ter-
minskem planu zemljišča, potrebna za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, pri-
dobili do aprila prihodnje leto, a si želijo 
dela začeti že prej: "Zato bo nosilec inve-
sticije, direkcija za vode v fazi izvajanja 
projekta najbrž posegala po rešitvah, 
kot so delna gradbena dovoljenja, da 
ne bi zaradi ene same parcele stal celo-
ten projekt." Dodal je, da bo projekt zelo 
zahteven, ker bo potekal v gosto naselje-
nem urbaniziranem okolju: "To posle-
dično pomeni težave z dostopi, oteženo 
je premikanje gradbene mehanizacije, 
treba bo odkupovati zemljišča, ki so jih 

nekateri uporabljali mnoga leta." Kljub 
temu pričakuje, da bodo v lokalnem 
okolju sodelovali pri izvajanju projekta.
Državni prostorski načrt za obvoznico in 
zaščito naselja Železniki pred stoletnimi 
poplavnimi vodami Selške Sore so sicer 
sprejeli že leta 2013. Že prva faza vodnih 
ureditev na Selški Sori skozi Železni-
ke bo prinesla bistveno večjo poplavno 
varnost, je poudaril projektant Rok Fa-
zarinc. Kot posebej kritična je omenil 
Dermotov jez in most v Ovčjo vas, po-
leg tega ima sama struga zelo neena-
komerno pretočnost. Najbolj učinkovit 
ukrep bo porušitev Dermotovega jezu. 
Tristo metrov višje bodo zgradili nove-
ga, visok bo en meter, načrtujejo tudi 
podaljšanje mlinščice. Med pomembne 
ukrepe poleg poglobitve struge in izena-
čitve pretočnosti sodijo tudi rekonstruk-
cija Alplesovega jezu, podbetoniranje 
mostu na Racovniku, nova mostova na 
Klovžah in v Ovčjo vas, izvedba zadrže-
valnika proda in preureditev Dolenče-
vega jezu ... "V prvi fazi bomo skušali 
skozi Železnike spraviti toliko vode, ko-
likor omogočajo prostorske zmožnosti 
in obstoječa infrastruktura. Na podlagi 
analiz je bilo ugotovljeno, da lahko skozi 
Železnike povečamo pretok, ki še zago-
tavlja poplavno varnost, na 190 kubičnih 
metrov na sekundo, medtem ko je da-
našnja pretočnost nad Dermotovim je-
zom približno 120, 130 kubičnih metrov 

Korak bliže poplavni varnosti in obvoznici
Zemljišča za izvedbo protipoplavnih ukrepov naj bi pridobili do aprila prihodnje leto, 
a si želijo dela začeti že prej, je v Železnikih povedal vodja projekta Ervin Vivoda. 

Dermotov jez bodo porušili in 300 metrov višje zgradili novega. Nov bo tudi most v Ovčjo vas.



OBČINSKE NOVICE | 5 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Bled, Bohinj in Železniki poziva 
vse lastnike zemljišč ob občinskih ce-
stah in pločnikih, da poskrbijo za redno 
vzdrževanje živih mej oziroma druge 
vegetacije tako, da obrežejo ali odstrani-
jo vegetacijo, ki zmanjšuje preglednost 
občinske ceste oziroma ogroža, ovira 
ali zmanjšuje varnost prometa na njej. 

Prav tako morajo zagotoviti ustrezno 
vidnost prometne signalizacije, saj je 
pogosto težje opazna zaradi neustrezno 
vzdrževane vegetacije.
Prav tako pa 5. člen Zakona o cestah do-
loča, da je na cestnem svetu javne ceste 
prepovedano postavljati ograje, stebrič-
ke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali 
druge visoke nasade ali poljščine, na-

meščati ali odlagati les, opeko, zemljo, 
drug material ali predmete. Globa za 
navedeni prekršek znaša tisoč evrov za 
posameznika.
Če lastniki zemljišč vegetacije ne bodo 
odstranili sami, bo to na njihove stro-
ške naredil vzdrževalec občinskih cest, 
zoper lastnike pa bodo uvedeni ustrezni 
postopki.

Obvestilo lastnikom zemljišč  
ob občinskih cestah in pločnikih

Primera neustrezne ureditve

Tako mora biti porezana živa meja, da je križišče pregledno.

na sekundo. Stoletni pretok predvideva 
255 kubičnih metrov na sekundo, zato 
je treba odvečno količino vode zadržati 
nad Železniki, kar je predvideno v dru-
gi fazi z izgradnjo zadrževalnika pod 
Sušo," je povedal Fazarinc.
V fazi priprave dokumentacije so izdela-
li tudi simulacijo visokovodnega vala, ki 
pa je pokazala, da del Železnikov kljub 
ureditvam na Selški Sori in zadrževalni-
ku še vedno ogrožajo vode večjih prito-
kov Dašnice, Češnjice in Prednje Smole-
ve. Zaradi zagotavljanja celovite rešitve 
so naročili še projektno dokumentacijo 
za omenjene pritoke, ki je trenutno v 
fazi delne zasnove, pričakujejo pa, da bo 
konca maja izdelana do faze projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

Rok Fazarinc je še povedal, da bodo z iz-
vedbo celotnega projekta v ozkem delu 
Železnikov dosegli stoletno poplavno 
varnost, sicer pa bo na večjem delu Že-
leznikov tristo- ali celo do petstoletna 
varnost.

PRIHODNJE LETO TUDI GRADNJA  
OBVOZNICE 

Obiskovalcem so predstavili tudi obvoz-
nico mimo starega dela mesta, s katero 
bodo sledili izvedbi protipoplavnih ukre-
pov. Graditi naj bi jo začeli prihodnje 
leto, končali pa sredi leta 2020. Uredili 
bodo slab kilometer ceste v širini šest 
metrov vključno s tremi križišči in no-
vim mostom v Ovčjo vas. "V začetnem 

delu, to je od mostu čez Soro do nogo-
metnega igrišča, je predvidena rekon-
strukcija obstoječe ceste s primernimi 
širitvami vozišča in ureditvijo pločnikov 
ter dveh avtobusnih postaj. Od nogome-
tnega igrišča naprej je privedena nova 
trasa po levem bregu Sore, ki se ponov-
no naveže na obstoječo traso ceste pri 
stanovanjski hiši Na plavžu 1, naprej 
proti Trnju pa je ponovno predvidena re-
konstrukcija obstoječe ceste," je pojasnil 
projektant obvoznice, ki bo potekala ob 
novem zidu rečne struge. "V višinskem 
smislu bo cesta vodena nad stoletnimi 
visokimi vodami Sore z upoštevanjem 
polmetrske varnostne višine. Na delu 
nove ceste bo žal nekaj objektov oziroma 
prizidkov treba porušiti," je še pojasnil.
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Na Krajevnem uradu Železniki lahko v času uradnih ur (če-
trtek 8.00-15.30) opravite sledeče upravne postopke in naloge:
- izdaja osebnih izkaznic, potnih listin in vozniških dovoljenj
- podaljšanje vozniških in prometnih dovoljenj
- sprejem naročil za ponovljene registrske tablice
- odjava vozil iz prometa
-  izdaja potrdil iz uradnih evidenc po 179. členu za področje  

Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infra-
strukturo, razen izpisov iz matičnega registra

- izmenjava podatkov med organi državne uprave

- prijava na praktični in teoretični del vozniškega izpita
- prijava in odjava prebivališč
- vpis sprememb v evidenco gospodinjstev
- potrjevanje podpor volivcev 
-  sprejem vlog za pridobitev spletnega kvalificiranega potrdi-

la SIGENCA
- overitev podpisov, kopij, garantnih pisem in knjig gostov
- izdaja zemljiškoknjižnih izpisov
- izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov.
Oddati je možno tudi vloge za ostala delovna področja uprav-
ne enote, razen vlog in dopolnitev za gradbene postopke za-
radi logističnih ovir glede prenosa tehnične dokumentacije.

Postopki na krajevnem uradu

OBČINA ŽELEZNIKI
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj občine Železni
ki (Uradni list RS, št. 87/2012) in na predlog komisije za man
datna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja župan občine 
Železniki

RAZPIS
Za zbiranje ponudb za podelitev 

priznanj Občine Železniki v letu 2018

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 družbe
nega življenja in dela,
– plodno življenjsko delo,
–  druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno pri

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

Podeli se največ en naziv častnega občana letno.

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.

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 morajo 
vsebovati podatke o kandidatih (ime in priimek oziroma naziv 
pravne osebe in naslov), predlog za vrsto občinskega priznanja 
in pisno utemeljitev. 
Pobudniki morajo pobudi priložiti pisno soglasje kandidata, da 
se strinja s kandidaturo in da dovoljuje objavo svojih osebnih 
podatkov. 
Upoštevane bodo vse pobude s pisno utemeljitvijo, ki bodo 
predložene najkasneje do vključno četrtka, 3. maja 2018, do 
15. ure na naslov: Občina Železniki, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Češnjica 48, 4228 Železniki, 
v zaprti ovojnici s pripisom “NE ODPIRAJ – PRIZNANJA OBČINE“.

Železniki, 28. 3. 2018
Št.: 0941/2018001

ŽUPAN OBČINE ŽELEZNIKI
Mag. Anton LUZNAR l.r.
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JAKA ŠUBIC,  
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

V pomladnih mesecih se izteka projekt 
Ljudske univerze Škofja Loka z naslo-
vom Lokalna učna središča, v okviru 
katerega so se od oktobra dalje zvrstili v 
Kulturnem domu Železniki številni te-
čaji in delavnice s področja vseživljenj-
skega učenja. Prostor, ki ga je odstopila 
Krajevna skupnost Železniki ob partner-
stvu Občine Železniki, je postal pravo 
lokalno učno središče (LUS Železniki), 
čemur je bil projekt tudi namenjen.
Od novembra do konca aprila je sejna 
soba KS Železniki v popoldanskih urah 
zasedena po dva-, tri- in včasih celo šti-
rikrat na teden, skratka prostor se je 
spremenil v lokalno učno središče. Med 
vsebinami, ki so bile najbolj zanimive za 
občane, so bili jezikovni tečaji (potekali so 
začetni in nadaljevalni tečaj angleščine, 
nadaljevalni tečaj nemščine, potekata pa 
še začetni tečaj nemščine in francošči-
ne), tečaji in delavnice s področja raču-
nalništva (uporaba Facebooka in začetni 
tečaj računalništva) in tečaj ročnih del 
– kvačkanje. Zelo veliko interesa je bilo 
tudi za delavnico Nega in oskrba, ki so 
jo v treh delih izvedle strokovne delavke 
Centra slepih, slabovidnih in starejših. 

Skupno se je tečajev in delavnic, ki so 
obsegale od enega do deset srečanj (od-
visno od tečaja), udeležilo okrog 120 
udeležencev. Večina je izobraževanja 
obiskovala zelo redno, v anketah in po-
sameznih sporočilih pa so zelo pohvalili 
izbrane vsebine, organizacijo, še zlasti 
pa dejstvo, da se izobraževanja izvajajo 
v domačem kraju in da so brezplačna. 
Vsi so izrazili tudi željo, da bi jeseni pri-

dobljeno znanje nadgrajevali (tuji jeziki, 
računalništvo) oz. želijo vsebine še raz-
širiti – želijo znanja s področja retorike 
in javnega nastopanja, še več ročnih del, 
znanja s področja zdravilnih zelišč itd. 
Sedanji projekt sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega kmetijskega sklada 
in Republika Slovenija, za jeseni pa si 
skupaj z udeleženci želimo, da bi nada-
ljevanje omogočila lokalna skupnost.

Zaključuje se projekt Lokalna učna središča

Tečaj Stopimo v svet računalnikov v Lokalnem učnem središču Železniki

KRISTINA MIKLAVČIČ,  
VODJA PROJEKTA,  
RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Hišna imena so odraz dediščine naših 
krajev in narečnih govornih posebnosti. 
Izoblikovala so se na podlagi značilnosti 
določenega območja, prebivalcev, ki tu 
živijo, in njihovih dejavnosti. Zanimivo 
je, da se na podeželskih območjih ljudje 
bolje poznajo po hišnih imenih kot po 
priimkih, kljub temu pa določena ime-
na izginjajo iz vsakdanjega govora oz. 
so že pozabljena. 
Z namenom, da preprečimo njihovo iz-
ginotje in da razširimo uporabo hišnih 
imen, smo v okviru projekta Stara hi-
šna imena – obraz dediščine naših kra-

jev ob sofinanciranju Občine Železniki 
in strokovni podpori Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske na pobudo krajanov 
lani že opravili podroben pregled nekda-
njih in današnjih hišnih imen, preverili 
njihovo pojavljanje v zgodovinskih virih 
in uporabo v narečnem govoru med do-
mačini v naseljih Martinj Vrh in Racov-
nik. V letošnjem letu pa nadaljujemo 
popis hišnih imen na območju naselij 
Na plavžu, Jesenovec, Podlonk in Prtovč.
Ob zaključku popisa bodo zainteresirani 
lastniki hiš prejeli tudi glinene tablice 
z napisom hišnega imena v narečju (z 
izjemo naselja Na plavžu, ki je zaščiteno 
kot kulturni spomenik, zato namešča-
nja tablic na fasade objektov Zavod za 
varstvo kulturne dediščine ne dovoli), 

izdelana pa bo tudi publikacija z zbra-
nimi hišnimi imeni obravnavanega ob-
močja in posebnostmi na to temo. 
Če kot prebivalci teh vasi oziroma obča-
ni poznate kakšno zanimivo zgodbo tako 
o svojem hišnem imenu kot tudi o dru-
gih imenih, razpolagate s fotografijami 
domačij ali celo poznate razlago, kako 
je ime nastalo, in ste pripravljeni te po-
datke deliti z drugimi ter s tem prispe-
vati tudi k vsebini publikacije o hišnih 
imenih, vas pozivamo k sodelovanju. 
Ker verjamemo, da želite negovati lokal-
no identiteto, vas vabimo, da se na nas  
obrnete po e-pošti kristina.miklavcic@
ra-sora.si, tel. št. 04/ 50 60 225 ali se 
osebno oglasite na Razvojni agenciji 
Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

Vabljeni k sodelovanju pri popisu starih hišnih imen
Letos nadaljujemo popis na območju naselij Na plavžu, Jesenovec, Podlonk in Prtovč.
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

"Za vsako podjetje mora veljati, da je edina pravilna odločitev, 
ki omogoča dolgoročen obstoj podjetja, zaposlitev delavcem 
in ustrezen donos lastnikom, odločitev za kakovost," je ko-
nec marca ob podelitvi Domelovih nagrad za leto 2017 dejal 
direktor področja Kakovosti v Domelu Miro Šmid. Pristavil 
je, da lahko k izboljšani kakovosti, zadovoljnim odjemalcem 
in boljšemu finančnemu rezultatu podjetja pripomorejo tudi 
sodelavci, ki predlagajo izboljšave, inovacije, morda celo in-
vencije. Lani je v njihovem sistemu za registracijo predlogov 
izboljšav sodelovala četrtina od dobrih 1250 zaposlenih. Vpi-
sali so 689 predlogov izboljšav. S predlogi, ki so bili zaključeni 
lani, je podjetje prihranilo 331 tisoč evrov, za nagrade pa so 
izplačali 64 tisoč evrov bruto.
Na inovativne sodelavce so zelo ponosni, je dejal predsednik 
uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar in dodal, da se tudi 
v prihodnje nadejajo dobrih idej, ki jih na trgu potrebujejo. 
"Ustvarjalnost oziroma inovativnost ni samo primat izbran-
cev, ki dobijo ta talent ob rojstvu, ampak je možnost za nas 
vse," je dejal Čemažar in poudaril še pomen kakovosti, ki je 
bila glavna tematika tokratne podelitve nagrad. Nagrajen-
cem je čestital tudi posebni gost prof. dr. Marko Jaklič z Eko-
nomske fakultete v Ljubljani in jim predlagal, naj k inovativ-
nosti spodbudijo še druge sodelavce.

INOVATIVEN V SLUŽBI IN DOMA

Domelove nagrade so tokrat podelili že štirinajstič. Zlato 
priznanje iz splošne inovativnosti je prejel Janez Zadravec. 
Elektrotehnik, ki je v Domelu zaposlen že 33 let in je lani po-
stal pomočnik vodje oddelka kakovosti v montaži sesalnih 
enot, je vseskozi zelo aktiven pri podajanju predlogov izbolj-
šav. Lahko ga imenujemo kar inovator kakovosti, kajti eno je 
opravljati kontrolo kakovosti na izdelkih, povsem nekaj dru-
gega pa iskanje priložnosti za izboljšave izdelkov in procesov 
oziroma celo oblikovanje in izdelava manjših pripomočkov 

za izboljšanje kakovosti, so navedli v obrazložitvi. "Sem člo-
vek idej. Hitro mi pade v glavo predlog ali sprememba, sku-
šam jo uresničiti, da potem zaživi. To mi je že od nekdaj izziv, 
tako v službi kot tudi doma," je povedal Zadravec.
Srebrna priznanja za inovativnost so prejeli Lidija Šolar, An-
dreja Potočnik, Matjaž Šturm, Ljubica Pokleka, Marko Podob-
nik, Mitja Lotrič, Mirko Gaser in Jernej Tomažin, bronasta 
pa Luki Špilak, Matej Bevk, Franc Prezelj, Janez Luznar ml., 
Simon Mijatovič in Denis Ovniček. Martini Tompa so podelili 
nagrado za največ vpisanih izboljšav (27), Elizabeti Thaler pa 
nagrado za podporo inovativnosti.
Nagrado za odlično izpeljan razvojni projekt je prejela ekipa v 
sestavi Blaž Bečan, Klemen Eržen, Kristjan Martič, Miha Urh, 
Janez Frelih in Jure Brovč za razvoj izoliranega statorja in 
obroča. Priznanje za dosežke pri uvajanju metode TPM, katere 
cilje je dvig učinkovitosti delovne opreme, si je prislužila rotor-
ska linija 482. Gre za 15-člansko skupino pod vodstvom Matjaža 
Klobovsa. Posebni nagradi na temo Domelova vrednota – sode-
lovanje pa sta prejela Irena Lotrič in Izidor Pintar.

Odločitev za kakovost je edina pravilna
V Domelu so znova nagradili inovativne sodelavce, zlati inovator je postal Janez 
Zadravec. Z lani zaključenimi predlogi je podjetje prihranilo 331 tisoč evrov.

Prejemniki Domelovih priznanj za leto 2017

Skrbnik inovacijske dejavnosti Martin Pintar, direktor kakovosti Miro 
Šmid in zlati inovator Janez Zadravec 
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SIMON ŠUBIC, FOTO: GOZAD KAVČIČ

Med devetimi letošnjimi prejemniki nagrade za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke, ki jih je Gospodarska 
zbornica Slovenije (GZS) podelila konec marca v Cankarje-
vem domu v Ljubljani, je bil tudi Rado Čulibrk, direktor Nika. 
Čulibrk je v podjetje, ki izdeluje mehanizme za pisarniške 
registratorje in kovinske izdelke za pohištveno industrijo, 
gradbeništvo in avtomobilsko industrijo, kot direktor pro-
daje prišel leta 1994 iz nakelskega Merkurja, od leta 2008 pa 
podjetje tudi vodi. Pod njegovim vodenjem se je Niko razvil 
v največjega proizvajalca mehanizmov z ročico na svetu in 
pokriva trideset odstotkov evropskega oziroma 22 odstotkov 
svetovnega trga, so poudarili v GZS.
»Najbolj sem ponosen na to, da mi je v 24 letih dela v Niku 
prodajo uspelo dvigniti za petkrat. Niko sem popeljal na prvo 
mesto med proizvajalci mehanizmov na svetu, prebili smo se 
kot dobavitelj avtoindustriji in iz socialistične tovarne smo 
naredili pravo zvezdo na svetovnem trgu. Iz nič smo do da-
nes postali številka ena v Švici, Franciji, Turčiji, Grčiji in na 
Poljskem, glavni trg pa še vedno ostaja Nemčija. Trend brez-
papirnega poslovanja in s tem močen padec potrošnje papirja 
in registratorjev v Zahodni Evropi nam je uspelo nadomestiti 
z močnim povečanjem prodaje izven Evrope, zlasti v Turčijo, 
kamor letno prodamo že dvesto polnih vlačilcev našega blaga 
v vrednosti osem milijonov evrov. To je bilo ključno za ohra-
nitev delovnih mest v Železnikih,« je ob prejemu "gospodar-
skega oskarja" povedal Čulibrk. 
Na vprašanje, zakaj so podjetja v Železnikih lahko tako uspe-
šna (nekdanja predsednica uprave Domel Holdinga Jožica Re-

jec je enako nagrado GZS prejela leta 2016), je Čulibrk odgovo-
ril, da k temu najbolj prispevajo močna vez med zaposlenimi 
in podjetjem, tako velika pripadnost zaposlenih podjetju in 
manjša fluktuacija zaposlenih, kot je to praksa v večjih me-
stih. "Če pogledate slovensko gospodarstvo, zlasti pa proizvo-
dnjo, so res odlična podjetja ostala v manjših mestih, kot so 
Železniki, Idrija, Zreče, Stari trg pri Ložu, Izlake, Žiri, Hotavlje 
… Morda lahko celo rečemo, da se je politika manj vmešava-
la v poslovanje podjetij v teh manjših krajih in so zato lažje 
delala in se razvijala," razmišlja. 
Na GZS so obrazložili, da je podjetje Niko v letu 2016, ko je 
imelo 268 zaposlenih, ustvarilo 30,6 milijona evrov prihod-
kov, od tega 92,8 odstotka na tujih trgih. Dodana vrednost se 
je v zadnjih treh letih v povprečju povečala za 7,2 odstotka 
letno. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 48 tisoč 
evrov in je bila za petino višja od dejavnosti, medtem ko se 
je po dobičkonosnosti kapitala Niko umestil v prvo četrtino 
v dejavnosti. Čisti dobiček, ki je znašal 5,3 milijona evrov, je 
imel 35-odstotno povprečno letno rast.
GZS nagrado za večletno uspešno vodenje podjetja gospodar-
stvenikom podeljuje že petdeset let. Doslej jo je prejelo 336 go-
spodarstvenikov in 26 gospodarstvenic.

Čulibrk prejel nagrado gospodarske zbornice
Direktor Nika Rado Čulibrk je konec marca prejel nagrado Gospodarske zbornice 
Slovenije za izjemne gospodarske dosežke. 

Rado Čulibrk 

Božo Prezelj s.p. 

Podporezen 6,4228 Železniki 

Tel:04 519 90 90 

Gsm:041 697 465 

E: info@mizarstvo-bozo.si 

S: www.mizarstvo-bozo.si 

E:bozo.prezelj@siol.net 

Besedilo: 

-sušenje,žaganje in skobljanje lesa 

-izdelava klasiènega,lam in lamelnega parketa 

-izdelava opaža,brun in ladijskega poda 

-izdelava lesno strugarskih izdelkov 

-izdelava balkonskih ograj 

-izdelava okroglic za oblaganje sten 

-zimsko vzdrževanje cest 

-posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

-trgovina z drvmi in drugimi trdimi gorivi 

-seènja in storitve za gozdarstvo 

-cestni tovorni promet 

-zastopstvo pri prodaji barv firme KEMS(logotip) 
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KRISTINA MIKLAVČIČ,  
RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Visoka kakovost izdelkov in dobre sen-
zorične lastnosti pomembno vplivajo 
na obseg prodaje in nakupne odločitve 
potrošnikov. Verjamemo, da si proi-
zvajalci oziroma ponudniki domačih 
izdelkov prizadevate doseči čim boljšo 
kvaliteto izdelkov, da veliko pozornost 
namenjate izboru surovin in tehnolo-
škim postopkom. Prepričani smo, da 
vam mnenje ocenjevalne komisije o 
senzoričnih lastnostih vašega izdelka 
(videz, okus, vonj, barva, struktura, bi-
strost …), njena priporočila, kaj lahko še 
popravite pri sami tehnologiji in kje de-
late napake, lahko bistveno pomagajo 
pri nadaljnjem delu in razvoju izdelkov 
znotraj predelovalne dejavnosti. 
Svoje izdelke ste sicer že imeli možnost 
posredovati na ocenjevanje Dobrote slo-
venskih kmetij na Ptuju, lahko pa jih po-
sredujete tudi na senzorični ocenjevanji 

na Biotehniško fakulteto v Ljubljani in v 
Biotehniški center Naklo. Na Biotehniški 
fakulteti se ocenjujejo alkoholne pijače 
ter drugi sadni in zelenjavni izdelki, v Bio-
tehniškem centru v Naklem pa pekovski, 
mlečni in mesni izdelki. Za ocenjevanje 
na Biotehniški fakulteti lahko izdelke po-
sredujete na Razvojno agencijo Sora do 
vključno petka, 4. maja 2018, za ocenje-
vanje v Biotehniškem centru v Naklem 
pa v sredo, 9. maja, in četrtek, 10. maja. 
Ocenjevanje je namenjeno tako tistim, ki 
imate dopolnilno oziroma dodatno de-
javnost že registrirano, kot tudi tistim, ki 
šele začenjate svojo poslovno pot in želite 
preveriti kakovost svojih izdelkov. 
Po izvedenih ocenjevanjih bo Razvojna 
agencija Sora objavila tudi javno pova-
bilo za vključitev novih ponudnikov in 
novih izdelkov v blagovni znamki Dedek 
Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz 
škofjeloških hribov. Priznanje na senzo-
ričnem ocenjevanju je namreč tudi eden 
izmed pogojev za vključitev v znamki. Le 

ponudniki blagovnih znamk bodo v okvi-
ru projekta Marejne lahko sodelovali pri 
razvoju ponudbe turističnih spominkov, 
ki se bo v posebni celostni podobi pred-
stavljala v nekaterih gostilnah našega 
območja. Vsi, ki bi želeli svoje izdelke 
predstaviti v marejnah (omarah) teh 
gostiln in pravice do uporabe blagovnih 
znamk še nimate, pozivamo, da oddate 
vlogo na javno povabilo.
Vabljeni torej vsi, ki bi želeli preveriti 
kakovost svojih izdelkov, da nam te tudi 
dostavite, povabilo pa velja tudi tistim, 
ki bi želeli svoje izdelke promovirati in 
tržiti znotraj blagovnih znamk Dedek 
Jaka in Babica Jerca, ki predstavljata 
dodatno razpoznavnost kvalitetnih lo-
kalnih izdelkov, da se odzovete javne-
mu povabilu. Objavljeno bo predvidoma 
do konca maja.
Dodatne informacije: Razvojna agencija 
Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, e-
-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si, 
tel. št. 04/50 60 225.

Senzorična ocenjevanja pekovskih, mlečnih in 
mesnih izdelkov ter izdelkov iz sadja in zelenjave

M I  M E R I M O .  V I  R A S T E T E .

LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Selca 163
SI-4227 Selca
Slovenija, EU

T: +386 4 517 07 00
F: +386 4 517 07 07
E: info@lotric.si
W: www.lotric.si

V družinskem podjetju LOTRIČ Meroslovje že skoraj tri 
desetletja opravljamo kalibracije, preskušanja, kontrole in 

overitve ter razvijamo vrhunske in tehnološko dovršene, a za 
uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve.

Pridružite se naši ekipi in skupaj z nami ustvarjajte 
zgodbo o uspehu.

Zahvaljujoč stalni rasti se vztrajno veča krog naših 
sodelavk in sodelavcev.

Več o prostih delovnih mestih si preberite na spletni strani 
podjetja ter se s pomočjo obrazca vpišite v bazo 

iskalcev zaposlitve.
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Prvi Festival cvetnonedeljskih butaric, ki ga je v letu 
evropske kulturne dediščine priredilo Turistično dru-
štvo Železniki, je sredi marca v kulturni dom privabil 
lepo število obiskovalcev. Poleg zanimivih primer-
kov butaric iz različnih slovenskih krajev so si lahko 
ogledali tudi izdelavo butare velikanke. Da je trg pred 
cerkvijo sv. Antona krasila devet metrov in pol visoka 
butara, so poskrbeli Janez Marenk, Lojze Štravs, Luka 
Šubic, Matej Šubic in Tadej Marenk. V minulih letih so 
butaro velikanko običajno izdelovali na dvorišču podž-
upana Mateja Šubica, tokrat pa so se tega prvič lotili na 
javnem dogodku.
Obiskovalci so si lahko butarico tudi izdelali, poskusili 
so lahko velikonočne oblate, ki jih je pekel Jože Bokal iz 
Dolskega, si ogledali pletenje košar, velikonočne prtičke 
izpod spretnih prstov članic Društva upokojencev za Se-
lško dolino in klekljane mojstrovine domačih mojstric. 
Razstavo butaric, ki je prikazovala 14 različnih primer-
kov, je pripravila Sabina Romšak, ki sicer že vrsto let 
razstavlja butarice v Budnarjevi domačiji v Zgornjih 
Palovčah pri Kamniku. "Cvetnonedeljske butare se v 
različnih delih Slovenije razlikujejo glede na sestavo in 
obliko, različna pa so tudi njihova poimenovanja. Po 
obliki najbolj izstopajo ljubenske potice – figuralne bu-
tare, ki jih izdelujejo v Ljubnem ob Savinji in okoliških 
naseljih, ter iz oblancev izdelane ljubljanske butare," 
je povedala. Najstarejša je bila prav 110 let stara lju-
bljanska butarica. Na prajklu iz Rateč pri Planici so bili 
domači piškoti in preste, nekatere butarice (tudi iz Po-
ljanske doline) so krasili pisani trakovi iz krep papirja, 
podeželski butarici iz Selške doline, ki jo je izdelal Janez 
Mohorič, pa so dodali čipko. Na ogled so bili še sivkine 
butare iz Štanjela, pušl in kaštron iz Baške grape, kravji 
žegen z Dolenjskega ... 

Predstavili bogato cvetnonedeljsko dediščino
Piko na i prvemu festivalu butaric so postavili domačini z izdelavo butare velikanke.

Izdelava skoraj desetmetrske butare velikanke

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali tudi velikonočne prtičke članic 
Društva upokojencev Selške doline.
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Na tradicionalni prireditvi Luč v vodo v Žele-
znikih je letos lilo kot iz škafa, kar je botro-
valo tudi malo manjšemu obisku kot v mi-
nulih letih, a je na predvečer gregorjevega 
po bajerju pri Plnadi kljub temu zaplavalo 
okoli 150 gregorčkov. "To nam daje spodbu-
do za naprej," je bil zadovoljen predsednik 
Turističnega društva Železniki Tomaž Weif-
fenbach. V kulturnem programu so tokrat 
sodelovali otroci iz Vrtca Železniki. Otroci 
so za svoje gregorčke prejeli sladko prese-
nečenje. Po bajerju so jih spustili ob pomo-
či članov Ribiške družine Železniki, nato pa 
so jih taborniki sežgali v kresu.

Vrgli so luč v vodo
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V Železnikih je bilo na velikonočni ponedeljek tako živahno 
kot v starih časih, ko so prav na ta dan popoldne domačini 
plesali kovtre šivat. Ples, za katerega je značilno prehajanje 
pod mostom, ki ga tvorijo sklenjene roke sodelujočih parov, 
so nazadnje izvedli na velikonočni ponedeljek leta 1979. Pri 
oživljanju šege je sodelovalo 118 parov vseh generacij. Med 
sodelujočimi so bili poleg domačinov ter otroških folklornih 
skupin iz Železnikov in Selc tudi plesalci iz drugih krajev, 
med njimi folkloristi iz Kranja, Polhovega Gradca in z Dolenj-
ske. Sprevod se je nekoč pomikal od plavža do Češnjice, tokrat 
pa so sodelujoče razdelili v dve skupini; najprej je na pot po 
glavni cesti krenil sprevod od plavža pod vodstvom predse-
dnika Turističnega društva (TD) Železniki Tomaža Weiffen-
bacha, kmalu za tem pa še plesalci s Češnjice, ki sta jih vodili 
predsednica in članica Kulturno-umetniškega društva Fran-
ce Koblar Majda Demšar in Andreja Rant. Pri prvem mostu na 

Racovnik sta se skupini združili in nato skupaj odplesali čez 
Racovnik in most na Klovžah ter na trg pred cerkvijo sv. Anto-
na. Tam je nato sledilo druženje ob zvokih ansambla Kvartet 
za 5, ob katerih so marsikoga zasrbele pete, mladi folkloristi 
pa so prikazali igrice, ki so se jih igrali nekoč: rihtarja bit, 
v šternco gledat in muzko popravljat, zabavali so se tudi ob 
pirhanju ... 
"Zelo pohvalno je, da so obudili 'šivanje kovtrov'. Ples ni bil na-
poren. Verjetno je bilo malo bolj naporno za plesalce, ki so šli s 
Češnjice, saj je bilo med njimi precej otrok in so se tako morali 
ob prehodu pod mostom bolj priklanjati. V naši skupini smo 
bili odrasli," je povedal Aleš Primožič, ki se še spomni, kako so 
nekoč v Železnikih "šivali kovtre". "Bilo je tako kot danes, le da 
otrok ni bilo zraven, bili so bolj odrasli oziroma starejši, kot so 
bili, bolj je bilo fino. Se pravi možakarji, ki so sedaj že dolgo 
pokojni, pa žene ali sosede ..." je dejal in dodal, da sicer zelo 
podpira, da so sedaj v ples vključili tudi mlade. "Zelo lepo je, 
da se je odzvalo toliko plesalcev pa tudi gledalcev," je dejala Re-

Uspešno obudili velikonočni običaj
Obuditev šege kovtre šivat je na velikonočni ponedeljek v Železnike privabila skoraj 
120 parov in številne obiskovalce, ki so si z zanimanjem ogledali staro plesno igro.

Sprevod, ki se je pomikal iz zgornjega dela Železnikov Pri "šivanju kovtrov" so sodelovali tudi številni otroci.

"Šivanje kovtrov" je pritegnilo tudi številne gledalce. Odziv plesalcev je bil velik, v sprevodu je sodelovalo kar 118 parov.



Po približno 45 minutah so plesalci prispeli na trg pred cerkvijo sv. 
Antona, kjer je sledilo še druženje.

Med ponudbo na stojnicah so bili tudi dražgoški kruhki. Zabavno pirhanje

Otroška folklorna skupina iz Železnikov je prikazala igrice, ki so se 
jih igrali nekoč, med drugim rihtarja bit.

gina Benedičič, ena od plesalk v skupini 
s Plavža. Kot 15-letno dekle je sodelovala 
tudi pri zadnji izvedbi "šivanja kovtrov" 
v letu 1979 za potrebe televizijskega sne-
manja. "Takrat sem šla s staro mamo, 
plesali smo od plavža do cerkve, snemali 
so nas pa večinoma v starem delu Žele-
znikov," se spominja. Obiskovalec Stane 
Koblar pa je povedal, da so tudi še po letu 
2000 na velikonočni ponedeljek ta ples 
plesali gostje Gostilne na Trnju. "Zbrali so 
se v Mlinšah in tam 'šivali kovtre'. Je pa 
zelo pohvalno, da so v Železnikih obudili 
ta običaj in upam, da se bo obdržal tudi v 
prihodnje," je dejal.
»S prvo izvedbo po 39 letih smo več kot 
zadovoljni, tudi vreme nam je glede na 
pretekle deževne dneve izredno služilo. 
Sedaj smo 'kovter zašili', 'zašit' je za leto 
2018. Za naprej pa ne bom nič obljubljal, 
a računamo, da bomo prireditev pri-
pravljali tudi v prihodnje v sodelovanju 
turističnega društva in KUD France Ko-
blar," je po prireditvi povedal predsednik 

TD Tomaž Weiffenbach. Izvedba je bila 
malce drugačna kot v preteklosti, saj 
je ''šivanje kovtrov'' tokrat potekalo ob 
glasbeni spremljavi. "V organizacijskem 
odboru smo se skupaj odločili, da glas-
ba v 21. stoletju bo. Moramo tudi vedeti, 
da je bila v starih časih v Železnikih ena 
harmonika – ali pa še tiste ne. Prav je, 
da damo na taki prireditvi možnost tudi 
glasbenikom. Prevladovali so domačini, 
v glavnem harmonikarji, srečali pa smo 
tudi bariton, kitaro. Igrali so na osmih 
mestih, nekateri so se potem tudi pomi-
kali ob sprevodu. Priredili pa smo tudi 
druženje na trgu pred cerkvijo, medtem 
ko so plesalci nekoč šli v gostilno na Če-
šnjici," je pojasnil Weiffenbach. Dodal je 
še, da čeprav jim pri ''šivanju kovtrov'' 
morda kakšna stvar ni šla najbolje, je 
glavno, da so ljudje v tem videli prilo-
žnost za druženje ter da so prišli in s svo-
jo prisotnostjo potrdili njihovo delo: "To 
nam daje tudi zagon za naprej, ne samo 
za prireditev Kovtre šivat, ampak tudi si-

cer za ohranjanje kulturne dediščine, ki 
je v Železnikih zelo bogata." 
Župan Anton Luznar je v nagovoru spo-
mnil, da ima šega, ki so jo v Železnikih 
na velikonočni ponedeljek izvajali še po 
drugi svetovni vojni, tudi simbolni po-
men, saj pomeni prehod iz enega obdobja 
v drugo – iz postnega obdobja odrekanja 
v povelikonočni čas, ko je bilo življenje 
znova običajno. Zahvalil se je organiza-
torjem in sodelujočim, ki so pomagali 
obuditi bogato kulturno dediščino, upa 
pa, da bo običaj živel tudi v prihodnosti.
Ta plesna igra je sicer splošno znana po 
vsej Sloveniji, za Železnike pa je značilno, 
da so jo nekoč plesali prav na velikonoč-
ni ponedeljek popoldne. "Šivanje kovtrov" 
med velikonočnimi šegami v Železni-
kih opisuje že Josip Levičnik v sredini 19. 
stoletja. Sorodne mostne plesne igre po-
znajo tudi marsikje v Evropi. To kaže na 
zelo zgoden razvoj in da so te plesne igre 
nasledile stara indoevropska obredja iz 
predkrščanskih obdobij.
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ANA ŠUBIC

Na slovesnosti v počastitev osemdesete 
obletnice ustanovitve PGD Zali Log, ki bo 
potekala v soboto, 19. maja, ob 18. uri na 
igrišču na Zalem Logu, bodo prizadev-
nim članom podelili priznanja in odli-
kovanja društva, Gasilske zveze Škofja 
Loka in Gasilske zveze Slovenije. Pra-
znovanje, ki bo potekalo v sklopu Zele-
festa, se bo nato nadaljevalo na veselici 
z ansamblom Raubarji. 
V društvu, ki ga vodi predsednik Simon 
Čemažar, poveljnik pa je Franci Mi-
helčič, imajo več kot dvesto članov, od 
tega tretjino aktivnih. V njihovih vrstah 
je okoli trideset operativnih gasilcev. 
Uspešni so pri pridobivanju mladih čla-
nov. Redno se udeležujejo tekmovanj, 
na katerih društvo dosega lepe rezulta-

te z ekipami, sestavljenimi iz vseh ge-
neracij gasilcev. Območje, ki ga društvo 
pokriva, je zelo zahtevno in razgibano, 
saj obsega naselja: Zali Log, Potok, Osoj-
nik, Zala, Ravne, Torka, dele Davče in 
Martinj Vrh. Skrajni meji sta vrhova Ra-
titovca in Blegoša. 
PGD Zali Log je bil ustanovljen 15. maja 
1938 v prostorih ljudske šole. V gasilsko 
četo se je tedaj vpisalo 23 izvršujočih in 

17 podpornih članov. Večjih požarov pred 
vojno ni bilo, enega največjih so dožive-
li v letih po vojni, ko je zagorelo sredi 
vasi pri Žlajfarju. Hiša je sicer pogorela, 
gasilci pa so uspeli obvarovati sosednje 
hiše. Velik požar je bil še leta 1975, ko 
je gorela cerkev. Tudi v tem primeru je 
prizadevnim gasilcem uspelo prepreči-
ti, da bi ogenj zajel še notranjost cerkve 
in zvonik ter sosednje domačije.

Zalološki gasilci 
praznujejo
Ob osemdesetletnici PGD 
Zali Log bodo v soboto,  
19. maja, pripravili 
slovesnost in veselico. 

Člani PGD Zali Log se redno udeležujejo tekmovanj.

Predsednica Kulturno turističnega društva (KTD) Dražgoše je po-
stala Lidija Jelenc, ki je bila v društvu doslej dejavna predvsem 
pri organizaciji gledaliških predstav na otroških pustovanjih, ne-
kaj izkušenj na kulturnem področju pa si je že pred prihodom v 
Dražgoše nabrala v Podlonku. Novi podpredsednik društva je Jure 
Šolar, stalni član gledališke skupine KTD Dražgoše, lani je igral 
osrednjo vlogo v Krekovi igri Cigan čarovnik. Tajnica društva je 
postala Andreja Šolar, blagajničarka pa ostaja Ana Jelenc. "Zelo 
sem zadovoljen, da nam je uspelo najti ekipo, ki ima potencial za 
nadaljevanje uspešnega dela društva," je dejal dosedanji predse-
dnik Rok Pintar. Kot pravi, se je po 13 letih aktivnega dela iztrošil, 
poleg tega pa je začutil, da se društvo brez ustrezne večnamenske 
dvorane v Dražgošah pod njegovim vodstvom ne bi uspelo več raz-
vijati v smeri, ki jo je začrtal. V društvu bo sicer dejaven tudi v pri-
hodnje, in sicer na gledališkem področju. Kot pravi Lidija Jelenc, 
letos večjih novosti ne načrtujejo, bodo pa izpeljali pohod na Vo-
diško planino, ki so ga v društvu začeli obujati že lani, načrtujejo 
kulturni večer z Vocalom Bača, več pozornosti bodo namenili tudi 
mladim, za katere načrtujejo počitniške dneve, povezane z zabav-
no orientacijo po Dražgošah in drugimi delavnicami ... "Zdi se mi, 
da turistični potencial Dražgoš še ni do cela izkoriščen, zato bomo 
tudi na tem področju poskusili v naslednjih letih še kaj dodati," je 
dodala nova predsednica.

Roka Pintarja zamenjala  
Lidija Jelenc Vodenje Turističnega društva (TD) Sorica je prevzela Polona Goli-

ja, sicer tudi direktorica Turističnega centra Soriška planina. "Do 
menjave je prišlo konec marca, malo se je pomladila ekipa uprav-
nega odbora, sicer pa večjih sprememb ni bilo," je pojasnila nova 
predsednica. "Glede na malce hitro in nepričakovano povabilo tre-
nutno še ne morem preveč komentirati samega društva in delova-
nja, moram pa pohvaliti delovanje društva in članov v preteklosti, 
predvsem dolgoletnega predsednika Marjana Peternelja. Vsekakor 
se bomo trudili še naprej, da tradicionalne dogodke ohranimo na 
istem nivoju kot do sedaj, da Sorico predstavimo še širšemu krogu 
ljudi in ohranimo njene kulturne in naravne vrednote," je dejala. 
Najpomembnejše dogodke (Sadovi jeseni, pohodi pod Ratitovcem 
in v Heblarje ...) bodo ohranili, saj so po besedah Golijeve odlično 
zasnovani, bodo pa z novostmi skušali privabiti še več obiskoval-
cev. Poudarila je še, da je povezava Sorice in Soriške planine prvi 
pogoj za razvoj turizma na tem območju, pri čemer je še ogromno 
neizkoriščenega potenciala. "Za zdaj ne morem povedati kaj več, 
saj se moramo najprej še dogovoriti med člani," je dodala. 

TD Sorica odslej vodi Polona Golija
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ALENKA BRUN

Železniki – Bodimo vsi nocoj gasilci je 
bil slogan ali pa kar naslov koncerta, ki 
ga je konec marca gostila športna dvo-
rana v Železnikih. Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Železniki je namreč orga-
niziralo koncert, na katerem so nasto-
pili Tomislav Bralić in Klapa Intrade (na 
fotografiji). 
Društvo v Železnikih letos praznuje 
120-letnico obstoja, tako da je bil to neke 
vrste uvodni dogodek, zbrana sredstva 

od koncerta pa bodo gasilci namenili 
nakupu gasilskega vozila. Na ta način 
zbirajo denar že peto leto, je pa res, da je 
bilo v preteklosti več nastopajočih. To-
krat je bila glavna in edina zvezda kon-
certa klapa, ki deluje že od leta 1985 in 
spada med bolj priljubljene v Sloveniji, 
poznajo pa jo povsod v Evropi. Na gorenj-
skih odrih smo fante že slišali, da pa so 
se odzvali vabilu in v bistvu nastopili v 
dobrodelni namen, je pravzaprav glavni 
»krivec« Aleks Hajdinjak, tudi sam član 

PGD Železniki. V pogovoru jim je ome-
nil, ali bi nastopili za gasilce v Železni-
kih – in njihov odgovor je bil pritrdilen. 
Pevca Tomislava Bralića in Klapo In-
trade je v polni dvorani publika dobro 
sprejela. Že ko so se sprehodili do odra, 
jih je spremljal aplavz. Tudi med pe-
tjem so bili deležni ploskanja, večina 
ljudi pa sploh pozna njihove pesmi, 
tako da petje z nastopajočimi ni pred-
stavljalo težav in koncert je minil, kot 
bi mignil.

Bodimo vsi  
nocoj gasilci
V Železnikih so konec 
marca ponovno stopili 
skupaj za gasilce: 
organizirali so koncert, 
na katerem so nastopili 
priljubljeni Tomislav Bralić 
in Klapa Intrade.

Kuhinje po meri!
BREZPLAČNO svetovanje, 
GRATIS 3D izris v pogled, 
GRATIS izmera na domu, 
HITRI dobavni roki, 
(določeni modeli že od 30 do največ 60 dni),

GRATIS dostava in 
GRATIS strokovna montaža. www.alples.si

Nove kuhinjeNove kuhinje
na ogled vna ogled v

-50%
PROMOCIJSKI

POPUST

do 30.4.2018

04-51-18-304/306/307  salon@alples.si04-51-18-304/306/307  salon@alples.si

Salonu pohištva Alples v  ŽeleznikihSalonu pohištva Alples v  Železnikih
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LUCIJA TOLAR

DAN SPOMINA

Vsako leto 22. februarja skavti po vsem 
svetu praznujemo rojstni dan našega 
ustanovitelja Roberta Baden-Powella (B. 
P). Na ta dan skavti še posebno skrbno 
delamo dobra dela. V soboto, ki je sledi-
la dnevu spomina, smo se vsi skavti iz 
stega Železniki 1 zbrali skupaj in v spo-
min na našega ustanovitelja imeli veli-
ko igro. V njej so morali skavti pokazati 
svoje spretnosti v skavtskih veščinah 
in znanje o življenju Roberta Baden-
-Powella. Ključno za hitro napredovanje 
po igralni plošči pa je bilo tudi sodelo-
vanje v skupini, kar B. P. poudarja tudi 
v svoji skavtski metodi. Da je bila igra 
še bolj napeta, pa je poskrbela unikatna 
igralna plošča, ki je s posebnimi polji 
skupino lahko popeljala v vodstvo ali 
pa skoraj na začetek. Ko so vse skupine 
prišle na cilj, je sledil še drug del igre, 
ko so si skupine med seboj kradle zasta-

vice na snegu. Srečanje smo zaključili z 
besedami hvaležnosti, da smo lahko del 
skavtskega gibanja.

ZIMOVANJA

Volčiči in četa so se prvi konec tedna v 
marcu odpravili na zimovanje. Volčiči 
so odšli v Begunje na Gorenjskem, ki so 
se za tisti konec tedna preimenovale v 
deželo Narnija, kjer je večna zima. V njej 
vlada ledena kraljica, ki zatira tamkaj-
šnje prebivalce. Ob pomoči Narnijcev so 
si izdelali orožje, zdravilne piškote in 
napitek ter na koncu v bitki pred gra-
dom Kamen ledeno kraljico dokončno 
premagali in prinesli pomlad v deželo. 
Četa se je odpravila v Vnanje Gorice, kjer 

so sledili sledem zmedenega profesorja, 
ki naj bi jih pripeljale do njegovega izu-
ma. Razrešiti so morali različne ugan-
ke, da so se dokopali do zemljevida, ki 
vodi do izuma ter mu nato na orien-
taciji natančno slediti, da so prišli na 
cilj. Ob koncu tedna so imeli tudi krst 
in sprejem novincev v četo. Klan pa se 
je na zimovanje odpravil od 23. do 25. 
marca. Tabor so začeli s križevim potom 
s svečkami v Srednji vasi nad Bohinjem. 
Naslednji dan so nadaljevali pot na pla-
nino Krstenica. Pot je bila dolga in na-
porna, ker ni bila uhojena in je bilo še 
veliko snega, ampak je postregla s pre-
krasnimi razgledi. Domov so se vrnili z 
lepimi spomini in novimi izkušnjami.

Žebljičkom  
se dogaja

Velika igra Roberta Baden-Powella

Pripravljeni smo na boj z ledeno kraljico

Razdiranje kvadrata

Rodile so: 

Martina Habjan z Zalega Loga Anžeta, Anja Bernik iz Železnikov Žiga, Jasna Prelec iz  
Železnikov Lauro in Jelka Šuštar iz Davče Niko. 
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh no-
vorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!



KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 

Učni red za učenje klekljanja v Čipkarski šoli od 1907 do 1918, 
inv. št. ŽE 1134

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: papir
2. leto prihoda v muzej: 1984

Velika knjiga s papirnatimi vzorci Učni red za učenje kleklja-
nja v Čipkarski šoli od 1907 do 1918 je v knjigo vezana zbirka 
oštevilčenih vzorcev – muštrov za klekljanje. Vsebuje 53 ošte-
vilčenih in nekaj dodatnih vzorcev. Na vzorcu so napisana 

navodila za klekljanje (število parov klekeljnov, predviden za-
četek klekljanja), ob vzorcu je kopija izdelane čipke. Knjigo so 
uporabljali v Čipkarski šoli v Železnikih od njene ustanovitve 
do konca prve svetovne vojne.

Zgodbe muzejskih predmetov:  
Učni red za učenje klekljanja

Vezena knjiga s klekljanimi vzorci / Foto: Katja Mohorič Bonča

ANA ŠUBIC

V Čipkarski šoli Železniki v tem šolskem 
letu z različnimi aktivnostmi zaznamu-
jejo 110. obletnico njene ustanovitve. Vr-
hunec bo v četrtek, 24. maja, ko bodo ob 
18. uri v Galeriji Muzeja Železniki odprli 
razstavo čipk, odprtje pa bodo pospremi-
li še s prireditvijo. Kot je pojasnila vodja 
čipkarske šole Irena Benedičič, pripra-
vljajo letno razstavo klekljanih izdelkov 
njihovih učencev, ki jo bodo obogatili z 
zaključnimi izdelki nekdanjih učencev. 
Poleg tega bodo predstavili izdelke učen-
cev OŠ Železniki z literarnega, likovnega 
in fotografskega natečaja 'Kadar nismo 
preveč klepetale, lepe čipke so nastale', 
ki je potekal do konca februarja. "Raz-
stava bo na ogled tudi še v času Čipkar-
skih dnevov, ki se bodo zaključili že 1. 
julija, torej dva tedna prej kot doslej," je 
dodala Benedičičeva.
V kratkem bo izšlo tudi tematsko šolsko 
glasilo Naše poti, ki ga pod mentorstvom 
Katarine Primožič pripravljajo ob 110-le-

tnici čipkarske šole. V njem bodo tudi 
nagrajeni prispevki z natečaja, jeseni pa 
bodo izšli še v 15. številki Železnih niti.
Na natečaju so se mladi literarni, li-
kovni in fotografski ustvarjalci zelo 
potrudili, zato so člani komisij pri iz-
boru najboljših imeli težko delo. Na 
literarni natečaj je prispelo 82 prispev-
kov. Nagrajeni pesniki in pesnice so: 
Sara Kmetec, Vida Gartner (PŠ Davča), 
Jan Peternelj (PŠ Davča), Žak Primožič, 
Patrik Štupar, Julij Kejžar, Ema Kokalj, 
Tina Šturm, Stella Sirnik in Tara Na-
stran. Nagrajena prozna besedila so 
napisali Dora Jelenc, Tinka Kemperle, 
Ivan Tušek, Tisa Mohorič Bonča, Tonka 
Rovtar (PŠ Selca), Zoja Klemenčič, Aljo-
ša Demšar, Nataša Rovtar, Pija Prezelj 
in Nina Čenčič. Posebne nagrade so 
prejeli: Janez Thaler (PŠ Selca) za šalo 
Čip, Nataša Ceferin za izvirno predsta-
vitev Kaj je klekljanje? in Nika Prevc za 
strip 110 let Čipkarske šole. Na likovnem 
natečaju so jih od 59 del nagradili deset. 
Ustvarili so jih: Nastja Krajnik, Tinkara 

Rakovec (PŠ Selca), Ambrož Filipič, Urša 
Šolar (PŠ Dražgoše), Zoja Mohorič (PŠ 
Selca), Maja Trajković (PŠ Selca), Luka 
Rant, David Šuštar, Rok Bevk ter skupi-
na devetošolcev: Ivana Atanasova, Kris 
Šolar in Maja Thaler. V fotografski izziv 
je ugriznilo sedem učencev, nagradili so 
Manco Tolar, Roka Drola in Julijo Livk. 

KLEKLJANJE JE SUPER STVAR!

Klekljanje je super stvar,
kdor ga obvlada,
res je car.

Tudi jaz nisem noben runkelj,
zato imam svoj punkelj.
Znam za kleklje prijet
in klekljam že celih pet let.

Kleklje sem in tja vihtim,
prave umetnine naredim.
Tradicijo staro nadaljujem,
znanje prednikov spoštujem.

Jan Peternelj, 5. razred PŠ Davča

Za vrhunec praznovanja 
razstava čipk
Čipkarska šola Železniki bo maja z 
odprtjem razstave v muzejski galeriji 
in prireditvijo dokončno počastila 110. 
obletnico ustanovitve. Tinkara Rakovec, 5. b, PŠ Selca
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ANA ŠUBIC

V Športni dvorani Železniki bo v petek, 25. maja, ob 17. uri 
osrednja slovesnost ob petdeseti obletnici ustanovitve Vrtca 
Železniki. "Prireditev bodo z nastopi popestrili otroci in otro-
ški pevski zbor Osnovne šole Železniki, s katero zelo veliko 
sodelujemo na različnih področjih," je povedala vodja vrtca 
Martina Markelj. 
Ob okroglem jubileju se že od jeseni vrstijo različni dogodki, 
zadnji je bil marčevski dan odprtih vrat. "V večnamenskem 
prostoru, telovadnici vrtca, na vhodih in hodnikih smo posta-
vili razstavo otroških izdelkov, katere del bomo prestavili na 
občino. Pripravili smo tudi dejavnosti po igralnicah: gibalne 
in rajalne igre, ustvarjalne delavnice, poslušanje pravljic ..." je 
pojasnila Markljeva. Dan odprtih vrat so pripravili tudi v enoti 
Selca. Poleg iger in druženja so potekale delavnice, za obisko-
valce pa so pripravili še razstavo umetnin malih umetnikov.
Petdesetletnici vrtca so posvetili že jesenski piknik za starše, 
ki so ga popestrili s kar desetimi delavnicami. Poleg tega so 
novoletnim delavnicam tokrat dodali še predstavo vzgojite-
ljic v kulturnem domu, januarja pa je sledil pohod z lučkami 
po krožni poti proti Dašnici. Do konca maja bodo izdali tudi 
tematsko glasilo.
Vrtec Železniki sestavlja štirinajst oddelkov z okoli 260 otroki. 
Enajst oddelkov je v Železnikih (dva v prostorih šole), trije pa 
v Selcih. "Vsakodnevno se trudimo, da se otroci ob tem, da se 
imajo pri nas lepo, tudi veliko novega naučijo. Naš cilj so si-

cer zadovoljni otroci, starši in strokovne delavke. Mislim, da 
smo v teh letih oblikovali kolektiv, ki dela za isti cilj. Čeprav 
marsikdaj pride do različnih mnenj, na koncu s skupnimi 
močmi vedno dobimo pravo rešitev," ugotavlja Markljeva. 
Prvi vrtec so leta 1968 odprli v prostorih šole, vanj je bilo 
vključenih dvanajst otrok. Potrebe po varstvu so se poveče-
vale, zato je vrtec leta 1972 dobil nove prostore za 72 otrok v 
preurejeni stanovanjski hiši v bližini šole. A že leta 1978 je bil 
vrtec prvič polno zaseden, leta 1982 pa so se potrebe po orga-
niziranem varstvu pokazale tudi v Selcih. Leta 1996 so se po 
dolgoletnih prizadevanjih veselili novega vrtca ob šoli v Žele-
znikih. V zadnjih letih je bil deležen več investicij. Leta 2009 
so uredili nov oddelek v Selcih, v Železnikih pa so v letih 2010 
in 2011 pridobili kar štiri nove oddelke, od tega dva z dogra-
ditvijo vrtca. Leta 2012 so nato uredili vrtčevski vrt z novimi 
igrali, stari del vrtca pa je bil v šolskem letu 2014/2015 deležen 
energetske sanacije. 

Pol stoletja vrtca  
v Železnikih
V Vrtcu Železniki se vrstijo različni 
dogodki v počastitev petdesetletnice 
delovanja, praznovanje pa bodo sklenili 
25. maja ob 17. uri s prireditvijo v športni 
dvorani.

Z dneva odprtih vrat v vrtcu v Selcih

V Vrtcu Železniki so se v minulih mesecih 
pogovarjali tudi o zimskih športih in olim-
pijskih igrah v Južni Koreji, ob zaključku 
teme pa so v začetku marca gostili smučar-
skega skakalca Ceneta Prevca. Predstavil 
jim je svoj šport in opremo zanj. Najprej 
jim je pokazal različne smuči, smučarske 
čevlje in čelade, otroci pa so morali ugo-
toviti, katera oprema je prava za skakalce. 
Pomagali so pripeti smučarske čevlje, po-
merili so rokavice in čelado, najbolj pa so 
bili navdušeni nad pokali in kolajnami, ki 
so jih lahko tudi prijeli v roke in si jih obesili 
okrog vratu. 

Cene Prevc na obisku  
v vrtcu
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Na Osnovni šoli Železniki so marca 
gostili Jožico Rejec, doktorico elektro-
tehnike in do nedavnega predsednico 
uprave Domel Holdinga. Na predavanju 
je z devetošolci delila del svojih bogatih 
izkušenj in znanja. Opozorila je na vre-
dnote, ki jim je vredno slediti. Posebej 
se je dotaknila sodelovanja, poštenosti, 
odgovornosti, zaupanja, upoštevanja 
različnosti, vztrajnosti, sposobnosti 
učenja iz napak, inovativnosti ... Sama 
je bila na koncu najbolj ponosna, da ji 
je v podjetju uspelo vzpostaviti visok 
nivo inovativne kondicije. Inovativnosti 
in iskanju vedno boljših rešitev se je po 
njenem treba dnevno posvečati.
Devetošolcem je dejala, da je vsak poklic 
lahko lep. "V vsakem poklicu je možno 
ustvarjati ali priti do odličnih rezulta-
tov, se je pa treba zavedati, da se nič ne 
zgodi čez noč in samo po sebi. Čim višje 
cilje si človek postavi, se mora zavedati, 
da bo treba za to več delati. Karkoli si 
boste zastavili, je dosegljivo, če ste pri-
pravljeni v to vložiti toliko energije, kot 
je pač za tisti cilj potrebno." V primeru, 
da rezultata ni, je potreben razmislek. 
"Če imamo težavo, je najprej prav pre-
vzeti odgovornost in iskati rešitve pri 
sebi in ne kar takoj kriviti vseh okrog, 
ker to ne prinaša rezultata. Prav je, da 
smo pošteni in najprej ugotovimo, kaj 
moramo mi narediti in v danih možno-
stih iščemo rešitev," je Rejčeva svetovala 
devetošolcem in nadaljevala: "Želim, da 

greste pogumno v ta svet, je lep, težave 
so pa zato, da nas streznijo in da zares 
razmislimo, kaj spremeniti."
Na vprašanje, kdaj ji je bilo kot direktori-
ci najtežje, je povedala, da je bilo to v le-
tih po poplavah in krizi, ko so vzporedno 
delali na treh projektih, ogromno je bilo 
problemov, a kljub trudu kar nekaj časa 
ni bilo rezultatov. "Imela sem občutek 
nemoči, nezaupanja, a kljub temu sem 
se prepričala in šla naprej," se je spomi-
njala Rejčeva. Povedala je, da so moški 
sodelavci običajno bolj ciljno usmerjeni, 
znajo delati boljše zaključke, medtem ko 
je sodelavkam pomembnejši skupen cilj. 
"Ko iščemo rešitve, smo pozorne na ka-
kšne podrobnosti, ki pa so lahko ključne, 
da pride do rezultata." Dejala je tudi, da 
so rezultati najboljši v mešanih odprtih 

ekipah, v katerih poznajo drug drugega 
tudi po karakterjih, in da je v Domelu 
zelo solidno tudi razmerje med mladimi 
in izkušenimi sodelavci. 
"Najbolj si bova zapomnili, da se na na-
pakah največ naučiš," sta po predava-
nju povedali Nina Rolih, ki namerava 
šolanje nadaljevati na aranžerski šoli 
v Ljubljani, in Nadja Gartner, ki bo šla 
na zdravstveno šolo. "Če nekaj hočeš in 
si res želiš, moraš pri tem vztrajati in 
veliko delati," je dejal Sergej Bradač, ki 
se bo jeseni začel učiti za avtoserviserja 
na strojni šoli v Škofji Loki. "Res je. Ona 
je v življenju to hotela in ji je uspelo, ker 
se je trudila," je o Jožici Rejec dodal Aljaž 
Demšar, ki gre prav tako na škofjeloško 
strojno šolo, smer inštalater strojnih 
inštalacij.

Rejčeva z devetošolci delila izkušnje
"Na dolgi rok smo najbolj uspešni, ko nekaj delamo radi, nam je to v veselje, ko 
hočemo delati, in ne samo moramo delati," je devetošolcem svetovala Jožica Rejec.

Devetošolci so z zanimanjem prisluhnili nekdanji prvi dami Domela Jožici Rejec.

Jožico Rejec so na OŠ Železniki gostili v okviru projekta Križišče generacij. 
"Njegov cilj je povezovanje različnih generacij. Želimo si, da učenci izboljšajo 
veščine sodelovanja s starejšimi, poleg tega pa povezujemo tudi starejše in 
mlajše učence ter učence in otroke iz vrtca," je povedala koordinatorica pro-
jekta Nataša Zavrl. Najstarejši vrtčevski otroci, ki bodo jeseni sedli v šolske 
klopi, so tako ustvarjali skupaj z učenci interesne dejavnosti Oblikovanje in 
likovna podoba šole, drugošolci so pri športni vzgoji zaplesali s šestošolkami, 
prvošolce, ki imajo radi ročna dela, so domače mojstrice naučile kvačkati s 
perlicami, petošolci, ki so predlagani za dodatne dejavnosti, so se v družbi 
dedkov in babic odpravili na ogled Kranja in mestne knjižnice ... "Letos smo v 
projekt vključili še dve podružnici. V Sorici so organizirali uro športne vzgoje, 
na katero so učenci povabili stare starše, s katerimi so šli na krajši pohod, v 
Selcih pa so petošolci s starši spoznavali Slovenijo," je še povedala Zavrlova.

Spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje

Kvačkanje s perlicami
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ŠPELA PODOBNIK, UNIV. DIPL. SOC. 
DEL., STROKOVNA DELAVKA DC ŠENT 
ŠKOFJA LOKA

Dnevni center je eden od programov 
Šenta (Slovenskega združenja za du-
ševno zdravje), ki je namenjen ljudem 
s težavami v duševnem zdravju, njiho-
vim svojcem, prijateljem in vsem, ki jih 
zanima skrb za duševno zdravje. Svoja 
vrata je leta 2009 po več letih prizade-
vanj, želja in potreb odprl tudi v Škofji 
Loki.
Program Dnevni center Škofja Loka 
predstavlja dopolnitev javne službe so-
cialnega varstva na področju pomoči za 
osebe s težavami v duševnem zdravju 
in njihove svojce. Dnevni center je od-
prt vsak delovnik od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 15. ure. Naši prostori so na 
Mestnem trgu 38 v drugem nadstropju. 
Imamo več prostorov: poseben prostor, 
imenovan drop-in, kjer imajo uporab-
niki možnost medsebojnega druženja, 
prostor za računalniško in ustvarjalno 
delavnico, prostor, namenjen pogovor-
nim uram, različnim skupinskim ak-

tivnostim in izobraževalnim dejavno-
stim, ter letni vrt. 
Tedensko organiziramo delavnice, na-
menjene psihosocialni rehabilitaciji, 
izobraževanju, športnim aktivnostim, 
in delavnice, namenjene razvijanju 
interesov in kreativnemu preživljanju 
dnevnega časa. Šentove prostočasne 
aktivnosti nudijo raznolikost, razve-
drilo, sprostitev, socialno in osebno 
zapolnitev. Socialna mreža predstavlja 
medsebojno podporo in pomoč med 
uporabniki, spodbuja samoaktivacijo in 
udeležbo na aktivnostih, ki se izvajajo 
v lokalni skupnosti. V okviru socialne 
mreže (večinoma poteka zunaj prosto-
rov dnevnega centra) obiskujemo druge 
Šentove enote po Sloveniji in pa različne 
prireditve v lokalnem okolju (predstave, 
razstave, galerije, muzej, knjižnico ipd.). 
Na treningu socialnih veščin spoznava-
mo sebe, druge, govorimo o različnih 
temah in spoznavamo timsko delo. 
Skupina za svojce poteka enkrat meseč-
no in je posebnega pomena, saj omogo-
ča izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev 
na drugačen način. Svojci s podobnimi 
izkušnjami imajo svoj prostor za pogo-
vor o težavah v vsakdanjem življenju. 
Tu so še kreativne delavnice, s katerimi 
skušamo prebuditi veselje do ustvarja-
nja, prek delavnic uporabniki spozna-
vajo zanimive in ustvarjalne tehnike 
ter pridobljeno znanje uporabijo tudi za 
popestritev svojega prostega časa in iz-

delave različnih izdelkov za dom ali pa 
za obdarovanje prijateljev.
Uporabnikom nudimo individualno 
svetovanje in možnost zapisa individu-
alnega načrta za samostojno življenje. 
Pri individualnem svetovanju s stro-
kovno delavko uporabniki ne dobijo na-
vodil, kako ravnati, da jim bo življenje 
gladko teklo, ampak skupaj z njo spo-
znavajo, katere odločitve in kateri kora-
ki jih lahko pripeljejo do želenega cilja.
Osnovni in glavni cilj programa Dnevni 
center je doseči čim višjo stopnjo psi-
hosocialne rehabilitacije in okrevanja 
(dati posamezniku moč, da zmore na 
družbeno ustrezen način reševati vsak-
danje življenjske izzive in opravljati 
svoje obveznosti) oseb s težavami v du-
ševnem zdravju. 
Udeležba v programu je brezplačna. 
Društvo Šent deluje v javnem interesu, 
kar pomeni, da so storitve in aktivnosti, 
ki jih izvajamo v dnevnem centru, na 
voljo vsem zainteresiranim. Za dodatne 
informacije smo na voljo na telefonski 
številki 04 / 51 83 730 ali e-naslovu spela.
podobnik@dc.sent.si.
Šent letos praznuje 25-letnico formalne-
ga obstoja in zato bodo potekali različni 
dogodki tudi v Dnevnem centru Škofja 
Loka, in sicer v smeri destigmatizacije 
in poudarjanja ustvarjalnosti in enako-
vrednosti oseb s težavami v duševnem 
zdravju in drugih ranljivih skupin, ki so 
jim namenjeni programi društva.

Pomoč pri težavah v duševnem zdravju
V Škofji Loki deluje Dnevni center Šent. Na voljo je tudi občanom iz Selške doline.

Dnevni center Šent v Škofji 
Loki je odprt vsak delovnik od 
ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure. Uporabnikom so na voljo 
prostočasne aktivnosti, trening 
socialnih veščin, kreativne 
delavnice, individualno 
svetovanje, deluje tudi 
skupina za svojce ... Udeležba v 
programu je brezplačna. 

Dnevni prostor
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V Krekovi dvorani v Selcih je pred krat-
kim predaval specialni pedagog dr. 
Marko Juhant o vzgoji za samostojnost 
in odgovornost. Gostila ga je Družinska 
akademija, neprofitni zavod s sedežem 
v občini Železniki, ki bo spomladanski 
cikel predavanj sklenil ta konec tedna 
v Stari Loki. Danes, 13. aprila, ob 20. uri 
bosta v Jurjevi dvorani zakonca Štern 
spregovorila o svoji duhovni rasti v za-
konu, jutri, v soboto, med 10. in 12. uro 
pa vabijo še na predavanje in pričevanje 
Katarine Nzobandore (Zavod ŽIV!M) o 
ljubezni in odnosih. 
"Družinsko akademijo je pred nekaj leti 
ustanovila skupina staršev iz Selške do-
line in Stare Loke, ki smo ali pa še ima-
mo otroke v tamkajšnjem Vrtcu Sončni 
žarek. Želeli smo družinam ponuditi 
vsebine, ki bi gradile skupnosti in dobre 
medsebojne odnose. To pomeni rast in 
zorenje v odnosih, sprejemati sebe in 
drugega kot dar in graditi na empatiji, 
aktivnem poslušanju, prosocialni vzgo-
ji in kulturi dajanja. Predvsem smo se 

osredotočili na družine, kako vzposta-
viti prave odnose, da je zdrava in nor-
malno deluje v današnjih okoliščinah. 
Delujemo povsem neprofitno na obmo-
čju Dekanije Škofja Loka, povezani smo 
z župniki na njenem območju, sicer pa 
nas podpira tudi Občina Železniki," je 
povedala vodja Družinske akademije 
Andreja Megušar.

Brezplačna predavanja letos potekajo 
pod naslovom Vzgoja za odnose v novo-
dobni družini. Prirejajo jih predvsem v 
Stari Loki in Selcih, kjer so letos gostili 
tudi patra kapucina Miho Sekolovnika 
ter psihologa in psihoterapevta dr. An-
dreja Perka. Posnetki nekaterih preda-
vanj so dostopni na spletni strani www.
druzinska-akademija.si.

Vzgajajo za odnose v novodobni družini

Za predavanje dr. Marka Juhanta je bilo veliko zanimanja.

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

                        + poštnina

1450
EUR

www.gorenjskiglas.si

Dobrote iz gozda in vrtov so povezane z letnimi časi. V kulinariki narašča 
navdušenje nad rabo čemaža, vaneža in česnovih peskov – razvajajo nas z zelo 
pestrimi okusi. Vračajo nam energijo ter blagodejno vplivajo na naše počutje 
in zdravje. Poznavanje teh rastlin bo povečalo zaupanje in širilo krog uživalcev. 
V naravi nabrane zeli so izziv za vsako domačo kuhinjo, kot tudi za mojstre 
kulinarike, ki lahko ponudijo nove privlačne jedi.

136 strani, 
190 x 190 mm, 

integrirana 
vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.
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WMRA, svetovna organizacija za gorske 
teke, je Atletskemu društvu Železniki 
zaupala organizacijo tega tekmovanja 
po vrsti uspešno izvedenih tekov v prej-
šnjih letih, tako državnega kot svetov-
nega pomena. V letu 2015 smo s Tekom 
na Ratitovec organizirali tekmovanje 
svetovnega pokala v gorskih tekih, več-
krat je tek štel za prvenstvo Slovenije v 
gorskih tekih. Kot je v svoji izjavi pouda-
ril Jonathan Wyatt, predsednik WMRA, 
je vesel in zadovoljen, da bo to tekmova-
nje gostila Slovenija, ter nam, organiza-
torjem tekmovanja, popolnoma zaupa.
Tudi župan Anton Luznar je izjavil, da 
ga veseli, da v Sloveniji, v naši občini Že-
lezniki, gostimo 18. svetovno prvenstvo 
veteranov v gorskih tekih, ki so izredno 
zahtevna in naporna športna dejavnost. 
Šport pozitivno vpliva na človekov fizič-
ni in duševni razvoj ter ohranja zdrav 
način življenja in vitalnost. Prav tako 
prispeva k sožitju, omogoča in spodbu-
ja prijateljstva in predstavlja pomemb-
no vez med državami in narodi. Mesto 
Železniki, središče občine z bogato žele-
zarsko in čipkarsko tradicijo, se bo vsem 
udeležencem tekmovanja in drugim go-
stom skušalo predstaviti v najboljši luči, 
poudarja župan.
Na tekmovanju pričakujemo več kot 
petsto tekačic in tekačev z vsega sveta, 
tudi močno slovensko zastopstvo. Slo-
venec Simon Strnad je že lani na Slova-

škem postal svetovni prvak v kategori-
ji M50. Letos bo Slovencev še več, zato 
upravičeno pričakujemo kak naslov 
svetovnega prvaka. Hkrati s tekmova-
njem za svetovno prvenstvo bo potekal 
tudi Ratitovec open race. Namenjen je 
vsem, ki na svetovnem prvenstvu za ve-
terane ne morejo nastopiti.
Uvodno dogajanje se začne v petek, 1. 
junija, na osrednjem prireditvenem 
prostoru pri športni dvorani, kjer se bo 
odvila otvoritvena parada udeležencev s 
slovesnim odprtjem tekmovanja. Večer 
se bo sklenil s t. i. testeninko, ki bo po-
skrbela za prijetno okrepčilo ob sprošče-
nem druženju z udeleženci prireditve. 
V soboto, 2. junija, sledi težko pričako-
vani začetek 18. svetovnega prvenstva 
veteranov v gorskih tekih. Potekalo bo 
na dveh progah različnih težavnosti. 
Moški iz kategorij M35 do M50 in Open 

race moški bodo tek pričeli v Železni-
kih. Podali se bodo na 10,8-kilometrsko 
preizkušnjo s kar 1.184 metri višinske 
razlike. Vse ženske kategorije, moški 
iz kategorij M55 do M75 ter Open race 
ženske pa se bodo spoprijeli s 7,8 kilo-
metra dolgo progo in 869 metri višinske 
razlike s startom v Podlonku. Na robu 
naselja Podlonk (pri Žetlarju), kjer se 
progi združita, bodo vsi tekmovalci pot 
nadaljevali po skupni trasi s ciljem pri 
Krekovi koči na Ratitovcu. Razglasitev 
rezultatov  bo ob 15.30 pri športni dvo-
rani, po njej pa bo svečan zaključek tek-
movanja s predajo zastave WMRA na-
slednjemu organizatorju, italijanskim 
predstavnikom iz mesta Gagliano del 
Capo. Na zaključni zabavi pa nas bo za-
baval ansambel Dor ma cajt.
Treba je še poudariti, da je tek tudi letos 
eden od štirih delov priljubljenega Pu-
šeljca gorskih tekov. Obeta se vznemir-
ljiv ter zabave in adrenalina poln konec 
tedna. Pripravljamo pester spremlje-
valni program, ki bo z razgibanim do-
gajanjem navdušil tako tekmovalce kot 
obiskovalce – od najmlajših do najsta-
rejših. Video predstavitev tekmovanja 
najdete na: http://www.atletsko-dru-
stvo-zelezniki.si/AK/stran/tek-na-rati-
tovec. Tu so na razpolago tudi vse infor-
macije, lahko se tudi prijavite.
Pridite v čim večjem številu pozdravit 
tekmovalce, jih spodbujat in nagradit 
njihove dosežke. Skupaj lahko poskrbi-
mo, da bodo tekmovalci s celega sveta 
Železnike zapustili z lepimi spomini. 

Na Ratitovec tekači z vsega sveta
V začetku junija se bo v Železnikih odvil že 23. Tek na Ratitovec, ki bo letos 
organiziran kot 18. svetovno prvenstvo v gorskih tekih za veterane. 
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VILMA STANOVNIK

Zadnji turnir Pokala Slovenije z zrač-
nim orožjem v sezoni 2017/18 je organi-
ziralo SD Kidričevo. Na njem so se izka-
zali tudi strelci Strelskega društva Lotrič 
Železniki.
Zlasti so se izkazale kadetinje, ki so na-
stopile z zračno puško. Drugo zmago 
sezone v ligi je osvojila Naja Prezelj (SD 
Lotrič Železniki). Prezljeva je z zmago v 
Kidričevem osvojila tudi skupno zma-
go v Pokalu Slovenije med kadetinjami 
s 134 točkami. Drugo mesto je osvojila 
Nikita Lenarčič (SD Lotrič Železniki) z 
dvema točkama manj, tretja pa je bila 
Teja Medved (SD Lotrič Železniki) s 122 
točkami.
Z zračno pištolo je na zadnjem turnirju 
sezone prvo mesto med kadeti osvojil 
Aleš Mitja Janc (SD Marok Sevnica). Po-
kalni prvak med kadeti z zračno pištolo 
je postal Dejan Jager (SD Dušan Poženel 
Rečica pri Laškem), tretji pa je bil Matija 
Kecelj (SD Lotrič Železniki).
V mladinskih kategorijah z zračno pi-
štolo je bila v ženski konkurenci naj-
boljša Anja Prezelj (SD Lotrič Železniki). 
S 371 krogi je bila za deset krogov bolj-
ša od Teje Barašin (SD Škofja Loka), ki 
je osvojila srebrno medaljo. Prezljeva je 
postala tudi pokalna prvakinja.
Pri mladincih je slavil Tadej Širec (SK 
Ptuj), ki je bil za 19 krogov boljši od Do-
mna Celca (SD Škofja Loka). Pokalni pr-
vak je postal Anže Gmajnič (SK Brežice). 
V ekipni razvrstitvi turnirja v Kidriče-

vem je zmagala ekipa SK Ptuj, druga je 
bila ekipa SD Škofja Loka (Celec, Bernik, 
Barašin), tretja pa ekipa SD Lotrič Žele-
zniki (Medved, Košir, Prezelj).
Na šestem turnirju 1. A lige z zračno pi-
štolo je v kvalifikacijah najbolje streljal 
Klemen Tomaševič (SD Lotrič Železniki). 
V finalu je bil nato najboljši Rok Ivanc 
(SD Grosuplje). Najboljša ekipa je bila 
SD Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu s 
1123 krogi. Z enakim rezultatom je drugo 
mesto osvojila ekipa SD Lotrič Železniki 
(Tomaševič, Prezelj, Ljubič).
Najboljši tekmovalec v Pokalu Sloveni-
je z zračno pištolo v 1. A ligi je bil Sašo 
Stojak (SK Ptuj) s 121 točkami, Klemen 
Tomaševič pa je bil z dvema točkama 
manj drugi.

KONKURENČNI NAJBOLJŠIM

Pokalni prvak Slovenije z zračnim orož-
jem v sezoni 2017/18 je postalo SD Lotrič 
Železniki z 92 točkami, dve točki manj 
je imel SK Brežice na drugem mestu, SD 
Grosuplje na tretjem mestu pa je imelo 
86 točk. 
"To je najboljša uvrstitev našega strel-
skega društva v ekipnem tekmovanju. 
Naslov pokalnih prvakov namreč dobi 
društvo za najboljši seštevek točk, ki 
jih strelci pridobijo na nastopih v prvi 
državni ligi ter v mladinski, kadetski in 
pionirski ligi. Z uvrstitvijo ekipe s pišto-
lo na četrto mesto, ekipe s puško na de-
seto mesto (prvo leto v 1. A državni ligi) 
ter visokih uvrstitev mladinskih in ka-

detski ekip tako s puško kot pištolo smo 
premagali vsa ostala slovenska društva, 
ki že leta in leta vodijo v strelskem špor-
tu," je v imenu SD Lotrič Železniki pove-
dal Branko Košir.
Poleg petega mesta Anje Prezelj na kva-
lifikacijah za olimpijske igre mladih 
do 18. leta in 12. mesta Anje Prezelj na 
letošnjem Evropskem mladinskem pr-
venstvu na Madžarskem ter preteklim 
uspehom Petre Dobravec (četrto me-
sto na svetovnem prvenstvu in brona-
sti medalji na mediteranskih igrah) je 
osvojitev pokala za društvo dokaz, da 
naše deluje v prvo smer in da so spo-
sobni loviti korak tako z najboljšimi slo-
venskimi društvi kot tudi z najboljšimi 
tekmovalci na svetu.
"Strelstvo v Železnikih je do nedavnega 
delovalo v neustreznih prostorih zaklo-
nišča v Osnovni šoli Železniki. Lani maja 
smo se uspeli dogovoriti s podjetjem 
Alples, da nam v najem posodi sejno 
dvorano v tretjem nadstropju nekdanje-
ga salona pohištva. Prostor smo strelci 
opremili, z Občino Železniki pa sodeluje-
mo pri razpisu pri Fundaciji za šport za 
nakup elektronskih tarč. S tem naku-
pom se bomo glede treniranja približali 
najboljšim društvom v Sloveniji," pravi 
Branko Košir in dodaja, da je naslednji 
korak odkup prostorov za strelišče. "Upa-
mo, da bomo s svojim delom in svojim 
uspehi uspeli prepričati Občino Železniki 
o pomenu strelišča in streljanja za Žele-
znike in da nam bodo pomagali pri na-
kupu prostorov," še dodaja Košir.

Strelci SD Lotrič Železniki pokalni prvaki Slovenije
Po zadnjem turnirju je naslov pokalnega prvaka Slovenije z zračnim orožjem v sezoni 
2017/18 osvojilo Strelsko društvo Lotrič Železniki.

Pokalni prvak Slovenije z zračnim orožjem v sezoni 2017/18 je postalo SD Lotrič Železniki, drugo mesto je pripadlo SK Brežice, tretje pa SD 
Grosuplje. / Foto: arhiv SD Lotrič Železniki
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LEPO VZGOJEN PES 
Ko si omislimo svojega prvega psa, se moramo zavedati, da pasja vzgo-
ja ni preprosta; potrebnega je veliko dela, potrpljenja, doslednosti in 
samodiscipline. Zato vam bomo v naslednjih člankih, ki bodo objav-
ljeni v tej reviji, predstavili nekaj pravil, ki se jih je treba držati, da vzgo-
jimo psa, s katerim je užitek živeti v skupnem gospodinjstvu in urbani 
sredini, v kateri živimo.
Da psa vzgojimo v psa spremljevalca, s katerim lahko gremo povsod, ka-
mor želimo, se ne zgodi čez noč, za to potrebujemo čas in več mesecev 
trdega doslednega dela. Preden se odločimo za psa, si moramo zadati 
jasen cilj, kakšnega psa želimo imeti, da nam ne bo v breme. Zato opa-
zujemo psa in izkoriščamo njegove nagone vse od mladička dalje, tako 
nam ga bo uspelo primerno vzgojiti in naučiti, da upošteva naša povel-
ja. Pes različna vedenja ponuja sam, na nas je, da izberemo tista, ki so 
želena, tista, ki niso, pa prezremo. Želena vedenja potrjujemo in jih tako 
krepimo, neželena vedenja pa prezremo in jih preusmerjamo v želena. 
Kako to pravilno počnemo, pa v nadaljevanju članka; ali še bolje 
– udeležite se tečajev šolanja psov v našem društvu, kjer vas tega 
naučimo. Čeprav smo že začeli s tečaji, smo šele na samem začetku 
in se nam kadarkoli lahko pridružite. Prijavnico za vpis boste našli 
na spletni strani društva.

Samo Potočnik

ANŽE KAVČIČ

Ekipa pod vodstvom Agrona Šefketija je v dosedanjem delu 
sezone dosegla že devet zmag, veliko več kot v celotni lan-
ski sezoni, tako da trenutno zaseda četrto mesto na lestvici z 
minimalnim zaostankom za vodilnimi. Škoda je nekaj izgu-
bljenih tekem, na katerih bi sicer glede na položaj na lestvi-
ci lahko zmagali, bo pa do konca sezone vsekakor potekala 
še prava borba za najvišja mesta. Naj vas že sedaj povabimo 
na zadnjo domačo člansko tekmo v sezoni, ki bo 28. aprila v 
športni dvorani, da tudi na ta način pomagate ekipi do nove 
zmage. 
Vabljeni pa ste tudi na tekme mlajših selekcij, ki prav tako 
kot članska ekipa pridno trenirajo. Prav vsi trenerji, ki v tej 
sezoni trenirajo ekipe, so bili nekoč ali pa so še sedaj igralci, 
tako da lahko pridobljeno znanje sedaj prenašajo na mlajše 
rodove. Če je bil nekdo uspešen igralec, to seveda še ne pome-
ni, da bo uspešen tudi kot trener. Vendar če si je kdo ogledal 
tekme mlajših selekcij na začetku sezone in sedaj proti kon-
cu, lahko vidi, da naši trenerji z otroki zelo uspešno delajo.
Tako kot smo že v eni izmed prejšnjih številk zapisali, so se 
med božičnimi prazniki igralci mlajših dečkov A in starejših 
dečkov odpravili na mednarodni turnir v Beograd. V prejšnjih 
sezonah smo se udeleževali le enodnevnih in večdnevnih 

turnirjev v Sloveniji, tokrat pa smo se prvič odpravili v tuji-
no. Bilo je super, zato smo že sprejeli odločitev, da se turnirja 
udeležimo tudi v prihodnji sezoni. Turnirji v tujini so za mla-
de igralce neprecenljiva izkušnja. Igralci so na turnirju dnev-
no odigrali po dve tekmi, mlajši dečki A so bili zelo blizu tudi 
pokalu, a domači sodniki tega niso dovolili. Starejši dečki so 
bili rezultatsko nekoliko manj uspešni, a so bili tudi fizično 
veliko šibkejši od nasprotnikov, poleg tega pa večinoma tudi 
leto dni mlajši. Z nami so odšli tudi nekateri starši in prija-
telji, ki so sredi Beograda poskrbeli za lepo navijaško vzdušje. 

V Rokometnem društvu Alples je pestro
Sezona se počasi približuje koncu, člansko ekipo čakajo le še tri tekme.

Znova smo se udeležili velikonočnega turnirja Koper Cup. 



Nismo pa samo tekmovali, temveč smo 
si tudi ogledali mestne znamenitosti, 
Kalemegdan, Knez Mihailova ulico ..., 
pokušali lokalne dobrote, predvsem pa 
smo veliko premalo spali, saj je bilo tre-
ba izkoristiti vsak trenutek. 
V prejšnjih sezonah smo se udeleževali 
tudi večdnevnega velikonočnega turnirja 
Koper Cup, zato smo se tudi v letošnji se-
zoni odpravili na turnir. V Kopru je sode-
lovalo 110 ekip iz celotne Evrope, ki so se 
med seboj pomerile v različnih starostnih 
kategorijah, tako med dečki kot med de-
klicami. Naše društvo je tokrat sodelovalo 
s selekcijo dečkov letnika 2006 in mlajših. 
V dveh dneh so odigrali pet tekem, in sicer 
proti RK Celje Pivovarna Laško, RD Koper 
2013, RK Maribor Branik, MRK Opatija in 
RK Maksimir Pastela. Glede na to, da so 
bili igralci večinoma leto ali dve mlajši, 
rezultat ni bil v ospredju, so pa fantje in 
dekle pokazali borbenost in velik napre-
dek v primerjavi z začetkom sezone.
Ne smemo pa pozabiti najmlajših se-
lekcij. Mini rokometaši in mlajši dečki 
C so se januarja udeležili enodnevne-
ga turnirja v Grosupljem, aprilu pa še 
Zajčkovega turnirja v Radečah. Sploh v 
Radečah je bilo otrokom zelo všeč, saj 
so poleg zmag domov odnesli še polno 

sladkarij. Najmlajši, tisti, ki se udele-
žujejo rokometnega krožka, pa so se že 
konec lanskega leta merili proti vrstni-
kom iz Škofje Loke, ponovno pa se bodo 
srečali v tem mesecu. 
Nikoli nam ni dolgčas, zato vabimo 
tako igralce kot igralke, da se nam pri-
družijo na treningih. Kadarkoli med 
letom ste dobrodošli! Veseli bomo vaše 
družbe! Več informacij na naši spletni 
strani ali Facebooku.
Za zaključek pa vas vabimo še na naš 
tradicionalni Dan rokometa. Tudi letos 
bo zelo pestro. Čez dan se bodo zvrstile 

tekme, predvsem naših mlajših igral-
cev, ki bodo staršem pa tudi drugim 
obiskovalcem pokazali, kaj so se med 
letom naučili. Zvečer sledi še veselica z 
ansamblom, zato vabljeni tako ljubite-
lji rokometa kot tudi tisti, ki bi se radi 
samo zavrteli ob zvokih glasbe ali pa se 
okrepčali z okusnimi čevapčiči in hla-
dno pijačo. Poskrbljeno bo tudi za naj-
mlajše otroke. Ne smemo pa pozabiti 
niti na srečelov z zelo lepimi nagrada-
mi. Zatorej vabljeni v soboto, 9. junija, 
od 10. ure dalje na športno igrišče za 
športno dvorano na peti Dan rokometa.

Igralci mlajših dečkov A in starejših dečkov na mednarodnem turnirju v Beogradu 
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Zato smo tu.

V Elektru Gorenjska vsem uporabnikom na Gorenjskem 
nudimo zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno 
energijo 24 ur na dan, vse dni v letu.

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

info@elektro-gorenjska.si

080 30 19




ISO 9001       Q-491
ISO 14001     E-149

ISO/IEC 27001   I-061
BS OHSAS 18001  H-039
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SMUČARSKI KLUB DOMEL

Precej različne obraze nam je kazala letošnja zima, od novo-
letnega deževja do spomladanske zmrzali. Taki paleti različ-
nih vremenskih pojavov enega letnega časa se bo očitno tre-
ba čim prej privaditi in čim bolje izkoristiti razmere, kakršne 
pač so. Obilno zasneženo hribovje sicer še ne kaže slike bujno 
cvetoče pomladi, a se smučarska sezona približuje koncu. 
Tudi mladi tekmovalci Smučarskega kluba Domel so že opra-
vili svoje bolj ali manj uspešne tekmovalne nastope. Na splo-
šno smo spet zelo zadovoljni z uspehi v iztekajoči se sezoni. 
Barve našega kluba je v kategoriji starejši deklic odlično zasto-
pala Nina Drobnič; Rebeka Kalan se je pred smučarsko sezono 
žal poškodovala. Samo z državnega prvenstva se je Nina vrni-
la s štirimi medaljami. Postala je državna prvakinja v slalomu 
in zmagala v skupnem seštevku treh disciplin. S supervelesla-
lomskim bronom se je s prvenstva vrnil tudi Bine Lotrič, ki je v 
letošnji sezoni zelo napredoval, saj se je uspešno izognil vsem 
poškodbam. Tudi v končnem rangu državnih tekmovanj spa-
data tik pod vrh … Nina je na tretjem mestu, Bine pa na četr-
tem. V kategoriji starejših dečkov z veseljem trenira tudi Luka 
Šinkovec, ki se v regijskem rangu uvršča med deset, a počasi 
zaključuje s tekmovalnim smučanjem.

Velik potencial, voljo in veselje do smučanja pa imajo tudi 
cicibani našega kluba. Sami razigrani fantje. Starejša dva, 
Urban Šinkovec in Voranc Krek, se že potegujeta za točke na 
tekmah državnega ranga, kjer je konkurenca zelo močna. 
Urban je v skupnem seštevku na odličnem tretjem mestu, 
Voranc pa na osmem. Mlajši trije fantje, Primož Lukančič, 
Žiga Reya in Jošt Habjan, zelo dobro trenirajo in na tekmah 
zahodne regije dosegajo odlične rezultate. Najmlajši Jošt je 
v skupnem seštevku tretji, Primož takoj za njim, Žiga pa na 
enajstem mestu.
Pa se vrnimo nazaj k naslovu oziroma načelu "manj je lah-
ko več". To za naš smučarski klub zagotovo drži – malo tek-
movalcev, veliko odličnih uvrstitev. Glede na število mladih 
tekmovalcev spadamo med manjše smučarske klube, glede 
na uspeh tekmovalcev na državnem nivoju pa v skupino de-
setih najuspešnejših v Sloveniji. Poleg kakovostnega, resnega 
in zavzetega dela trenerjev (Anžeta in Andraža) k uspehom 
pripomore tudi bolj temeljit, individualiziran pristop k vode-
nju vsakega otroka posebej in prilagajanju treninga njegovim 
zmožnostim in sposobnostim. To prednost trenerja s pridom 
izkoristita in poskrbita, da se otroci radi vračajo na treninge.
Še več zanimivih informacij o dogajanju v našem Smučar-
skem klubu Domel in več podrobnosti o odličnih uvrstitvah 
na mednarodnih tekmah najdete na naši spletni strani 
(www.sk-domel.si) in na Facebooku.

Manj je lahko več
V Smučarskem klubu Domel smo zelo 
zadovoljni z uspehi v iztekajoči se sezoni.

Nina Drobnič, državna prvakinja v slalomu

To smo mi – Smučarski klub Domel.
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NATAŠA HABJAN, JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Dolga snežena zima se je poslovila, sedaj nas božajo prijetni 
pomladni dnevi, ki smo jih nestrpno pričakovali. Čas je za 
sprehode v naravo, uživanje v pomladno zelenih barvah in 
ptičjem žvrgolenju. S soncem in višjimi temperaturami je za-
živela poletna terasa v bifeju pri plavalnem bazenu, urejeno 
je otroško igrišče. Vabimo vas, da nas obiščete in preživite 
urico ali dve v prijetni družbi.

ŠPORT

Januarja nam je v Javnem zavodu Ratitovec skupaj s prosto-
voljci, željnimi drsanja in igranja hokeja na ledu, ter s pomo-
čjo gasilcev uspelo pripraviti drsalno površino. Kot pa vemo, 
je vreme nepredvidljivo in kljub velikemu trudu je bilo drsali-
šče primerno za drsanje in igre na ledu le dober teden. 
Končala se je liga v malem nogometu, prvo mesto je zasedla 
ekipa Ekosilk, drugo Sirena bar in tretje mesto ekipa Aspekt. 
Sodelovalo je dvanajst ekip, za najboljšega igralca je bil raz-
glašen Andrej Mohorič iz ekipe Ekosilk.
S pomladjo se začne tudi sezona igranja tenisa na teniškem 
igrišču pri bazenu. Vabljeni k rezervaciji igrišča in sodelova-
nju v teniški ligi, ki se bo začela maja. Že zbiramo prijave, 
pravila lige in sistem izzivanja, ki omogoča napredovanje 
višje in višje, si oglejte na spletni strani Javnega zavoda Rati-
tovec, in sicer pod rubriko Šport.

KULTURA

V letošnji pomladi v muzeju načrtujemo odprtje dveh novih 
muzejskih kotičkov: arheološke vitrine in kotička o izdelo-
vanju dražgoškega kruhka. Odprtje slednjega bo na medna-
rodni muzejski dan, to je 18. maja, ko v muzeju pripravljamo 
dan odprtih vrat in dogodke, povezane s peko dražgoškega 
kruhka. V letošnjem šolskem letu obeležujemo 110. obletnico 
ustanovitve čipkarske šole v Železnikih. Ob tej priložnosti bo 

v muzejski galeriji razstava o tej za klekljanje in njegov razvoj 
zelo pomembni izobraževalni ustanovi nekoč in danes.

TURIZEM 

Pomlad prihaja v Selško dolino in s tem tudi povečano število 
turistov. V zimskem času so turisti ciljno usmerjeni na smu-
čišča, medtem ko spomladi svoje obiske razširijo. Poveča se 
zanimanje za oglede muzejev, obiske naših hribov, predvsem 
Ratitovca, pohodniki iščejo svoje poti. Vse več je tudi kolesar-
jev, ki Selško dolino in hribe izberejo za trening ali rekreativ-
no kolesarjenje. Motoristi iščejo manj prometne poti in cesta 
skozi Selško dolino in čez Soriško planino do Bohinja je zanje 
prava izbira.
Turisti se ustavljajo v TIC-u v muzeju in pri drugih turističnih 
ponudnikih in povprašujejo po zemljevidih in prospektih s 
tega območja. Letos pripravljamo izdajo novega kataloga Sel-
ške doline, ki bo oblikovno sledil smernicam Turizma Škofja 
Loka. Ob pogledu nanj bo takoj vidno, da spadamo v škofje-
loško območje, saj se slogan glasi: Ena Loka, dve dolini, tri 
pogorja, neskončno zgodb.

MLADINSKE DEJAVNOSTI

Aprila smo začeli izvajati plavalni tečaj za otroke, ki poteka 
v Plavalnem bazenu Železniki. Tečaj traja deset ur in je pri-
meren za otroke neplavalce, ki so stari štiri leta in več. Otroci 
se skozi igro privadijo na vodo in osvojijo osnovne oblike pla-
vanja. Tisti, ki že imajo nekaj plavalnega znanja, na tečaju 
nadgradijo znanje osnovnih plavalnih tehnik.
V marcu so otroci ustvarjali na kuharski in velikonočni delav-
nici ter se družili ob igranju zabavnih iger. Osnovnošolci trikrat 
tedensko redno prihajajo po pouku v mladinski center. Veseli 
so, da imajo nekje prostor, ki ni šola, da se družijo med seboj 
in se pomerijo v računalniških igricah in ročnem nogometu.
Tako kot nekaj preteklih let bomo v Javnem zavodu Ratitovec 
tudi letos med poletnimi počitnicami organizirali tečaj teni-
sa za otroke. Za mlajše otroke, to so otroci, ki gredo septem-
bra v šolo, in otroci do petega razreda, bomo med poletnimi 
počitnicami ponovno organizirali vsakodnevno aktivno var-
stvo od 8. do 16. ure. 

Pomlad v Javnem  
zavodu Ratitovec
Muzejski dan in kmalu dva nova  
kotička v Muzeju Železniki

Zmagovalni ekipi nogometne lige: Ekosilk in Sirena bar

Otroci na plavalnem tečaju
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JURE JUSTINEK, NATAŠA KLEMENČIČ 
ŠTRUKELJ, ČEBELARSKA ZVEZA  
SLOVENIJE, FOTO: JURE JUSTINEK

Težko pričakovana razglasitev svetov-
nega dneva čebel in prvo praznovanje, ki 
ga bomo obeležili in praznovali letos 20. 
maja, nas navdaja z velikim veseljem. 
Svetovni dan čebel pa nas poleg velike 
prepoznavnosti opominja in nalaga od-
govornost do čebel in ostalih opraševal-
cev, ki so zelo občutljivi na spremembe 
v okolju in jih zato upravičeno imenu-
jemo indikator čistega okolja. Zavedati 
se moramo, da smo ravno ljudje tisti, ki 
s svojim obstojem in delovanjem lah-
ko poskrbimo, da bodo čebele in ostali 
opraševalci še naprej opravljali svoje 
osnovno poslanstvo, to pa je opraševa-
nje rastlin. Predvsem je naša naloga, da 
prav vsak posameznik po svojih močeh 
prispeva k ohranjanju okolja in s tem 
tudi našim zanamcem zagotovi pogo-
je za življenje. Ne smemo dopustiti, da 
nas naš notranji pohlep žene v nepre-
mišljena dejanja, ki dolgoročno ogroža-
jo živalske vrste, med katere sodijo tudi 
čebele. Verjetno se niti ne zavedamo, da 
s takšnimi dejanji ogrožamo tudi sebe. 
Postavlja pa se vprašanje, kako lahko 
vsak od nas prispeva k ohranjanju oko-
lja. Nekateri boste znali zelo hitro odgo-
voriti, da en sam človek tako ali tako ne 
more ničesar spremeniti. Ste že slišali 
za tisti znameniti rek, ki ga je nekoč 
izrekel dalajlama: "Če mislite, da ste 
premajhni, da bi lahko kaj spremenili, 
poskusite zaspati s komarjem v sobi". 
Zato je pomemben prav vsak posame-
znik, prav vsak šteje. Več nas bo, večji 
bodo premiki. Za vse, ki verjamete, da 
je svet lahko lepši, smo pripravili nekaj 
predlogov, ki so primerni tako za posa-
meznike kot tudi za večje skupnosti. 

KAKO LAHKO VSI SKUPAJ POMAGAMO

Čebelam je treba pomagati s sajenjem 
medovitih rastlin, predvsem avtohto-
nih. K temu lahko pripomore vsak od 
nas in tako čebelam pomaga preživeti. 
Na svoj cvetlični in zelenjavni vrt, na 
balkone in v cvetlične lončke posadimo 

medovite rastline, lokalne oblasti pa 
jih lahko sadijo na javnih površinah. 
Te rastline dajejo čebelam medičino in 
cvetni prah, nas pa bodo razveseljevale 
s cvetjem in svojo lepoto. Treba je le iz-
brati prave sorte, tako da bomo prijetno 
združili s koristnim, da bo torej lepo za 
naše oko in koristno za čebele. 

KATERE MEDOVITE RASTLINE, KI  
PRIVABLJAJO ČEBELE, LAHKO  
POSADIMO NA DOMAČEM VRTU IN NA 
JAVNIH POVRŠINAH 

Pomembnejše rastline za čebele so: le-
ska, zvončki, trobentice, žafrani, vrbe, 
telohi, rese, divja češnja, vse začimbnice 
in dišavnice, vse sadno drevje, oljna ogr-
ščica, akacija, lipa, javor, kostanj, sonč-
nica, ajda, facelija in druge. Precej je tudi 
rastlin, ki jih gojimo kot okrasne in so 
prav tako koristne za čebele. S sajenjem 
avtohtonih in okrasnih cvetočih rastlin 
lahko precej pripomoremo k ohranitvi 
čebel. Na svoje vrtove sadimo medovite 
trajnice, kot so: skalni grobeljnik, av-
brecija, zvončnica, nageljčki, plamenka, 
grenik, teloh, jesenska astra, rudbekija, 
orlica, srčki, potonika, plahtica, ivanj-
ščica, lilija, maslenica, ostrožnik, ame-
riški slamnik, rman, jetičnik, jesenska 
anemona, kamnokreč, šmarnica, kr-
vomočnica, hosta, hermelika, homu-
ljica, jeglič, netresk in številne druge. S 
primerno zasaditvijo bo naš vrt zažarel 

v prelepih barvnih odtenkih, čebele pa 
bodo na njem pridno nabirale medičino 
in cvetni prah. Poleg okrasnih rastlin so 
zelo medovite vse začimbnice in dišav-
nice, ki jih je prav tako koristno imeti 
na vrtu. To so predvsem žajbelj, origa-
no, bazilika, vse vrste mete, hermelika, 
timijan, pelin, melisa in številne druge. 
Če imamo na vrtu veliko prostora, lahko 
zasadimo večje medovito grmičevje in 
drevesa, ki nam ne bodo samo popestri-
li okolice doma, ampak bodo privlačni 
tudi za čebele. Od grmov lahko sadimo 
dišeče vrtnice, lešnike, ribez in kosmu-
lje, vse vrste vrb oziroma mačic, liguster, 
hibiskus, vse vrste drenov in kovačnikov 
ter druge. Od dreves pa lipo, divjo češnjo, 

Kaj lahko vsak posameznik naredi za čebele
Pa tudi kako lahko vsi skupaj pomembno prispevamo k ohranjanju okolja in s tem 
pogojev za obstoj čebel ... Dvajsetega maja bo razglasitev svetovnega dneva čebel.



DARINKA EGART

Meglišek je hrib, ki se razprostira nad 
Dolenjo vasjo in je visok 640 metrov. 
Prepreden je z lepimi gozdnimi potmi, 
ki vodijo iz Selc, Dolenje vasi ali Ševelj 
okoli ali čez hrib in pripeljejo nazaj do-
mov. Po poti se odpirajo prelepi pogledi 
na Sv. Miklavž, Sv. Mohor in Ratitovec, 
v lepem vremenu pa se tik pod vrhom 
Megliška med vejami smrek prikažejo 
tudi vrhovi Kamniških Alp. Če podaljšaš 
svoj sprehod in se spustiš v dolino po-
toka Jablenovica, potem pa se na kon-
cu grape zagrizeš v breg, prideš do Sv. 
Mohorja. 
Po poti okoli Megliška vedno srečaš ka-
kšnega rekreativca, družine z otroki, 
sprehajalca s psom, poleti pa se gozd 
vedno napolni z gobarji. Včasih pa ti pot 
prekriža tudi kakšna gozdna žival, a hi-
tro zbeži, ko te opazi. Lansko leto se je 
v gozdu naselila tudi čreda košut z jele-
nom, mogoče se bo v maju skotil kakšen 
mladiček in našel svoj dom v tem gozdu. 
Če izbereš južno pešpot mimo hišice, 
kjer se v knjigo vpisujejo ljubitelji Megli-
ška, se ustavi in se odpočij. Na klopci te 
vedno čaka izbrana pesem danega tre-
nutka. Ivan Minatti: "Bele gazi … Sneži, 
sneži. Pred nami vsa bela planjava …" 

je bila pesem idealna za obilno sneže-
nje konec februarja. Prelepa ljubezen-
ska lirika Mile Kačič, ki ti presune srce: 
"Med tisoči spoznala tvoj korak bi v vseh 
mogočih ritmih nog hitečih in v sanjah 
še spoznala mirni dih bi tvoj med tisoči 
pokojno spečih …" Ali pa mogoče misel 
Tomaža Pengova na pomembne odloči-
tve in poti, ki jih vsi sprejemamo v ži-
vljenju: "V nasmehu nekega dneva sto-
piš na svoje križišče in streseš pesek iz 
popotnih čevljev. Nekdo te vpraša, kam 
hočeš, ti skriješ utrujene noge in poveš, 
da si bil tam …"
Vsaka pesem rada najde kakšnega po-
slušalca, ki ji prisluhne in se najde v 
njeni izpovedni moči. Lepota narave, 
ki je okoli tebe, združena s poezijo uve-
ljavljenih in vedno novih pesnikov, se 
tako dotakne tvoje duše, ti polepša dan 
in napolni baterije.

NOVA MOČ
Noč na zemljó se je temno spustila, 
v meni pa nekaj neslutenega tli, 
neka še nepoznana moč se budi, 
slišim šepetanje, čutim kril trepetanje, 
vidim vulkane svetlobe in 
v meni zavedanje gori, 
da jutro prinaša nove dni. 
Jerneja Meterc

S poezijo okoli Megliška
Pogled na Meglišek, hrib, ki se razprostira nad Dolenjo vasjo

pravi in divji kostanj, evodijo, japonsko 
soforo, cigarovec, tulipanovec, amorfo, 
gledičijo ter seveda številne druge. Z av-
tohtonimi rastlinami je mogoče urediti 
vrt, ki bo prijazen do čebel, saj bodo v 
njem vedno našle nekaj paše, hkrati pa 
nam bo v lep okras in ponos. 

UREDITEV OKOLICE Z MEDOVITIMI 
RASTLINAMI

Najbolje je grede oblikovati po robovih 
parcel in objektov in ne na sredini ze-
lenic. To je eno od pravil vrtnarskega 
oblikovanja. Posebej urejen videz dose-
žemo tudi z ureditvijo roba grede tako, 
da z robom ločimo gredo od zelenice. Če 
bomo sadili večinoma domače avtohto-
ne medovite rastline, posebnih zahtev 
glede priprave tal ni, če pa bomo posa-
dili kaj drugega, je smiselno pri sajenju 
posamezne zahteve upoštevati, saj bo 
kasneje sama rastlina bolje uspevala. 
Možnosti kombinacije je neskončno 
prav tako glede sort rastlin, ki so danes 
na voljo, v vrtnarijah in vrtnih centrih 
je nabor izredno pester. 
Tisti, ki imajo za zasaditev na voljo večje 
površine, se bodo sajenja lotili drugače, 
saj tam ni smiselno delati gred, ampak 
je bolje rastline posaditi v skupine in po 
več skupaj. V tem primeru je ne glede na 
vrsto rastlin vizualni efekt vedno večji. 
Izogibajmo se sajenju počez in vse meša-
no. Vzdrževanje takšnega vrta je potem 
izredno zahtevno, še najbolj pa košnja, 
saj se izogibamo vsake rastline posebej. 
Drevesom pri sajenju vedno dodamo 
oporo, vse drugo pa po sajenju dobro za-
lijemo. Za ureditev vrta se lahko odloči-
mo tudi kasneje v letu, saj je danes mo-
žno dobiti rastline, vzgojene v loncih, kar 
omogoča, da jih lahko kadarkoli predsa-
dimo, je pa bolje, če se tega dela lotimo 
spomladi ali pa jeseni. Z malo volje in 
improvizacije se da z medovitimi rastli-
nami okolico svojega bivanja spremeniti 
v pravcati medeni park, ki bo čebelam v 
korist in čebelarju v ponos.
 

MEDOVITA DREVESA ZA NOVOROJENCE

V nekaterih lokalnih skupnostih pa so 
se že pridružili pobudi Čebelarske zve-
ze Slovenije, da vsakemu novorojenčku 
podari avtohtono medovito sadiko dre-
vesa, ki bo raslo skupaj z otrokom in po-
leg tega tudi čebelam in drugim živalim 
nudilo hrano in zatočišče.
Osmislimo svoje življenje in življenja 
mladih generacij.

Dvaindvajsetega aprila je svetovni dan Zemlje in tudi dan tabornikov. Taborniki Rodu ze-
lene sreče iz Železnikov ob tej priložnosti vsako leto organizirajo dogodek, na katerem 
predstavljajo taborniško življenje. Letos bodo priredili tekmovanje v kuhanju obare nad 
taborniškim ognjem Obarokuh(n)a, ki bo potekalo na strelišču v Suši v soboto, 21. aprila, 
po 10. uri. "S prijatelji ali družinskimi člani oblikujte ekipo, število članov ni omejeno," 
vabijo železnikarski taborniki. Do spletne prijavnice lahko pridete na njihovem profilu na 
Facebooku. Taborniki vabijo tudi k ogledu dogodka, ki bo trajal do 15. ure in ga bodo pope-
strili še z zabavnimi, taborniško obarvanimi nalogami. Obiskovalci bodo lahko tudi poku-
sili specialitete tekmovalcev in strokovni žiriji pomagali izbrati dobitnika zlate kuhalnice.

Taborniki vabijo na Obarokuh(n)o
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Petek, 13. in 20. 4. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, od 17. do 19. ure

ŠAHOVSKE URICE

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

Petek, 13. 4. 2018 • Galerija Muzeja Železniki, ob 19. uri

STAROST JE LEPA MARGARETA MLINAR HEINRIHAR – KERAMIKA IN 
BERNARD ŠRAJ – OLJA

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

Sreda, 18. 4. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

ŽIVAHEN ZAKLJUČEK PRAVLJIC: LUTKOVNA PREDSTAVA ZALJUBLJENI 
ŽABEC (LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU)

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

Petek, 20. 4. 2018 • Dvorana na Češnjici, ob 20. uri

VID VALIČ: TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ

Jaba Daba, d. o. o., W: www.vidvalic.si

Sreda, 25. 4. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

EKOLOŠKE PRAVLJICE Z IZMENJAVO RABLJENIH KNJIG  
(RAZVOJNA AGENCIJA SORA)

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

Sreda, 25. 4. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri

POGOVOR O KNJIGI STARA MAMA V KOPRIVAH (BRALNA  
SKUPINA ŽELEZNIKI JANJA GARTNER)

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

Četrtek, 26. 4. 2018 • Kulturni dom Železniki,  ob 18. uri

NAJ SE SLIŠI GLAS, OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB PRAZNIKU DELA

Kulturno umetniško društvo France Koblar, T: 031 564 545

Sobota, 28. 4. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

ROKOMETNA TEKMA RD ALPLES ŽELEZNIKI – RK KRONOS

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Torek, 1. 5. 2018 • kraji v občini Železniki, ob 7. uri

PRVOMAJSKA BUDNICA

Pihalni orkester Alples Železniki, T: 031 270 537 E: poalples@gmail.com

Sobota, 12. 5. 2018 • Krekova koča na Ratitovcu, od 7. do 14. ure

28. SREČANJE UDELEŽENCEV REKREATIVNE AKCIJE  
»PRIJATELJ RATITOVCA«

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426, 
E: lotric.lojze@gmail.com

Petek 18. 5. 2018 • Muzej Železniki, od 9. do 18. ure

MUZEJSKI DAN: DAN ODPRTIH VRAT V MUZEJU ŽELEZNIKI  
OD 9. DO 18. URE

Ob 17. uri:  odprtje muzejskega kotička o dražgoškem kruhku in  
predstavitev filma: Mali kruhek

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

Sobota, 19. 5. 2018 • Soriška planina–Ratitovec, ob 6. uri

9. POHOD PO OBHODNICI RATITOVCA

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426,  
E: lotric.lojze@gmail.com

Sobota, 19. 5. 2018 • Igrišče na Zalem Logu, ob 18. uri

ZELEFEST: PRAZNOVANJE 80-LETNICE PGD ZALI LOG Z ANSAMBLOM 
RAUBARJI

Prostovoljno gasilsko društvo Zali Log, T: 051 206 605 Franci Mihelčič

Nedelja, 20. 5. 2018 • Zali Log, ob 15. uri

ZELEFEST: POHOD OKOLI ZALEGA LOGA

Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

Četrtek, 24. 5. 2018 • Galerija Muzeja Železniki, ob 18. uri

ODPRTJE RAZSTAVE: 110 LET ČIPKARSKE ŠOLE ŽELEZNIKI

Muzejsko društvo Železniki, Čipkarska šola Železniki, Muzej Železniki – 
Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 47 356

Petek, 25. 5. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 17. uri

50 LET VRTCA ŽELEZNIKI

Vrtec Železniki, T: 04 500 20 30

Sobota, 26. 5. 2018 • Lajše–Brezje, ob 6. uri

TRADICIONALNO ROMANJE NA BREZJE

Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530

Nedelja, 27. 5. 2018 • Sorica–Rotk

POHOD POD OBRONKI RATITOVCA

Turistično društvo Sorica, E: td.sorica.info@gmail.com

Nedelja, 27. 5. 2018 • Davča

ZADNJI MAJ

Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Nedelja, 27. 5. 2018 • start parkirišče pred pokopališčem v Selcih, ob 6.30

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

Turistično društvo Selca, W: www.selca.si

Nedelja, 27. 5. 2018 • start v centru vasi Selca, ob 10.30

GREMO GOR – POHOD  (DO CERKVE SV. MOHORJA)

Turistično društvo Selca, W: www.selca.si

Petek, sobota, 1. in 2. 6. 2018 • Kulturni dom Železniki, ob 19. uri

24 UR KLEKLJANJA

Turistično društvo Železniki T: 031 876 535

Sobota, 2. 6. 2018 • Železniki–Ratitovec

18. SVETOVNO PRVENSTVO VETERANOV V GORSKIH TEKIH  
IN 23. MEDNARODNI TEK NA RATITOVEC

Atletsko društvo Železniki, T: 041 747 536, E: brane.cencic@gmail.com  
W: www.atletsko-drustvo-zelezniki.si/AK/stran/tek-na-ratitovec
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Sobota, 9. 6. 2018 • Športni park Dašnica

5. DAN ROKOMETA IN ZABAVA Z ANSAMBLOM 

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

Sobota, 16. 6. 2018 • Muzej Železniki, od 20. do 24. ure

MUZEJSKA NOČ – VEČER ODPRTIH VRAT V MUZEJU ŽELEZNIKI  
OD 20. DO 24. URE

Ob 20. uri: doživite kulturno dediščino Škofjeloškega v Muzeju Železniki 

Odprtje razstave: »Kjer domujejo zgodbe: povezovanje kulturnih centrov in 
doživetij na Škofjeloškem«

Ob 21. uri: odprtje nove arheološke vitrine v Muzeju Železniki

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

Nedelja, 24. 6. 2018 • Sorica–Heblarje

POHOD V HEBLARJE (PO GROHARJEVI POTI)

Turistično društvo Sorica, E: td.sorica.info@gmail.com

Od srede do nedelje, od 27. 6. do 1. 7. 2018 • Železniki

56. ČIPKARSKI DNEVI – CITIZENS4EUROPE

Občina Železniki, Turistično društvo Železniki, Javni zavod Ratitovec, 
Osnovna šola Železniki

Društvo prijateljev mladine (DPM) Škofja Loka bo v sodelovanju 
z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok pripravilo ustvarjal-
ne, aktivne, varne in zdrave poletne počitniške aktivnosti za 
otroke in mlade. "Otroci se bodo lahko udeležili počitniškega 
varstva Zabavne počitnice, ki bo potekalo v Škofji Loki, ter le-
tovanj s pestrimi počitniškimi programi na morju in v hribih," 
je napovedala Jelka Jelovšek, predsednica DPM Škofja Loka. 
Na podlagi pridobljene koncesije organizirajo tudi zdravstve-
na letovanja za otroke z območja upravnih enot Škofja Loka, 
Kranj, Tržič, Jesenice in Radovljica. Med lanskimi udeleženci je 
bilo tudi sedem otrok iz občine Železniki. Letovanja na morju 
bodo potekala v Piranu (17.–27. julij), Savudriji (27. julij–6. av-
gust), Poreču (4.–14. avgust) in Umagu (16.–26. avgust). "Polna 
cena 10-dnevnega letovanja je 330 evrov, v primeru, da otrok 
pridobi zdravniški predlog, pa je najvišja cena 69,90 evra. Do 
zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oziroma mladostnik 
med 5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega raz-
pisa, od 25. februarja lani do 16. februarja letos, večkrat bolan 
oziroma ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton ali če je bil 
zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski 
dokumentaciji. Zdravniki bodo predloge začeli izdajati najka-
sneje v začetku maja," je pojasnila Jelovškova. Informacije o 
možnostih dodatnega sofinanciranja ter postopku prijav za le-
tovanja in Zabavne počitnice bodo objavljene na spletni strani 
DPM Škofja Loka (www.dpm-skofjaloka.si).

Letovanja tudi za otroke  
iz Selške doline




