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ANA ŠUBIC

Gasilci PGD Selca so tik pred težko pri-
čakovano selitvijo v nov gasilski dom. 
Upali so sicer, da se bodo vanj preselili že 
pred novim letom, saj v zimskem času 
na njihovih vozilih in opremi v starem 
gasilskem domu zaradi vlage nastaja 
škoda, a se jim ni izšlo po načrtih. V nov 
dom se bodo tako selili drugo soboto v 
aprilu. "Vse, kar potrebujemo gasilci za 
nemoteno operativno delovanje, je nare-
jeno. Pritličje z garažo in medetaža s sej-
no in klubsko sobo sta končana. Manjka 
še kak kos notranjega pohištva, a to za 
naše delovanje ni bistveno. Skoraj v ce-
loti je že izvedena izolacija strehe," je po-
jasnil predsednik PGD Selca Matija Na-
stran in dodal, da bodo dela nadaljevali v 
prvem nadstropju, kjer je večnamenska 
dvorana. Septembra naj bi dom dobil še 
fasado, ob koncu poletja pa načrtujejo 

še asfaltiranje okolice. Uradno odprtje 
doma predvidevajo v naslednjem letu. 
"Vsi stroški v zvezi z novim gasilskim 
domom v Selcih trenutno znašajo 411.693 
evrov. Občina je prispevala dvesto tisoč 
evrov, preostalo smo zbrali sami, tudi s 
pomočjo donatorjev in prispevki kraja-
nov. V dveh letih smo med krajani izvedli 
dve nabirki. Obe sta uspeli, saj smo zbra-
li 66.135 evrov. V ta znesek je vštet tudi 

les. Na tem mestu se gasilci še enkrat 
iskreno zahvaljujemo vsem krajankam 
in krajanom Dolenje vasi, Golice, Kališ, 
Lajš, Selc, Topolj in Zabrekev, da so nas 
podprli. Preostala manjkajoča sredstva 
bomo zagotovili sami z lastnim delom 
in upamo, da še kakim sponzorjem," je 
povedal Nastran. Gasilci so sicer veliko 
del opravili sami, skupaj se je tako na-
bralo že za več kot 5500 prostovoljnih ur.

Selški  
gasilci končno  
v nov dom

Februarski občni zbor so že pripravili v novem domu. 

Na dveh lokacijah državne ceste Podrošt–Češnjica, kjer potekata sa-
nacija skalnih brežin in odprava ožin, ne bodo več potrebne popolne 
zapore. V cestni ožini dober kilometer nad Zalim Logom (pred odce-
pom za Ravne) dela že od konca marca potekajo ob polovični zapori, 
pred kratkim pa so jo uvedli še pri odcepu za Davčo, je povedal vodja 
gradbišča Jurij Rutar iz Gorenjske gradbene družbe. Delni zapori ce-
ste z izmenično enosmernim prometom sta sicer predvideni vse do 
sredine avgusta. Pred dnevi so že končali sanacijo brežine ob državni 
cesti v Davčo, dvesto metrov naprej od davškega mostu, je razložil 
Jurij Rutar. Je pa zaradi zaključka rekonstrukcije še vedno vzpostavlje-
na popolna zapora na regionalni cesti Podrošt–Sorica. "Trajala bo do 
konca aprila, za prvomajske praznike naj bi bila cesta že odprta," je 
napovedal Rutar. V času asfaltiranja bo sicer potrebna tudi polovična 
zapora ceste od Podrošta proti Petrovemu Brdu. Kot je pojasnil župan 
Anton Luznar, naj bi državna direkcija za infrastrukturo letos sanirala 
in zaščitila tudi brežino nasproti bencinske črpalke v Železnikih, od 
koder se na cesto vali kamenje.

Popolna zapora le še v Sorico

Sanacija brežine ob regionalni cesti pri odcepu za Davčo
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Občina Železniki je koncesijo na po-
dročju splošne in družinske medicine, 
ki jo je razpisala zaradi upokojitve dr. 
Gregorja Habjana, z aprilom podelila 
Ambulanti Košir. Dr. Branko Košir, prav 
tako dolgoletni koncesionar v Železni-
kih, je bil tudi edini, ki se je prijavil na 
razpis. Ambulanta Košir je doslej imela 
opredeljenih 2100 pacientov, ta mesec 
pa je tako prevzela še Habjanove, ki jih 
je imel nekaj manj. V Zdravstvenem 
domu Železniki od leta 2013 dela tudi 
zdravnica Ana Marn Vodovnik, ki ima v 
svoji ambulanti opredeljenih 1818 oseb.
Dr. Habjan, ki se je upokojil konec mar-
ca, sicer še ni povsem opustil obravnave 
pacientov. Kot je razložil dr. Košir, bosta 
v novi ambulanti delala oba z dr. Ha-
bjanom, kolikor mu zakon to dovoli po 
upokojitvi, manjkajoče termine pa "po-
krivajo" specializanti. "Ambulanta nor-
malno deluje. Kakšnih pritožb nismo 
dobili," je po prvem tednu delovanja 
ambulante povedal dr. Košir ter zagoto-
vil, da bo zdravstvena oskrba potekala 
nemoteno in bodo pacienti dobro oskr-
bljeni.
Ambulanta 3, kot so jo začasno poi-
menovali, ostaja na isti lokaciji, kot je 
delal dr. Habjan. V prvem tednu je bila 
po besedah Koširja edina večja težava 
ponoven priklop stacionarnega telefo-
na. Ambulanta je sedaj že dosegljiva na 
telefonski številki 04 510 17 50, naroča-
nje pa je možno tudi na ambulanta3.
zelezniki@gmail.com. "Dvakrat teden-
sko ambulanta dela popoldne, trikrat 
pa v dopoldanskem času," je razložil dr. 
Branko Košir. V ambulanti pomagajo 
specializanti, ki jih pacienti že pozna-

jo: Marko Možina, Tatjana Nastran in 
Mihaela Justin, z aprilom pa se jim je 
pridružil še Anže Opara, ki se je dobro 
izkazal in so bili pacienti z njim zado-
voljni, je pojasnil Košir. Ta bo sedaj sku-
šal najti še zamenjavo za Justinovo, ki 
bo konec meseca nastopila porodniški 
dopust.
Občina je Ambulanti Košir koncesijo 
podelila za 15 let, a je župan Anton Lu-
znar povedal, da so se z dr. Koširjem do-
govorili, da jo bo vrnil, ko bo nekdo od 
mlajših zdravnikov izpolnil pogoj glede 
zahtevanega triletnega staža, kar bi mu 
omogočilo pridobitev koncesije. "Ambu-
lanta bo na takšen način delovala zača-
sno, predvidoma do konca septembra," 
je razložil Košir in dodal, da bosta dva 
specializanta, Možina in Nastranova, 
jeseni končala specializacijo. "Glede na 

njuno odločitev bomo videli, kdo bo pre-
vzel ambulanto. Želimo si, da bi se oba 
zdravnika odločila za sodelovanje in da 
bi v Železnikih dobili še četrto ambu-
lanto. Prostor zanjo že imamo, le opre-
miti jo je še treba," je še dejal Košir.
Konec julija se namerava upokojiti tudi 
zobozdravnica, ki v Železnikih obravna-
va otroke, zato se občina že pripravlja 
na razpis koncesije za to delovno mesto.
Že dlje časa si prizadevajo tudi za pri-
dobitev pediatra. "Na zadnjem sestanku 
na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije smo se ponovno pogovarjali o 
zagotovitvi programa za zdravnika pe-
diatra v Železnikih. Povedali so nam, da 
je pravi naslov ministrstvo za zdravje in 
da bi verjetno lahko dobili program za 
pediatra, če bi uspeli dobiti tudi zdrav-
nika za opravljanje tega programa. Na 
marčevskem sestanku na ministrstvu 
so povedali enako – program za pedi-
atra lahko dobimo, če nam uspe dobiti 
zdravnika za ta program. Program bi 
lahko dobili že za naslednje leto. Zato 
prosim vse občanke in občane, da nam 
pomagate iskati zdravnika pediatra," je 
dejal župan.

Koncesijo podelili Ambulanti Košir
Zdravnik Branko Košir je z aprilom – po upokojitvi Gregorja Habjana in pridobitvi 
dodatne koncesije za splošno in družinsko medicino – vzpostavil še eno ambulanto. 
V njej delata oba ob pomoči specializantov. Ambulanta bo na ta način delovala 
predvidoma do jeseni, ko bi jo lahko prevzel eden od mlajših zdravnikov.

Pacienti bodo v novi ambulanti dobro oskrbljeni, zagotavlja zdravnik Branko Košir.

V Železnikih si že dlje časa prizadevajo tudi za pridobitev pediatra. 
Na zadnjem sestanku na ministrstvu za zdravje je župan Anton 
Luznar izvedel, da lahko že za prihodnje leto dobijo program 
pediatrije, če jim uspe najti tudi pediatra. »Zato prosim vse 
občanke in občane, da nam pomagate iskati zdravnika pediatra,« 
pravi župan.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR, ANA ŠUBIC

Občinski svetniki so se letos srečali že 
na treh sejah: konec januarja, mesec 
dni kasneje in še sinoči, 11. aprila. O 
zadnji seji bomo poročali v naslednji 
številki Ratitovških obzorij, tokrat pa o 
ključnih temah prejšnjih dveh sej.
Osrednja točka četrte redne seje, ki je po-
tekala konec februarja, je bila obravnava 
in potrditev letošnjega proračuna, s ka-
terim so se sicer svetniki prvič seznanili 
že na januarski seji. Načrtujejo slabih 8,6 
milijona evrov odhodkov in 7,9 milijona 
evrov prihodkov. Proračunski primanj-
kljaj bodo pokrili s stanjem sredstev 
na računih in najemom 192 tisoč evrov 
brezobrestnega posojila. Letos sicer na-
meravajo odplačati 418 tisoč evrov kredi-
ta, na zadnji dan lanskega leta pa je bila 
občina zadolžena za slaba dva milijona 
evrov, je svetnikom poročala občinska 
svetovalka za proračun, finance in go-
spodarstvo Cirila Tušek.

LETOS NAJVEČ ZA PLAZ  
V DRAŽGOŠAH

Investicijam bodo namenili 3,7 milijo-
na evrov. Občina od države in Evrop-
ske unije pričakuje 1,9 milijona evrov 
transfernih prihodkov, največ na račun 
sanacije obsežnega plazu v Dražgošah, 
ki bo največja letošnja investicija. Za 

sanacijo plazu, ki ogroža šest hiš, pri-
čakujejo 1,3 milijona evrov državnih 
sredstev, občina pa bo prispevala četrt 
milijona evrov. Nadaljevali bodo ureja-
nje hiše, ki so jo lani kupili za potrebe 
širitve Vrtca Železniki. Za ureditev pro-
storov v prvem nadstropju, zunanjega 
stopnišča in zunanjih površin so pred-
videli 209 tisoč evrov. Znesek za prenovo 
savn in sanitarij v plavalnem bazenu so 
med obema branjema proračuna zvišali 
na 121 tisoč evrov.
Za področje cestnega prometa so v pro-
računu predvideli 784 tisoč evrov. Med 
večje investicije sodi ureditev lokalne 
ceste Ojstri Vrh–Sleme–Zgornja Goli-
ca, za kar pričakujejo 192 tisoč evrov 
nepovratnih sredstev gospodarskega 
ministrstva. Urediti nameravajo tudi 
avtobusni postaji in pločnik v naselju 
Rudno (177 tisoč evrov), za kar jim bo di-
rekcija za infrastrukturo namenila 142 
tisoč evrov. Med večje letošnje investi-
cije sodi tudi gradnja nove povezovalne 
poti od plavalnega bazena do parkirišča 
Na Kresu. Urediti nameravajo tudi me-
teorno in fekalno kanalizacijo ter uvoz 
pri cvetličarni na Studenem (72 tisoč 
evrov), šestdeset odstotkov denarja bo 
prispevala direkcija za infrastrukturo. 
Občina bo s sto tisoč evri tudi sofinanci-
rala podvozje za novo za gasilsko cister-
no PGD Železniki.

RAZPRAVLJALI TUDI O DOMU  
STAREJŠIH
Poleg tega so na februarski seji pred-
stavniki investitorja v dom starejših 
predstavili spremenjeno zasnovo Doma 
Železniki, za katerega načrtujejo, da bi 
ga v soglasju z lokalno skupnostjo zgra-
dili do konca decembra 2020. Odgovorni 
projektant Domen Zupančič je na seji, 
na kateri so bili navzoči tudi stanoval-
ci blokov Na Kresu od 21 do 24, povedal, 
da sta bila po prvotni zasnovi predvi-
dena dva objekta, po intervenciji obča-
nov so se odločili za eno stavbo v štirih 
nadstropjih, kjer bi bilo prostora za 55 
stanovalcev. Večji kot prvotno bo tudi 
odmik od stanovanjskih blokov (od naj-
bližje stolpnice naj bi bil dom oddaljen 
28 metrov). Zahtevam stanovalcev so se 
skušali približati tudi glede parkirnih 
mest, eno od parkirišč naj bi bilo tudi 
dvonivojsko. Na spremembo lokacije 
doma, ki so jo znova omenili nekateri 
svetniki, pa ministrstvo ne pristane, 
nanjo je namreč vezana koncesija. Sta-
novalci sosednjih blokov so na seji pou-
darili, da ne nasprotujejo gradnji doma 
starostnikov, le lokacija se jim še vedno 
zdi neprimerna. Prostor ob blokih, tr-
govini in plavalnem bazenu bo namreč 
potem, ko bo zgrajen še dom, zelo ute-
snjen. Opozarjali so zlasti na pomanj-
kanje parkirnih mest, ki jih že doslej 

Na februarski seji sprejeli proračun
Občinski svetniki so se seznanili s spremenjeno idejno zasnovo doma starejših  
in potrdili letošnji proračun.

Gradnja nove povezovalne ceste mimo plavalnega bazena naj bi 
potekala od začetka maja do konca julija. 

V začetku maja se bo začela gradnja nove povezovalne poti od regi-
onalne ceste mimo plavalnega bazena do parkirišča Na Kresu, ki bo 
razbremenila dostop do tega območja, kjer je načrtovan tudi dom 
starejših. Občina Železniki je za gradnjo nove ceste izbrala podje-
tje Eurograd iz Ljubljane, ki je bilo med šestimi ponudniki cenovno 
najugodnejše. Gradnja bo predvidoma končana do konca julija. 
Celotna investicija je vključno z davkom vredna 145.600 evrov. V le-
tošnjem občinskem proračunu so sicer predvidena tudi sredstva za 
načrte za kanalizacijo, vodovod in hidrantno omrežje na tem obmo-
čju, ki naj bi jih po besedah župana Antona Luznarja verjetno gradi-
li že v prihodnjem letu, še pred začetkom gradnje doma starejših pa 
bo treba poskrbeti tudi za dodatno parkirišče za zadnjo stolpnico 
vsaj v makadamski izvedbi. V letošnjem proračunu so tudi sredstva 
za načrt ureditve celotnega prostora pred stolpnicami.

Kmalu gradnja nove  
povezovalne ceste
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OBČINA ŽELEZNIKI
Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

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

RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE ŽELEZNIKI V LETU 2019

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.   

Razpis za podelitev naziva častni občan se objavi zadnje leto v 
4-letnem mandatu občinskega sveta, to bo v letu 2022.

PLAKETO OBČINE podeljuje občinski svet posameznikom, pod-
jetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam ali skup n-
o stim:
–  za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih 

družbenih 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.

Plaketo 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. aktivno-
sti na posameznih področjih delovanja ter dejanja, ki se od-
ražajo 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 
druš tvom za okrogle obletnice delovanja.

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

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

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

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

Pobude za podelitev priznanj in nagrad občine Železniki 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 pre-
dložene najkasneje do vključno ponedeljka, 6. maja 2019, do 15. 
ure na naslov: Občina Železniki, Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, Češnjica 48, 4228 Železniki, v zaprti 
ovojnici s pripisom “NE ODPIRAJ – PRIZNANJA OBČINE“.

Železniki, 25. 3. 2019
Št.: 094-1/2019-001

ŽUPAN OBČINE ŽELEZNIKI
mag. Anton LUZNAR

156 družin iz blokov Na Kresu ni imelo 
dovolj na razpolago. To težavo bi morda 
rešili s parkirno garažo, predvsem pa 
naj problem parkirišč terminsko rešijo 
pred začetkom gradnje. Na predstavitvi 
je bilo prikazano možno dodatno parki-
rišče za zadnjo stolpnico. Zahtevajo tudi 
ureditev infrastrukture, hidrantnega 
omrežja, varnih poti.

ČASTNI OBČAN VSAKA ŠTIRI LETA

Na tej seji so svetniki tudi potrdili odlo-
čitev o vključitvi občine Železniki v sve-
tovno mrežo starosti prijaznih mest, ki 
jo je predstavil dr. Jože Ramovš iz Inšti-
tuta Antona Trstenjaka. V drugi obrav-
navi so sprejeli letošnji občinski prora-

čun. Med pomembnejšimi točkami je 
bila tudi sprememba odloka o občin-
skih priznanjih, po katerem naj bi po-
delili največ en naziv častnega občana 
v štiriletnem mandatu. Od leta 1998 do 
2018 je bilo podeljenih 18 nazivov častni 
občan, zato so ocenili, da je to preveč in 
tako najvišje priznanje izgublja svojo 
vrednost.
Na januarski seji so svetniki med dru-
gim tudi imenovali novega člana nad-
zornega odbora občine. Za novega člana 
so svetniki potrdili Jožeta Kamenška, ki 
ga je predlagal občinski odbor SD. Poleg 
njega so v nadzornem odboru še Maja 
Jelenc, Valerija Čemažar Čikič, Franci 
Mihelčič in predsednik Janez Trojar.

Program Svit, državni program presejanja 
in zgodnjega odkrivanja raka na debelem 
črevesju in danki, uspešno deluje že deset 
let. Občani Železnikov so po odzivnosti v 
programu še vedno med najboljšimi v drža-
vi. Lani je bila odzivnost v občini Železniki 
skoraj 79-odstotna: pri moških 74-odstotna 
in pri ženskah 84-odstotna. Na Gorenjskem 
je bila odzivnost lani 68-odstotna, v Slove-
niji pa nekaj manj kot 65-odstotna. Lani so 
v Sloveniji v programu Svit odkrili 201 raka, 
v desetih letih pa več kot 2.800 rakov, od 
tega 65 odstotkov v zgodnji fazi.

Med najbolj odzivnimi 
v Svitu 
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OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki 
objavljen

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja

kmetijstva in podeželja v občini Železniki v letu 2019. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na 
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si  

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna  
naročila ter v sprejemni pisarni Občine Železniki  

(kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23). 
Rok za oddajo vlog je najpozneje do vključno 31. 5. 2019.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki 
objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  

v občini Železniki za leto 2019. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na 
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si  

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
ter v sprejemni pisarni Občine Železniki 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 

Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 13. 5. 2019.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki 
objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje turistične dejavnosti društev  

v občini Železniki za leto 2019. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na 
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si  

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
ter v sprejemni pisarni Občine Železniki 
(kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23). 

Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 13. 5. 2019.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki 
objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v občini  

Železniki za leto 2019.

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na 
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si  

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
ter v sprejemni pisarni Občine Železniki 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 

Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 13. 5. 2019.
Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki 
objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v 

občini Železniki za leto 2019. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na 
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si  

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
ter v sprejemni pisarni Občine Železniki 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 

Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 13. 5. 2019.

Mag. Anton Luznar, župan

OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Železniki 
objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih 

organizacij v občini Železniki za leto 2019. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na 
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si  

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila 
ter v sprejemni pisarni Občine Železniki 
(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15). 

Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 13. 5. 2019.
Mag. Anton Luznar, župan

Dnevni center Šent Škofja Loka se ob 
desetletnici obstoja, ki jo praznuje letos, 
predstavlja širši javnosti z likovnimi iz-
delki. V Krajevni knjižnici Železniki si je 
tako še do konca aprila možno ogledati 

razstavo Z mandalami na poti do sebe. 
Šent – Slovensko združenje za duševno 
zdravje je bilo ustanovljeno že leta 1993, 
dnevni center v Škofji Loki pa deluje od 
leta 2009. "Njegov namen je izvajanje 

psihosocialne rehabilitacije ljudem, ki 
imajo težave v duševnem zdravju, nji-
hovim svojcem in drugim, ki jih zani-
ma tovrstno področje," je razložila Špela 
Podobnik, svetovalka v Dnevnem centru 
Šent Škofja Loka. Mesečno prihaja vanj 
okoli trideset različnih uporabnikov, 
tudi iz Selške doline. V desetih letih so 
pomagali več kot 150 različnim osebam.

Šentova razstava v Železnikih
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Zora Bonča ima 63 let. Mladost je preži-
vela na Škovinah, sicer pa živi v Dašni-
ci, kjer sta si z možem zgradila dom in 
ustvarila družino. Imata dve odrasli hčeri 
in tri vnuke. Po izobrazbi je učiteljica ge-
ografije in zgodovine, od leta 2017 pa upo-
kojena. Prosti čas najraje preživlja v kro-
gu družine. "Vsakodnevno obiskujem tudi 
svoje starše in jima velikokrat priskočim 
na pomoč. Rada smučam, igram nami-
zni tenis, hodim v naravo ali pa samo po-
klepetam v prijetni družbi. Zelo rada tudi 
preberem kakšno dobro knjigo. Seveda 
pa je sedaj del mojega prostega časa tudi 
delo v občinskem svetu."
• Zakaj ste se odločili za vstop v lokal-
no politiko?
"Kandidirala sem na listi SD in bila iz-
voljena v občinski svet s preferenčni-

mi glasovi. Z veseljem sem se vključi-
la v delo občinskega sveta in potrudila 
se bom, da bom s svojim delovanjem 
upravičila zaupanje občanov, ki mi je 
bilo izkazano na volitvah."
• Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika?
"Svetniki oz. svetnice smo samo ljudje, 
tudi z napakami, pa vendarle menim, 
da v nas morajo prevladovati lastno-
sti, kot so: razgledanost, strpnost, pri-
pravljenost spoštovati različnosti med 
nami, umirjenost in premišljenost pri 
pomembnih odločitvah, pa seveda pri-
pravljenost delati za dobro vseh občank 
in občanov. To je tudi moje vodilo za 
delo: povezovati se med seboj, podpirati 
dobre ideje, ne glede na to, s katere po-
litične opcije prihajajo, in tako ustvariti 
občino prijazno mladim in starejšim, 
saj sta medgeneracijska solidarnost in 

izmenjava izkušenj neizpodbitni pogoj 
za zadovoljno družbo."
• Ste aktivni v kakšnem občinskem 
odboru?
"Sem podpredsednica odbora za družbe-
ne dejavnosti, vključena pa sem tudi v 
odbor, ki bo ustvarjal in vodil aktivnosti 
za prijetno staranje. Naša občina je na-
mreč vključena v slovensko in svetovno 
mrežo starosti prijaznih občin."
• Kaj je po vašem mnenju največji 
problem v občini in kako bi ga rešili?
"Trenutno in seveda tudi v prihodnosti 
bo eden večjih problemov skrb za starej-
še prebivalstvo in v zvezi s tem tudi zače-
tek gradnje doma za starejše. Upam, da 
nam bo uspelo umiriti strasti in uskladi-
ti vse interese v zvezi s to gradnjo."

Ustvariti občino, prijazno mladim 
in starejšim 
Zora Bonča iz Železnikov je novinka v občinskem svetu, 
izvoljena je bila na listi SD.

Zora Bonča

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Aleš Bertoncelj ima 34 let in je po iz-
obrazbi elektrotehnik elektronik. Kot 
vzdrževalec elektronske opreme je zapo-
slen v podjetju, kjer izdelujejo rezervne 
dele za avtomobilsko industrijo. S sopro-
go in sinovoma živi v Lajšah. Prosti čas 
namenja družini. "Najraje se odpravimo 
na kakšen izlet po naši prelepi Sloveniji."
• Zakaj ste se odločili za vstop v lokal-
no politiko?
"Ker hočem sodelovati pri odločitvah na 
občinski ravni. Zastopati dobre interese 
občanov in tako sooblikovati prijetno in 
varno okolje, v katerem živimo." 
• Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika?
"Občinski svetniki so kot vsi politični 
akterji izvoljeni od ljudi. Tako da mora 

v prvi vrsti dober svetnik prisluhniti lju-
dem in delati za ljudi. Mora z njimi so-
delovati, se pogovarjati in njihova mne-
nja predstaviti občinski upravi."
• Katere cilje boste zasledovali?
"Za osebni cilj sem si zadal sodelovanje 
z vsemi stranmi, tako znotraj občinske-
ga sveta kot tudi zunaj njega, z občani. 
Zavzemal se bom tudi za projekt izdela-
ve kolesarske steze skozi dolino. Pone-
kod je cesta ozka, zato je ogrožena var-
nost vseh udeležencev. Idealno bi bilo, 
da bi se kolesarska steza nadaljevala 
tudi skozi sotesko v občini Škofja Loka."
• Ste v kakšnem občinskem odboru?
"Sem v odboru za komunalno dejavnost 
in varstvo okolja. Trenutno je aktualna 
tema odlok o uvedbi mirujočega prome-
ta, ki bi uredila parkiranje na izpostavlje-
nih mestih po občini. Druga, zame oseb-

no pomembna tema pa so zadrževalniki 
za vodo, ki so bili zgrajeni v okviru proti-
poplavne varnosti po celotni občini. Tre-
ba bo poiskati dolgoročno rešitev, kako 
zadrževalnike očistiti naplavin."
• Kaj je največji problem v občini?
"Zdi se mi, da občina kot celota nima 
nekih velikih problemov, so pa najbolj 
obremenjene in na udaru ceste. Zaradi 
lege in velikosti občine je lokalnih cest 
veliko. Verjamem, da občinska uprava 
rešuje to problematiko, kot je najbolje v 
okviru razpoložljivih sredstev. Mogoče bi 
bilo tudi smiselno v prihodnosti v Žele-
znikih zgraditi malo večji park oz. igri-
šče, kjer bi se otroci varno igrali."

Svetnik mora prisluhniti ljudem
Aleš Bertoncelj, občinski svetnik z liste SLS, se je za 
vstop v lokalno politiko odločil, ker želi sodelovati pri 
odločitvah na občinski ravni. 

Aleš Bertoncelj 
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V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17;  v nadalje-
vanju pravilnik) je treba uporabnike pitne vode iz javnih 
vodovodov najmanj enkrat letno obvestiti o skladnosti 
pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.

Na vseh javnih vodovodih je vzpostavljen notranji nadzor 
po sistemu HACCP. V sklopu notranjega nadzora se izva-
jajo tudi analize pitne vode, ki jih izvaja pogodbeni iz-
vajalec Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
(NLZOH). Analize pitne vode (mikrobiološke preiskave in 
fizikalno-kemijske analize) se izvajajo na podlagi letne-
ga plana odvzema vzorcev. V primeru neskladnih vzorcev 
pitne vode pogodbeni izvajalec po telefonu obvesti odgo-
vorno osebo na posameznem vodovodu in vodjo Režijske-
ga obrata. V teh primerih se vzorci ponovno odvzamejo 
in analize ponovijo. Vsi rezultati analiz pitne vode iz jav-
nih vodovodov, odvzetih v sklopu notranjega, nadzora so 
sproti objavljeni na spletni strani Občine Železniki. Letni 
poročili o pitni vodi iz javnih vodovodov v upravljanju ob-
čine Železniki in iz vaških javnih vodovodov za leto 2018, 
ki ju je pripravil  NLZOH, sta prav tako objavljeni na sple-
tni strani Občine Železniki.
Poleg notranjega nadzora se analize pitne vode izvajajo 
tudi v okviru državnega monitoringa.

Pri mikrobioloških preiskavah se v pitni vodi določajo in-
dikatorji fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije 
(prisotnost mikroorganizmov). Mikroorganizmi nam po-
kažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge one-
snaženosti.
Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (Escherichia 
coli, Enterococcus sppecies): 
∞  Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v člove-

škem in živalskem blatu v velikem številu ter posledič-
no v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. 
Rezultat dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena.

∞  Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v bla-
tu ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne 
indikatorje. V vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakte-
rije, zato njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejše fe-
kalno onesnaženje, ki kaže na pomanjkljivosti v procesu 
oskrbe s pitno vodo.

Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s spora-
mi, koliformne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 
37 °C): 
∞  Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih 

najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Priso-
tnost kaže na onesnaženje z večjimi količinami organ-
skih in anorganskih snovi iz okolja.

∞  Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene 
bakterije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manj-
šem številu kot E. coli. Njihov izvor je lahko tudi v oko-

lju. Spore prežive v vodi dolgo časa in so odporne na 
dezinfekcijska sredstva. 

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

JAVNI VODOVODI V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI 

Javna vodovoda v upravljanju Občine Železniki sta: javni 
vodovod Železniki in javni vodovod OŠ Davča. Javni vodo-
vod Železniki oskrbuje s pitno vodo cca 3200 prebivalcev v 
mestu Železniki in naseljih Studeno, Jesenovec, javni vo-
dovod OŠ Davča pa s pitno vodo oskrbuje objekt OŠ Davča. 

Javni vodovod Železniki napajajo zajetja Plenšak – naj-
večji vodni vir, zajetja Mlake, zajetja Rudno, ter rezervna 
vodna vira: vrtina Jesenovec in črpališče Škovine. Rezer-
vna vira se v sistem vključita samo v primeru pomanj-
kanja vode. Na vseh virih je urejena priprava vode z UV-
-dezinfekcijskimi napravami.
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Železniki za mikrobiološke preiskave odvzetih 
32 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 
6 vzorcev. Na vodnih virih pred dezinfekcijo vode je bilo 
odvzetih 8 vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave. 
Na rezervnih vodnih virih so bili odvzeti 3 vzorci pitne 
vode za mikrobiološke preiskave in 2 za fizikalno-kemij-
ske analize. Iz omrežja javnega vodovoda Železniki je bilo 
odvzetih 21 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 4 vzorci 
za fizikalno-kemijske analize. Od vseh odvzetih vzorcev 
za mikrobiološke preiskave je bilo neskladnih s pravilni-
kom: 7 vzorcev odvzetih na vodnih virih pred dezinfekcijo 
in 2 vzorca odvzeta na rezervnih vodnih virih pred dezin-
fekcijo. Vsi vzorci odvzeti za fizikalno-kemijske analize so 
bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa je bilo iz omrežja javne-
ga vodovoda Železniki odvzetih 5 vzorcev pitne vode za 
mikrobiološke preiskave in 5 vzorcev za fizikalno-kemij-
ske analize. Vsi vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod OŠ Davča napaja zajetje OŠ Davča. Pitna 
voda se pred distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko 
napravo. 
V letu 2018 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda OŠ Davča za mikrobiološke preiskave odvzeti 
3 vzorci pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 
vzorec. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja jav-
nega vodovoda OŠ Davča odvzeta 2 vzorca pitne vode za 
mikrobiološke preiskave in 2 vzorca za fizikalno-kemij-
ske analize. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s pravilni-
kom.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode  iz javnih 
vodovodov  v občini Železniki v letu 2018
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VAŠKI JAVNI VODOVODI V OBČINI ŽELEZNIKI 

Vaški javni vodovodi v občini Železniki so naslednji: vo-
dovod Dolenja vas, vodovod Selca, vodovod Kališe, vodo-
vod Rudno, vodovod Dražgoše, vodovod Podlonk, vodovod 
Zali Log, vodovod Sorica, vodovod Ron, vodovod Spodnje 
Danje.      
 
Javni vodovod Dolenja vas s pitno vodo oskrbuje 499 
uporabnikov, napajajo ga zajetja: Mehne, Trojar, Kisel, 
Kljukc, Grič. V vodohranu, v katerega se stekajo vode iz 
vodnih virov Mehne, Trojar, Kisel, Kljukc, je urejena pri-
prava vode z UV-dezinfekcijsko napravo.
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Dolenja vas za mikrobiološke preiskave odvze-
tih 12 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize 
pa 2 vzorca. Od vseh odvzetih vzorcev je bilo 5 vzorcev 
odvzetih za mikrobiološke preiskave in 2 vzorca odvzeta 
za fizikalno-kemijske analize (prenizek pH) neskladnih s 
pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni. 

Javni vodovod Selca s pitno vodo oskrbuje 695 uporabni-
kov, napajajo ga zajetja: Bodešnik, Golica, Ustran. Pitna 
voda se pred distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko 
napravo v vodohranu Golica in s klorovim preparatom v 
vodohranu Bodešnik.
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javne-
ga vodovoda Selca za mikrobiološke preiskave odvzetih 
9 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 3 
vzorci. Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke prei-
skave so bili 4 vzorci, odvzeti na vodnih virih pred dez-
infekcijo, neskladni s pravilnikom, ostali vzorci so bili 
skladni. 

Javni vodovod Kališe s pitno vodo oskrbuje 58 uporabni-
kov, napajata ga zajetji Lepo Brdo in Rativnik.
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javne-
ga vodovoda Kališe za mikrobiološke preiskave odvzetih 
6 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 
vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev  sta bila 2 vzorca, odvze-
ta za mikrobiološke preiskave, neskladna s pravilnikom, 
ostali vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Rudno s pitno vodo oskrbuje 193 uporabni-
kov, napaja ga zajetje Rudno.
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javne-
ga vodovoda Rudno za mikrobiološke preiskave odvzetih 
7 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 
vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke prei-
skave je bilo 6 vzorcev neskladnih s pravilnikom, ostali 
vzorci so bili skladni. 

Javni vodovod Dražgoše s pitno vodo oskrbuje 320 
uporabnikov, napajajo ga zajetja Češnjica 1, 2, 3, 4 in 
Razpot.
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Dražgoše za mikrobiološke preiskave odvzetih 
15 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 2 
vzorca. Od vseh odvzetih vzorcev  je bilo 5 vzorcev, od-

vzetih za mikrobiološke preiskave, neskladnih s pravil-
nikom, ostali vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Podlonk s pitno vodo oskrbuje 100 uporab-
nikov, napajajo ga zajetja Podlonk 1, 2, 3.
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Podlonk za mikrobiološke preiskave odvzetih 
7 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 
vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev je bilo 6 vzorcev, odvze-
tih za mikrobiološke preiskave, neskladnih s pravilni-
kom, ostali vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Zali Log s pitno vodo oskrbuje 155 uporab-
nikov, napaja ga zajetje Naglca. 
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Zali Log za mikrobiološke preiskave odvzetih 
5 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 
vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev so bili 3 vzorci, odvze-
ti za mikrobiološke preiskave, neskladni s pravilnikom, 
ostali vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Ron s pitno vodo oskrbuje 63 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Ron. 
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javne-
ga vodovoda Ron za mikrobiološke preiskave odvzetih 
5 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 
vzorec. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod Sorica s pitno vodo oskrbuje 126 uporabni-
kov, napaja ga zajetje Sorica. 
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javne-
ga vodovoda Sorica za mikrobiološke preiskave odvzetih 6 
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzo-
rec. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod Spodnje Danje s pitno vodo oskrbuje 54 
uporabnikov, napaja ga zajetje Trojar. Pitna voda se pred 
distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko napravo.
V letu 2018 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Spodnje Danje za mikrobiološke preiskave od-
vzetih 5 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize 
pa 1 vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev sta bila 2 vzorca, 
odvzeta za mikrobiološke preiskave, neskladna s pravil-
nikom, ostali vzorci so bili skladni.

V okviru državnega monitoringa je bilo v letu 2018 iz 
omrežij vaških javnih vodovodov v občini Železniki od-
vzetih 23 vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave 
(mikrobiološke preiskave in kemijske analize). Od vseh 
odvzetih vzorcev  je bilo 11 vzorcev, odvzetih za mikrobi-
ološke preiskave, neskladnih s pravilnikom, in sicer po 2 
vzorca na vodovodih: Kališe, Spodnje Danje, Rudno in po 1 
vzorec na vodovodih: Zali Log, Dražgoše, Podlonk, Sorica, 
Ron, ostali vzorci so bili skladni. Neskladen je bil tudi 1 
vzorec, odvzet za fizikalno-kemijske analize iz vodovoda 
Dražgoše.

Saša Lazar, 
vodja Režijskega obrata občine Železniki
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V februarju smo ob bogati beri programov izobraževanja, ki 
jih financira Občina Železniki (nemščina, španščina, šiva-
nje, znanja o zeliščih, zdrava hrbtenica, oblikovanje gline), 
začeli organizirati tudi prve izobraževalne dogodke v okviru 
projekta Center medgeneracijskega učenja (CMU). Projekt je 
pripravila Ljudska univerza Škofja Loka v sodelovanju s tremi 
partnerji in poteka v okviru LAS Loškega pogorja, financirali 
pa ga bosta Evropska unija iz Evropskega regionalnega skla-
da in Republika Slovenija. Poudarek v projektu je na medge-
neracijskem učenju oz. prenosu znanj med generacijami in 
medgeneracijskem druženju. Na predloge občanov so se prva 
izobraževanja že začela (in prva tudi že zaključila), nekatera 
potekajo oz. jih bomo izvedli v prihodnjih mesecih – od aprila 
do junija, še več pa od oktobra do maja 2020, ko se projekt 
zaključi. 
V marcu se je zaključil tečaj poslikave gline, v začetku aprila 
pa začetni računalniški tečaj. Trenutno poteka še tečaj angle-

ščine, v medgeneracijskem vzdušju poteka tudi tečaj šivanja 
pod naslovom Z nitjo povezane generacije. So pa še prosta 
mesta za naslednje izobraževalne dogodke: Urejanje doma 
– hiša kot iz škatlice (eno srečanje, v primeru interesa 
tudi več), Skupaj v korak – nordijska hoja (šest srečanj), 
Krašenje pirhov (eno srečanje) in MED(ENO) generacijsko 
ustvarjanje dražgoških kruhkov (eno srečanje).
Da bi programe čim bolj prilagodili potrebam in željam obča-
nov, vas vabimo, da s svojimi predlogi sooblikujete program. 
Prosimo, da na naslov gita.mihovec@guest.arnes.si ali po tele-
fonu 04/506 13 20 sporočite svoje predloge, kaj bi se radi učili in 
kaj bi morda učili mlajše ali starejše generacije. Za lažji razmi-
slek ponujamo nekaj področij, v okviru katerih sedaj potekajo 
izobraževalni dogodki, in sicer tuji jeziki, računalniška znanja 
oz. znanja s področja IT, vsebine za osebnostno rast, skrb za 
zdravje in nego starejših, ročna dela in drugo.
V projektu sodelujejo naslednji partnerji: Osnovna šola Ivana 
Tavčarja Gorenja vas, Vrtec pri OŠ Žiri in Javni zavod Ratitovec.
Se vidimo v LUS Železniki na medgeneracijskih dogodkih!

Brezplačna  
izobraževanja za vse  
generacije
Ob izobraževanjih, ki jih financira 
Občina Železniki, je dober odziv tudi na 
izobraževalne dogodke v okviru projekta 
Center medgeneracijskega učenja (CMU), 
ki so namenjeni občanom vseh generacij: 
otrokom, mladini, odraslim, staršem in 
starim staršem.

Izdelki udeležencev medgeneracijskega dogodka Barvanje gline na 
priložnostni razstavi ob zaključku tečaja, ki ga je vodil akademski 
kipar Matej Plestenjak

KRISTINA MIKLAVČIČ,  
RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica 
Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških 
hribov, po novem Babica in Dedek, narav-
ni izdelki iz škofjeloških hribov, sta med 
potrošniki prepoznavni kot znamki, ki 
povezujeta proizvajalce na Škofjeloškem, 
ki znotraj svojih dejavnosti po tradicio-
nalnih postopkih ter ob uporabi kvalite-
tnih lokalnih in drugih izbranih surovin 
izdelujejo najrazličnejše izdelke višje ka-
kovosti, ki jo tudi redno preverjamo.
Vrsto let ob podpori občin na Škofjelo-
škem in s koriščenjem drugih finanč-
nih virov potekajo aktivnosti za razvoj 
in promocijo blagovnih znamk, dobro 

leto pa teče tudi projekt Marejne, v okvi-
ru katerega smo razvili novo celostno 
podobo znamk z novim logotipom, novo 
ponudbo turističnih spominkov in jo 
predstavili na novih prodajnih mestih 
– v marejnah, promocijsko-prodajnih 
omarah na sedmih lokacijah izbranih 
gostiln na širšem škofjeloškem obmo-
čju. Ena takih lokacij je tudi Gostišče Pri 
Zalogarju, kjer smo z namenom promo-
cije nove ponudbe v petek, 29. marca, 
izvedli promocijsko-degustacijski do-
godek. Obiskovalcem so se predstavili 
ponudniki blagovnih znamk in pripra-
vili manjšo degustacijo svojih izdelkov, 
dogajanje pa so popestrili tudi zvoki laj-
ne, citer in violine. Na območju Selške 
doline bo degustacijski dogodek pote-

kal tudi še v Gostišču Tolc v Sorici, ki je 
ravno tako specifično ponudbo izdelkov 
blagovnih znamk v marejni vključilo v 
svoj gostinski objekt.
Projekt Vzpostavitev promocijsko-pro-
dajnih omar (marejn) s kakovostnimi 
izdelki s Škofjeloškega kot turistični-
mi spominki na turistično zanimivih 
točkah sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Sloveni-
ja v okviru Programa razvoja podeželja 
2014–2020. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa razvoja podeželja 
za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za 
vsebino aktivnosti je odgovorna Razvoj-
na agencija Sora. 

Babica in Dedek v novi podobi in z novo ponudbo
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Zakon o dajatvah za motorna vozi-
la (ZDajMV) je s 1. aprilom 2019 uvedel 
dajatev za odjavljeno vozilo, ki se bo 
plačevala za osebna vozila, tovorna vo-
zila za prevoz blaga z največjo maso do 
vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. 
Obveznost plačila prvič nastane po pre-
teku enega leta od odjave vozila in nato 
vsako leto na datum odjave vozila. Daja-
tev za odjavljeno vozilo se plačuje deset 
let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v 
tem času znova registrira, začne ta rok 
znova teči ob naslednji odjavi vozila. 
Dajatev za odjavljeno vozilo se ne pla-
čuje za vozila s statusom starodobnega 
vozila. To dajatev bodo morali plačati 
lastniki vozil, ki so po 1. aprilu 2018 od-
javili vozilo in bodo lastniki takega od-
javljenega vozila več kot eno leto. Če bo 
lastnik odjavljenega vozila v tem času 
prenesel lastništvo na drugo osebo, bo 
novi lastnik postal zavezanec za plačilo 
dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih 
kot prejšnji. 

Dajatve tudi ne bodo dolžni plačali la-
stniki odjavljenih vozil, ki bodo vozi-
lo ponovno registrirali pred potekom 
enoletnega obdobja od odjave ali bodo 
upravni enoti ali nosilcu javnega poo-
blastila predložili:
–  potrdilo o uničenju vozila v skladu 

s predpisi, ki urejajo varstvo okolja 
(potrdilo o uničenju vozila, izdano 
v eni od držav članic Evropske sku-
pnosti skladno z zahtevami Odločbe 
2002/151/ES);

–  policijski zapisnik, iz katerega izhaja, 
da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;

–  dokazilo, da je bilo vozilo registrirano 
v drugi državi ali

–  izvozno carinsko deklaracijo s potrdi-
tvijo izstopa vozila iz carinskega ob-
močja Unije.

Lastnike odjavljenih vozil, katerih vozi-
la so bila odjavljena po 1. aprilu 2018, po-
zivamo, da pravočasno ustrezno poskr-
bijo za odjavljeno vozilo in da v okviru 
evidence vozil ustrezno uredijo status 
vozila, sicer bodo prejeli plačilni nalog 
za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.
Obenem tudi pozivamo imetnike vozni-
ških dovoljenj v obliki kartic, da preve-
rijo njihovo veljavnost, saj je ta deset let, 
in sicer ne glede na veljavnost kategorij, 
vpisanih v vozniško dovoljenje, in jo je 
treba po preteku veljavnosti zamenjati.

Dajatve za odjavljeno vozilo 

Z Razvojne agencije Sora so sporočili, da je v okviru Kreditne sheme, v katero finančna 
sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Ob-
močna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, odprt javni razpis za kratkoročne kredi-
te, ki so na voljo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz omenjenih občin. 
Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti petdeset 
tisoč evrov jih je možno pridobiti za obdobje do enega leta po obrestni meri 1,8 odstotka 
nominalno. Podrobnejše informacije so na voljo na Razvojni agenciji Sora (Poljanska c. 2, 
Škofja Loka) in telefonski številki 04 50 60 220.

Ugodni kratkoročni krediti

AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

www.aclovse.siCorolla
Touring Sports
POPOLNA BREZSKRBNOST

NOVI

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA
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V Domelu so konec marca že petnajstič podelili nagrade za 
splošno inovativno dejavnost, tokrat ob navzočnosti gostov 
z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na čelu z generalno 
direktorico Sonjo Šmuc. V Domelovem sistemu za registracijo 
predlogov izboljšav je lani sodelovala skoraj četrtina zaposle-
nih, ki so skupaj podali 745 predlogov. Z lani zaključenimi 
predlogi je podjetje prihranilo dobrih 748 tisoč evrov, izplača-
nih nagrad pa je bilo za nekaj manj kot sto tisoč evrov.
Najvišje, zlato priznanje za dosežke iz splošne inovativne dejav-
nosti je prejel Andraž Štefanič, 32-letni diplomirani inženir ele-
ktrotehnike, ki je v Domelovem razvoju zaposlen dve leti in pol. 
"Priznanje je dokaz, da moje delo cenijo, obenem pa mi pred-
stavlja dodatno motivacijo," je dejal zlati nagrajenec. Predlagal 
je dve pomembni izboljšavi: zamenjavo materiala za zobnike 
pri novih motorjih za e-kolo in metodo avtomatskega merjenja 
centričnosti na novi tehnologiji zalivanja rotorja za kupca Hella.
Srebrna priznanja je prejelo deset zaposlenih: Janez Klemen-
čič, Janez Marguč, Jernej Jurgele, Jernej Potočnik, Klemen Po-
lak, Matej Bevk, Miro Benedičič, Nejc Černilogar, Robert Gaj-
gar in Vilko Šmid. Deset je bilo tudi prejemnikov bronastih 

priznanj. To so Aljaž Bernik, Blaž Bernard, Danijel Ilić, Darja 
Strnad Martinčič, David Obal, Miha Ogris, Niko Šubic, Tomaž 
Frelih, Tomaž Pegam in Vladimir Potočnik. 
Priznanje za največje število vpisanih predlogov si je prislužila 
Martina Tompa, priznanji za uresničevanje Domelove vredno-
te gospodarnost pa Borislav Jensterle in Blaž Potočnik. Nagra-
dili so tudi mentorja inovativnosti Luko Dolenca. Posebno pri-
znanje za uspešno izpeljan razvojni projekt je prejela skupina, 
ki je razvila nov EC-motor za kupca Husqvarna, priznanje za 
dosežke pri izvajanju TPM-metode pa statorska skupina S2.
Prav zaradi inovativnih sodelavcev, njihovih odkritij in izbolj-
šav je Domel lahko uspešen na globalnem trgu, je na podeli-
tvi nagrad dejal predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž 
Čemažar: "Z ustrezno mero ustvarjalnosti se lahko ponašamo 
z motorji, vgrajenimi v najprestižnejših blagovnih znamkah, 
kot so BMW, Mercedes, Stihl, Husqvarna, Kärcher, Nilfisk, 
Philips, Electrolux in tudi domače Gorenje."
Tema letošnje podelitve je bila gospodarnost, ena od temelj-
nih vrednot, ki jim sledijo v železnikarskem podjetju. Go-
spodarno ravnanje s sredstvi, odlične inovativne rešitve ter 
zaupanja in spoštovanja vredni odnosi s kupci in dobavitelji 
so po Čemažarjevih besedah ključ do njihovega velikega sre-
dnjeročnega cilja – dviga dodane vrednosti na šestdeset tisoč 
evrov na zaposlenega. Dodal je, da bodo z ustrezno produk-
tno strategijo, dvigom produktivnosti in gospodarnim ravna-
njem s sredstvi lahko zasledovali ciljno višanje povprečnih 
plač na dva tisoč evrov, kot je predlog v socialnem sporazumu 
GZS oz. skrbeli za kvalitetna delovna mesta.
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je poudarila, da je Do-
mel eno najbolj inovativnih slovenskih podjetij, saj sodi med 
prvih deset najpogostejših prejemnikov vsakoletnih priznanj 
GZS za inovacije. "Iščete druge rešitve, poti, ste vztrajni in sa-
mozavestni," je dejala Šmučeva, ki sta jo na podelitvi nagrad 
spremljala še direktor njihove zbornice elektronske in ele-
ktroindustrije Marjan Rihar in direktorica gorenjske gospo-
darske zbornice Jadranka Švarc.

Domel eno najbolj inovativnih podjetij
Na podelitvi Domelovih nagrad za leto 2018 so najvišje, zlato priznanje podelili 
Andražu Štefaniču. "Priznanje je dokaz, da moje delo cenijo, obenem pa mi 
predstavlja dodatno motivacijo," pravi 32-letni diplomirani inženir elektrotehnike.

Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc podeljuje priznanje zlatemu 
nagrajencu Andražu Štefaniču. 
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Podjetje Duol z Brezovice in Lotrič Meroslovje bosta v letu dni 
v Kairu postavila pilotni rastlinjak za paradižnik. Dva tisoč 
kvadratnih metrov velik rastlinjak v obliki napihljive hale bo 
postavil Duol, Lotrič Meroslovje pa ga bo opremilo z merilnim 
sistemom Exactum, ki nadzira pogoje okolja. Partnerja v pro-
jektu sta še egiptovsko podjetje Sekem in univerza Heliopolis 
v Kairu.
Kot je pojasnil direktor Marko Lotrič, je namen projekta 
uvedba tehnologij, ki na varen in zdrav način omogočajo 
večjo pridelavo hrane. Sistem Exactum spremlja temperatu-
ro v rastlinjaku, nivo ogljikovega dioksida, relativno vlago, 
osvetljenost, hitrost zraka, diferenčni tlak ter tudi tempera-
turo in vlago zemlje ter temperaturo in pH vode za zaliva-
nje. Njihov cilj je tudi, da sistem pripeljejo še do krmiljenja 
rastlinjaka. 
Za dvesto tisoč evrov vreden projekt podjetji pričakujeta 
osemdeset tisoč evrov mednarodne razvojne pomoči Unida – 
Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj, ostala 

finančna sredstva bosta zagotovili sami. Po Lotričevem mne-
nju je investicija velika priložnost za prodor na sredozemsko 
območje. Tam vidi še vrsto drugih izzivov, zlasti v skladišče-
nju pridelka in transportu, kjer je prav tako treba nadzorovati 
temperaturo.
Lotrič Meroslovje je sicer lani beležilo rekordno, kar 28,5-od-
stotno rast. "Imeli smo 4,4 milijona evrov prihodkov, v celotni 
skupini pa 7,3 milijona evrov. Dobiček je znašal približno de-
setino," je pojasnil Lotrič. Skupina Lotrič Metrology povezuje 
že devet podjetij v šestih državah in ima že več kot 140 zapo-
slenih, od tega polovico na matični lokaciji v Selcih, kjer so 
lani zaposlili kar 18 sodelavcev. Povprečna starost zaposlenih je 
36 let.

Lotrič tudi v Egiptu
Lotrič Meroslovje sodeluje pri postavitvi 
pilotnega rastlinjaka za paradižnik v 
Egiptu, ki ga bo opremilo z merilnim 
sistemom za samodejni nadzor pogojev 
za rast.

Marca na slovenskem veleposlaništvu v Kairu: Marko Lotrič, zunanji 
minister Miro Cerar, dr. Jane G. Hanna (egiptovski partner Sekem), 
veleposlanica Mateja Prevolšek, Dušan Olaj (podjetje Duol) in 
državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti  
/ Foto: arhiv podjetja Lotrič Meroslovje

    

V podjetju Domel se zahvaljujemo vsem inovatorjem ter prejemnikom priznanj za Inovativnost, 
ki so v letu 2018 prispevali svoj delež k izboljšavam.
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Prihajajoča nedelja bo cvetna in v Turističnem društvu (TD) 
Železniki so se tudi letos odločili na ogled postaviti bogato 
cvetnonedeljsko kulturno dediščino. Prvo soboto v aprilu so 
pripravili drugi festival Ko se cvetnonedeljske butarice na 
ogled postavijo. Poleg razstave butaric, ki velja za eno najza-
nimivejših tovrstnih razstav v Sloveniji, je dogodek predsta-
vljal tudi druženje in obujanje ljudskega običaja izdelovanja 
butaric. Predsednik TD Železniki Tomaž Weiffenbach je bil 
zadovoljen, da je dogodek naletel na večji odziv kot lani, zato 
ga bodo prirejali tudi v prihodnje. 
"Šege, ki so povezane s cvetno nedeljo, so pravo bogastvo naše 
kulturne dediščine," je poudarila Sabina Romšak, ki je pripravi-
la razstavo butaric. "Blagoslov zelenja je stara krščanska šega, 
gotovo pa je prekrila predkrščansko obredje, ki je bilo povezano 
z določenimi vrstami 'svetega zelenja'. V Selški dolini je v buta-
rice sodilo najmanj pet vrst lesa: pušpan, bršljan, oljka, brin in 

leska," je razložila. Cvetnonedeljske butare se v različnih delih 
Slovenije razlikujejo glede na sestavo in obliko, različna pa so 
tudi njihova poimenovanja. Po obliki najbolj izstopajo ljuben-
ske potice – figuralne butare z Ljubnega ob Savinji, ki so pri-
tegnile precej pozornosti. Najstarejši razstavljeni primerek je 
bila okoli 110 let stara ljubljanska butarica. Člani Društva Baška 
dediščina so predstavili pušl in kaštron iz Baške grape. Oba sta 
narejena iz oljke, bršljana in leskovih šib, pušlu pa je dodan še 
pušpan. Pušl so leta 2013 na pobudo društva vpisali v register 
nesnovne kulturne dediščine. »Gre za majhno butarico, imeli 
so jih bajtarji, ki so jih zaničevali. Že po butarici se je torej takoj 
videlo, iz katere hiše kdo prihaja,« je razložila Olga Zgaga iz 
Društva Baška dediščina. Butarico iz Davče je izdelal predse-
dnik tamkajšnjega turističnega društva Lojze Jelenc, butarico 
iz Selške doline, ki so jo krasile čipke domačih klekljaric, pa 
Janez Mohorič. Na butarici iz Poljanske doline smo opazili roži-
ce iz krep papirja, prav tako tudi na koroškem snopu – posebni 
butarici iz vej, ki jih krasijo še pisani trakovi. Na ogled so bile še 
žirovska butarica, sivkine butarice s Krasa ter šmarske in palov-
ške butarice. Slednje je na prireditvi izdelovala Bernarda Kvas iz 
Zgornjih Palovč pri Kamniku, obiskovalci pa so si ob njeni po-
moči lahko izdelali tudi svojo butarico. 
Pozornost je pritegnil tudi Zdravko Markelj s pletenjem ko-
šar, železnikarsko društvo upokojencev se je predstavilo z ve-
likonočnimi prti, Cirila Šmid je ponudila dražgoške kruhke, 
članice turističnega društva pa klekljane mojstrovine. Na pri-
reditvi je sodelovala tudi Osnovna šola Železniki z vezenimi, 
kvačkanimi in šivanimi izdelki, ki so jih prvo- in drugošol-
ci ustvarili v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju pod 
vodstvom Lucije Dolenc in Damjane Kaplja.

Skoraj vsak kraj  
ima svojo
Pred cvetno nedeljo je bilo v Železnikih 
mogoče videti zanimive primerke butaric 
iz različnih slovenskih krajev. V Selški 
dolini je vanje sodilo najmanj pet vrst lesa. 

Bernarda Kvas je izdelovala palovške butarice.

Po obliki najbolj izstopajo ljubenske potice – butarice  
z Ljubnega ob Savinji.

Razstava je privabila obiskovalce vseh generacij. 

Na prireditvi so sodelovali tudi učenci OŠ Železniki z vezenimi, 
kvačkanimi in šivanimi izdelki. 
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ANDREJA MEGUŠAR,  
KULTURNO DRUŠTVO DR. JANEZ EVANGELIST KREK

Naš glavni govornik prof. ddr. Igor Grdina, zgodovinar in 
literarni zgodovinar, raziskovalec na Inštitutu za kulturno 
zgodovino ZRC SAZU, je orisal Krekov politični in socialni po-
men, ki ima vpliv tudi za današnje čase. O dr. Kreku je pove-
dal: "Med osebnostmi, ki so Slovencem utrle pot skozi čas, je 
imel Krek najbolj zavezujoč stik z ljudmi. Drugi so predavali 
– on je poslušal, učil in vodil. Spodbujal je, pomagal in bla-
goslavljal. Krek je na tisoče shodov dodobra spoznal sloven-
sko srce, njegovo duhovniško, politično in literarno delo je 
bila služba ljudem, zato je neutrudno snoval in organiziral 
najrazličnejša društva, od sindikalnih do kulturnih, pa tudi 
zadruge."
"Krek se – kar je med politiki redkost – ni bal spremeniti 
svoje misli, če je kje spoznal obetavnejše vizije od tistih, za 
katere se je dotlej zavzemal sam," je še poudaril Grdina in 
Kreka označil za največjega slovenskega ljudskega tribuna in 
glasnika zadružnega povezovanja. Dr. Krek je znal spodbuditi 
ljudi, da je lahko udejanjil svoje ideje. Poznal je teren, ljudi, 
nenehno je bil med njimi, detajlno je poznal vse mikroloka-

cije na Kranjskem in drugje. Imel je več kot tisoč govorov. Ni 
bil politik, ki bi sedel v pisarni.
Najbolj mu je sledil dr. Andrej Gosar, ki je sredi tridesetih let 
dvajsetega stoletja napisal kratki manifest Nazaj h Kreku. 
Vendar je bil Krek človek akcije, Gosar pa bolj teoretik, mislec. 
Gosar, živel je v letih od 1887 do 1970, velja za izumitelja social-
ne države na Slovenskem. Najbolj si je naziv izumitelja soci-
alne države na Slovenskem prislužil z delom Za nov družabni 
red. Zavračal je komunizem, ne samo zaradi nasprotovanja 
nasilni revoluciji, ampak predvsem kot ekonomist. Opozar-
jal je, da komunizem ekonomsko ne bo preživel, ker brez za-
sebne lastnine in spodbujanja posameznikove iniciative in 
odgovornosti nima dolgoročne perspektive. Po drugi strani je 
bil prepričan, da mora država regulirati socialno politiko, po-
skrbeti za socialno pravičnost.
Ddr. Grdina je tudi avtor knjige Ivan Cankar: Portret geni-
ja. Ker je Cankar živel v istem obdobju kot dr. Krek, ju je na 
predstavitvi tematsko povezal in nakazal, da Cankar brez dr. 
Kreka ne bi bil Cankar, ne bi se dotaknil delavskega vpraša-
nja. Cankar je bil tedaj edini pisatelj v Evropi, ki je prepoznal 
te stiske delavcev. Cankarjeva dela se res dogajajo v nekem 
konkretnem času, etična in moralna vprašanja, ki jih Cankar 
načenja, in način, na katerega izpelje pisanje umetnine, je pa 
nekaj, kar presega njegov čas ali katerikoli čas. "Marsikje se 
sreča kakšen kralj na Betajnovi, no, tudi kakšen hlapec Jernej 
še vedno išče pravico in je podoben Don Kihotu, Josefu K., je 
zavzet za pravico kot preroške osebnosti iz Biblije ali iz socia-
lističnih spisov," pravi ddr. Grdina.
Cankar je kot javna osebnost imel izjemen vpliv na rojake. 
Tega pa je v politično prelomnih časih dosegel kot umetniški 
ustvarjalec, ne kot politik, kar je bilo v tistem času na Slo-
venskem izjemno. Veliko smo izvedeli o Cankarjevem odnosu 
do matere in drugih družinskih članov, še posebno materin 
vizionarski in ljubeč pogled na najmlajšega sina. Ddr. Grdini 
je uspelo izvrstno izrisati portret literarnega genija, hkrati pa 
nam približati idejne in umetnostne tokove ter družbene in 
politične značilnosti časa, v katerem je Cankar živel.
Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca bo Krekove 
večere nadaljevalo tudi v prihodnje. 

O Kreku, Gosarju  
in Cankarju
Na osmem Krekovem večeru smo skupaj 
z Župnijo Selca gostili priznanega 
profesorja dr. Igorja Grdino.

Pater Beno Lavrih, predsednik KD dr. Janez Evngelist Krek Gregor 
Gartner, ddr. Igor Grdina, organizatorka Andreja Megušar in župnik 
Damjan Prošt

ANA ŠUBIC

Škofjeloškemu pasijonskemu dogajanju se letos pridružujejo tudi 
v Selcih. V petek, 12. aprila, ob 20. uri bo v Krekovi dvorani Pasijon-
ski večer. Predstavili bodo Pasijonske doneske 2019/14 in odprli 
razstavo Zgodovina Škofjeloškega pasijona. V programu bo pod 
vodstvom zborovodkinje Ane Šolar nastopil domači Mladinski me-
šani pevski zbor Minuta čez, je napovedala koordinatorka večera 
Andreja Megušar. Letošnji Doneski prinašajo tudi prispevek patra 
Marjana Kokalja z naslovom Duhovni pomen Škofjeloškega pasijo-
na. Kokalj je bil prvi režiser Škofjeloškega pasijona, uprizorjenega 
v letih 1999 in 2000, prihaja pa iz župnije Selca. Leta 1997 je ob 
osemdeseti obletnici smrti rojaka dr. Janeza Evangelista Kreka reži-
ral Krekovo ljudsko igro Turški križ, na podlagi katere ga je takratni 
škofjeloški župan Igor Draksler povabil k režiji Škofjeloškega pasi-
jona. "Iz Selc je zavel tudi veter, ki se je lani oblikoval v samostojno 
gibanje Pasijonski veter s sedežem v Kapucinskem samostanu v 
Škofji Loki. Povezuje pasijonce, ki sodelujejo pri uprizoritvah Ško-
fjeloškega pasijona, preddvorskega pasijona, ribniškega pasijona, 
ter pasijonce iz Štepanje vasi v Ljubljani. Gibanje je od lani tudi 
član evropskega Europassiona, ki ima več kot devetdeset članov. 
Štirje člani gibanja bodo od 9. do 12. maja gostovali na kongresu 
v Franciji v Tullinu," je razložila Megušarjeva, ki je koordinatorka 
Pasijonskega vetra, njegov nosilec pa je kapucin Jaroslav Kneževič. 

Pasijonski večer v Selcih
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KATJA MOHORIČ BONČA,  
MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 

Fužinarski denar,  
inv. št. ŽE 1200 – ŽE 1202 

OPIS PREDMETA

1.  material in tehnika: medenina, 
železo, kositrna prevleka

2. leto prihoda v muzej: 1990
3.  mere: različne velikosti, stranice 

med 15 in 25 mm

Fužinarji so še v 18. stoletju kovače plače-
vali z življenjskimi dobrinami, razliko pa 
so jim izplačevali v denarju. Od posega 
državne oblasti konec 18. stoletja je bilo 
izplačilo plače kovačem dovoljeno le z 
denarjem. A vlaganja v modernizacijo 
proizvodnje in nepremičnine so fuži-
narjem v 19. stoletju predstavljala velik 
finančni zalogaj. Kot delno izplačilo pla-
če kovačem se je uveljavil nadomestni 
fužinarski denar (bon) v obliki kovanih 
pločevinastih ploščic. Kovači so te lahko 

zamenjali za dobrine v kaštah (kaščah), 
neke vrste trgovinah, ki so bile v lasti fu-
žinarjev. Ti so si tudi na ta način zago-
tavljali dobiček. Fužinarski denar je bil v 
veljavi od 19. stoletja do propada fužinar-
stva v začetku 20. stoletja.
Ob praznovanju muzejskih obletnic 
(petdeset let Muzeja Železniki, štiride-
set let Muzejskega društva Železniki) 

lahko imitacijo fužinarskega bona sku-
jete sami.
[Po: Dušan Prešeren, Nadomestni denar 
železnikarskih fužinarjev, Loški raz-
gledi 40, 1993, str. 31–37; Marija Verbič, 
Železarstvo in žebljarstvo v Železnikih v 
prvi polovici 19. stoletja, zbornik Selška 
dolina, 1973, str. 101–114; fužinarski de-
nar iz zbirke Muzeja Železniki]

Zgodbe muzejskih predmetov: Fužinarski denar
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JURE REJEC, FOTO: SIMON BENEDIČIČ 

V okviru projekta LAS Loškega pogorja 
Kjer domujejo zgodbe smo v muzeju v Že-
leznikih pridobili novo kovaško ognjišče 
in potrebno opremo za kovanje žebljev. 
Sodelujemo pa tudi v projektu Impresije 
Škofjeloškega, s katerim skušamo obo-
gatiti turistično ponudbo s poudarkom 
na  prenašanju kulturne dediščine in 
tradicionalnih znanj na mlajše rodove. 
Tako smo se odločili, da za vse, ki vas za-
nima, kako nastane žebelj, in bi se tega 
radi naučili, pripravimo kovaško delav-
nico. Potekala bo enkrat mesečno ob 
sobotah dopoldne z začetkom 18. maja, 
ob 10. uri. Z delavnico sodelujemo tudi v 
projektu Center medgeneracijskega uče-
nja, ki ga je pripravila Ljudska univerza 
Škofja Loka, zato ste vabljeni mladi, sta-
ri in tisti vmes. Delavnica je brezplač-

na, vso opremo dobite pri nas, s seboj 
prinesite le dobro voljo. Na delavnici se 
bomo dogovorili, kdaj se spet srečamo, 
predvidoma bo to vsaka prva sobota v 
mesecu vse do oktobra. Z mesečnim sre-
čevanjem ob plavžu bomo izpopolnjevali 
svoje znanje, hkrati pa poskrbeli, da bo 

ta prelepi ambient zaživel. Vsi, ki boste 
v učenju izdelave žeblja našli nov izziv, 
pa ste vabljeni, da se v znanju izpopol-
njujete tudi ob naših drugih dogodkih, 
mogoče kovanje prikažete tudi kaki or-
ganizirani skupini obiskovalcev muzeja 
med tednom.

Učenje kovanja 
žebljev

Ob kovaškem ognjišču
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ANDREJ BOGATAJ 
FOTO: SIMON BENEDIČIČ

Naše praznovanje v letu 2019 želimo obele-
žiti na več načinov. Tako smo že pripravili 
zgibanko o svoji zgodovini in prihodnosti, 
naredili nakovalo za kovanje fužinarskega 
denarja, plavž prav za to jubilejno leto osve-
tlili z rdečo, na hodniku Občine Železniki 
pa pripravili razstavo o svojem delovanju. 
Na razstavi želimo s številnimi fotogra-
fijami in postavitvijo razstave povedati, 
kako raznoliko je naše delovanje. Vse v 
smislu svojega poslanstva – varovanja in 
skrbi za kulturno dediščino. Muzej Žele-
zniki s svojimi zbirkami, Galerija Muzeja 
Železniki, zbornik Železne niti, plavž, Štal-
ca, starodobno železarstvo in arheologija, 
obnova strojev iz začetka kovinarstva, to 
so samo nekatere dejavnosti, za katere 
skrbimo člani Muzejskega društva sku-
paj z zaposlenimi v Muzeju Železniki, 

ki ga upravlja Javni zavod Ratitovec. Na 
razstavi si poleg tega lahko ogledate tudi 
nekatere pomembne in prvič objavljene 
dokumente o ohranitvi in zaščiti plavža, 

ki se je začelo že leta 1941. Razstavo si bo 
mogoče ogledati do sredine maja, kasneje 
bo gostovala še v osnovni šoli in nekate-
rih podjetjih. Vabljeni k ogledu!

Razstava o kulturni dediščini 
Muzejsko društvo Železniki letos praznuje štiridesetletnico delovanja, Muzej 
Železniki pa petdesetletnico.

Razstavo si bo mogoče ogledati do sredine maja. 

ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V Galeriji Muzeja Železniki je od sredine 
marca na ogled zanimiva razstava ma-
ket izpod rok ustvarjalnih domačinov, ki 
so upodobili številne zanimive objekte 
predvsem iz Selške doline. Poleg mno-
gih maket cerkva lahko občudujemo 
tudi pomanjšane različice znamenitega 
plavža, kapelic, številnih kozolcev, spo-
menika v Dražgošah, Žagarjevega mli-
na v Grobljah, tu so še hiša s slamnato 
streho, čebelnjak, lojtrniki ... Pozornost 
pritegne tudi Mlinarjev mlin na Češnjici, 
nedokončana maketa Toneta Gortnarja, 
ki jo hrani muzej. Preostale razstavljene 
makete so izdelali Bojan Benedičič, Ivan 
Čerin, Viktor Čerin in Drago Mihelčič z 
Zalega Loga ter Anton Potočnik, Pavle 
Šuštar in pokojni Cveto Arnol iz Železni-
kov. Z lesenimi miniaturami kmečke 
opreme se jim pridružuje še Janez Širok 
iz Polhovega Gradca. Kot zanimivost: 
omenjeni Potočnik je izdelal veliko ma-

ket, a ima doma le dražgoški spomenik 
in cerkev sv. Antona, sicer pa je vse nare-
jene cerkve iz Selške doline podaril. Kljub 
temu so v galeriji na ogled številne nje-
gove makete, saj jih je osem občanov z 

veseljem posodilo za razstavo. V muzeju 
in muzejskem društvu poudarjajo, da je 
razstava za domačine še posebno zani-
miva, saj se navezuje na njihove domače 
kraje. Odprta bo do 5. maja.

Kozolci, cerkve, plavž, vozovi ... 
Razstava maket v muzejski galeriji prikazuje številne objekte iz Selške doline.

Odprtja razstave so se udeležili tudi avtorji maket oziroma njihovi predstavniki. 
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Plavž postane
prvi zaščiteni

objekt tehniške
dediščine v 

Sloveniji.

Izdelava maket 
fužine, plavža 

in vigenjca.

5. 11. 1964 
Muzejsko društvo 

Škoa Loka 
ustanovi 

pododbor 
Železniki.

Druga 
prenova
plavža.

Prva 
povojna 
obnova
plavža.

Tretja 
obnova 
plavža.

Obnova 
notranjosti

plavža.

Izide prva številka 
zbornika

Sodelovali smo pri prvih 
arheoloških izkopavanjih 
na Štalci. Izkopavanja so 

potrdila, da se je 
železarstvo v Selški dolini 

pričelo pred 2500 leti.

Poleg 
zunanjosti je v plavžu 

temeljite obnove potrebna 
talilna posoda, ki se na 

nekaterih mestih že ruši. 

Muzej in 
Muzejsko 

društvo za 
svoje delovanje 

potrebujeta  
dodatne prostore za hranjenje občutljivih 

eksponatov, knjižnico, arhiv, sobo za občasne 
tematske razstave, pedagoške dejavnosti, 

predavanja, delavnice ....

Po 2. 
svetovni vojni 

je bilo veliko 
prebivalcev Selške 

doline zaposlenih v 
kovinarski in lesni 
industriji. Stroji iz 

tistega časa so 
obnovljeni. Začasno 

so razstavljeni v 
Domelovih prostorih. 

Muzejsko društvo 
načrtuje pridobitev 

nujno potrebnih 
prostorov, v katerih bo 

prikazano kovinarstvo v 
sredini 20. stoletja.

Temeljita posodobitev 
dvorišča in razširitev zbirke 

o kovinarstvu. 

Izdelava
prostorov na 

podstrehi 
muzeja.

Obnova strojev, ki so po drugi 
svetovni vojni predstavljali 

temelj razvoja kovinarske 
industrije. 

je bil 
slovesno 

odprt 
31. 8. 1969.

V osmih muzejskih prostorih so prikazali 
rudarstvo, fužinarstvo, kovaštvo, žagarstvo, 

gozdarstvo, sodarstvo in čipkarstvo.
Zanimanje za muzej je bilo veliko, 

saj si ga je med 15. in 18. uro ogledalo 
skoraj 800 obiskovalcev.

Prvi cilj 
pododbora:

postavitev lokalne 
muzejske zbirke v 

Plavčevi hiši. 
Za 

republiško razstavo 
izdelkov lokalne 

industrije izdelajo 
makete, ki prikazujejo 
dejavnosti Železnikov 

nekoč. Makete 
postanejo temelj nove 

muzejske zbirke. 

Na pobudo 
Blaža Gortnarja in 

Nika Žumra se z 
odlokom zaustavi 

rušenje plavža. 

Člani 
Muzejskega društva so s 
prostovoljnim delom in 

društvenim denarjem pozidali 
prej leseni del objekta. Nove 

prostore so imenovali Galerija 
pomembnih rojakov. V njej so 

vsako leto ob Čipkarskih dnevih 
razstavljene čipke. 

Ustanovitev 
samostojnega 

Muzejskega 
društva Železniki.

Otvoritev obnovljene 
zgradbe, ki jo danes 

poznamo kot

Muzejsko društvo ohranja spomin na 
znamenite rojake iz Selške doline. 
Postavili so spominska obeležja 
dr. Francetu Koblarju, Antonu Dermoti, 
Niku Žumru in Jakobu Šolarju. Sodelovali 
pa so pri postavitvi obeležij v spomin na 
Janeza Evangelista Kreka in Ivana Groharja.

Plavžu so uredili 
odvodnjavanje, z injektiranjem 
poskrbeli za njegovo statično 

sanacijo, ga očistili mahu 
in na novo zafugirali. 

Vsako leto 
izide ena številka. 

V doslej izdanih petnajstih 
zbornikih je bilo objavljenih 

približno 375 strokovnih, 
poljudnih in leposlovnih 
prispevkov o zgodovini, 
naravoslovju, ljudeh ...

S prenovo strojev 
je bila zaščitena 

neprecenljiva 
tehniška dediščina 

kraja, a za zdaj 
še ni primerno 
razstavljena.

Sanacija 
v poplavi

poškodovanih
prostorov

in eksponatov.

Najpomembnejše 
najdbe s Štalce 
so od leta 2018
predstavljene 

v arheološki vitrini.

Skupina članov 
Muzejskega društva 

preizkuša stare postopke 
taljenja, kakršni naj bi 

potekali na Štalci.

 Iz delitvene bilance bivše škoeloške 
občine je občina Železniki v last prejela 

tudi stavbo muzeja. Lata 2004 je 
ustanovila Javni zavod za šport, kulturo, 

turizem in mladinske dejavnosti, mu dala 
v upravljanje stavbo muzeja in nanj 

prenesla vse tam zaposlene. Zbirke pa 
so ostale last Muzejskega društva. 

Skupaj z zaposlenimi jih društvo vestno 
obnavlja in vzdržuje.

Stavba muzeja je bila statično sanirana, 
dobila je novo strešno kritino, tlake ter 
stavbno pohištvo. Pod strogim 
spomeniškim nadzorom so bili sanirani 
in primerno prikazani vsi obstoječi 
stavbni elementi in detajli.  
Sledile so obnove posameznih zbirk, ki 
so v prenovljenih, svetlih in ogrevanih 
prostorih zasijale v novih vitrinah. 
Prenovljene so bile tudi makete. 
Vložiti je bilo potrebno nešteto 
prostovoljnih ur članov društva ter 
veliko sponzorskih sredstev, da je 
v letih prenove muzej zgodaj 
spomladi odpiral vrata vseh zbirk.

Muzej v novih zbirkah prikaže: 
obdelavo skrila, društva v Selški 

dolini in spominsko sobo 
dr. Franceta Koblarja. 

Čipkarska zbirka je preseljena v 
nov prostor.

Občina
Železniki 
ustanovi 

Javni zavod 
Ratitovec.

Uničujoče
poplave.

Temeljita 
obnova 

Plavčeve hiše.

2004
2007

Prenovljena in na 
novo postavljena 
čipkarska zbirka.

2016

5040
MUZEJ MUZEJSKO

ŽELEZNIKIDRUŠTVO
od leta 1979 od leta 1969

Predsedniki Muzejskega 
društva Železniki: 

Blaž Gortnar (1964–1970)
Lojze Tolar (1970–1983), 

Peter Polajnar (1983–1993), 
Matevž Trojar (1993–1995), 
Anton Tavčar (1995–2006), 

Rudi Rejc (2006–)

Idejna zasnova rešitve dvoriščnega prostora. Amfiteater za prireditve, pod 
njim pa novi prostori za obnovljene stroje. 
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Občinska priznanja
2009

 Občinska plaketa ob 30-letnici 
delovanja Muzejskega društva 
in 40-letnici Muzeja Železniki.

2013
 Občinska plaketa uredniškemu odboru 

ob izidu 10. številke zbornika Železne niti.
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ANA ŠUBIC

V Železnikih se pospešeno pripravlja-
jo na letošnje, že 57. Čipkarske dneve. 
Za uvod vanje bo Turistično društvo 
Železniki 31. maja že četrto leto zapo-
red pripravilo prireditev 24 ur kleklja-
nja in domačih obrti. Še pestrejše do-
gajanje pa se obeta v času osrednjega 
čipkarskega festivala med 26. junijem 
in 2. julijem. Osrednji dogodek bo kot 
običajno nedeljsko tradicionalno vse-
slovensko tekmovanje v klekljanju, 
prireditev bodo zaznamovale tudi za-
nimive razstave na več lokacijah. Del 
nedeljskega dogajanja ostaja Glasbena 
čipka – na različnih lokacijah v sta-
rem delu mesta bodo znova nastopali 
učenci Glasbene šole Škofja Loka. So-
botni večer pa bo v znamenju koncerta 
pihalnih godb; Pihalni orkester Alples 
Železniki praznuje štiridesetletnico de-

lovanja, gostili bodo tudi pihalni orke-
ster iz pobratene Lepoglave. 
V času Čipkarskih dnevov bodo že tretje 
leto zapored izvajali evropski projekt. 
Občina je namreč za projekt Evropske 
manjšine – njihova dediščina, jezik, 
tradicija bogatijo našo skupno evrop-
sko kulturo, ki ga vodi Andreja Megu-
šar, pridobila 25 tisoč evrov iz programa 
Evropa za državljane. Partnerji v projek-
tu so še hrvaška Lepoglava, italijanski 
Innichen, belgijski Maasmechelen, ma-
džarski Budaors, makedonsko Skopje 
in Narodni svet koroških Slovencev iz 
Avstrije.
Projekt o vlogi manjšin in njihovem 
vplivu na kulturno dediščino se bo doti-
kal tudi vasi pod Ratitovcem, kamor so 
se v 13. stoletju naselili ljudje iz okolice 
Innichena. Letošnja mednarodna stro-
kovna konferenca bo tako 29. junija v 
Sorici. Namen konference bo po bese-

dah Megušarjeve predstaviti kulturni 
in družbeni pomen narodnih manjšin 
v današnji družbi. Konferenco bosta od-
prla župan Lepoglave Marijan Škvarić 
in dr. Valentin Inzko, predsednik Na-
rodnega sveta Koroških Slovencev, ki 
bo tudi slavnostni govornik. Med sode-
lujočimi bodo dr. Dejan Valentinčič, ki 
se ukvarja s preučevanjem slovenskih 
izseljenskih skupnosti in manjšinami v 
Sloveniji, Nanti Olip iz Narodnega sveta 
koroških Slovencev, mag. Miha Mar-
kelj, dr. Andrej Fink, Stanko Revinšek iz 
občine Maasmechelen ter predstavniki 
iz madžarskega mesta Budaors, Skopja 
in občine Kočevje.
V sklopu projekta načrtujejo tudi pogo-
vorne večere in delavnice ter strokovno 
ekskurzijo v občini Kočevje in Dolenjske 
Toplice, kjer bodo med drugim spoznali 
delovanje društva Kočevarjev starosel-
cev in Zveze Kočevarskih organizacij.

Pestro čipkarsko dogajanje
Priprave na Čipkarske dneve so v polnem teku, uvod vanje bo že konec maja  
s klekljarskim maratonom.
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TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNIKI 
FOTO: ARHIV MARTINA PINTARJA

V Turističnem društvu (TD) Železniki se 
že zavzeto pripravljamo na tradicional-
ne, že 57. Čipkarske dneve v Železnikih, 
ki bodo potekali zadnji konec tedna v 
juniju. Ob podelitvi priznanj in nagrad 
klekljaricam na 56. Čipkarskih dnevih 
so bili med nagradami tudi štirje edin-
stveni primerki navijalcev klekljev, ki 
jih je podarilo podjetje Domel. Ob tej pri-
ložnosti smo že napovedali letošnjo no-
vost, to je razstava navijalcev klekljev. Ti 
tihi ali pa tudi malo glasnejši in zelo za-
želeni spremljevalci vsake klekljarice so 
se začeli razvijati že s samim razvojem 
klekljarske dejavnosti. Izdelava je bila 
običajno prepuščena iznajdljivosti bli-
žnjih posameznikov v krogu klekljaric, 
kasneje so nastajali tudi maloserijski 
izdelki. Iznajdljivost posameznih izde-
lovalcev jim daje poseben pečat. In prav 

to raznolikost, ki se skriva po vaših do-
movih, bi radi predstavili širši javnosti. 
Naj bodo to ročni poganjalci, mehanski 
navijalci ali pa taki z električnim pogo-
nom, kupljeni ali izdelani v domači de-
lavnici – prav vsi so dobrodošli.
Sami jih sicer nekaj že imamo, da bo 
razstava res zanimiva, prosimo za po-
moč vse, ki imate takšen ali drugačen 
pripomoček za navijanje klekljev doma. 
Pomembno je le, da pripomoček služi 
navijanju klekljev in da ste ga pripra-
vljeni za teden dni posoditi TD Železniki 
za potrebe razstave.
Če nam lahko pomagate ali pa imate o 
tem tudi kakšno posebno zgodbo, nam 
jo lahko zaupate. Prosimo vas, da se za 
vse v zvezi z zgoraj napisanim obrnete 
na člana upravnega odbora Turistične-
ga društva Železniki Martina Pintarja, 
ki se bo z vami dogovoril o podrobno-
stih. Pokličete ga lahko na telefonsko 
številko 041 365 032.

A maš že navite kleklne za Čipkarskga?
V okviru 57. Čipkarskih dnevov pripravljamo razstavo navijalcev klekljev.

Da bo razstava res zanimiva, prosimo 
za pomoč vse, ki imate doma takšen ali 
drugačen pripomoček za navijanje klekljev.
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Rodile so:

Lucija Bogar iz Dražgoš Žana, Anja Čufar iz Smoleve Astrid, Marjetka Lotrič iz Selc Ajdo, 
Tina Bonča iz Železnikov Boja, Sabina Planinc iz Davče Lenarta, Saša Markelj iz Železnikov 
Martina, Lidija Repnik iz Železnikov Valterja, Maruša Žele Ćirković iz Spodnje Sorice Janija, 
Katja Pegam iz Železnikov Zalo, Tinka Kalan iz Železnikov Gašperja, Tina Pintar iz Dolenje 
vasi Anžeta, Ana Šmid iz Železnikov Lucasa, Anja Markelj iz Železnikov Maksa, Lucija Rov-
tar iz Selc Saro, Maja Tomaševič iz Železnikov Tjašo, Simona Božiček iz Selc Gajo, Maja 
Virant iz Železnikov Luka, Irena Frakelj Kešnar iz Dražgoš Jurija, Tamara Frelih iz Železnikov 
Domna in Romana Vodenik Markelj iz Železnikov Tineta. 
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!

IGOR KAVČIČ

Najbrž bi veljalo razpisati bogato nagra-
do za tistega, ki bi si upal trditi, kdaj je 
bil zadnjič, če sploh kdaj, v Železnikih 
na sporedu tako velik koncert klasične 
glasbe z odličnimi opernimi pevci v prvi 
vrsti in šestdesetčlanskim simfoničnim 
orkestrom Cantabile pod vodstvom diri-
genta Marjana Grdadolnika v glasbeni 
spremljavi.
"V Selški dolini sem začel svojo glasbeno 
pot v Pihalnem orkestru Alples Železni-
ki, pel v različnih pevskih zborih, igral 
v ansamblih … Kadar ob različnih pri-
ložnostih in dogodkih pojem v Železni-
kih in dolini, mi ljudje radi prisluhnejo, 
zato bi se jim zdaj, ko se profesionalno 
ukvarjam z opernim petjem, rad oddolžil 
s koncertom. Vedno sem imel željo v do-
mačem kraju organizirati velik koncert 
s klasično glasbo," pove organizator bari-
tonist Tone Habjan, ki je odrasel v Draž-
gošah, ker je vedno hotel živeti nekoliko 
višje, od koder je lep razgled, pa se je lani 
naselil na drugem koncu Gorenjske pod 
Krvavec.
K sodelovanju je povabil še enega Že-
leznikarja, svetovno znanega tenorista 
Janeza Lotriča. "Kaj je lepšega, kot če 
imaš ob sebi takega pevca. Lahko sem 
ponosen na to." Seveda tudi Lotriča, ki 
sicer živi v Žirovnici, korenine pogosto 
vlečejo nazaj v domači kraj. Družba je 
vedno lepša, če je poleg tudi simpatična 

pevka, tokrat je to odlična mezzospra-
nistka Irena Yebuhah Tiran iz Novega 
mesta, s katero je Habjan sodeloval pri 
več glasbenih projektih, kot so Krst pri 
Savici, Pod svobodnim soncem in Dese-
ti brat, pa tudi v operah Junak našega 
časa in Ada.

OD ZNANIH ARIJ DO OPERNIH DUETOV

V uro in pol dolgem koncertu bo vsak 
od pevcev zapel nekaj opernih arij. "To 
bodo predvsem prepoznavne in spevne 
arije, ljubezenski dueti iz slovenskih 
oper, tudi kakšna italijanska kancona 

se bo našla vmes ..." pove Habjan. Pra-
vi, da tudi O sole mio z Lotričem ne bo 
manjkala. Ta v srcu zazveni vedno, ka-
dar prideta v Železnike. Posebni gost bo 
vrhunski orgličar Miro Božič, s katerim 
bosta izvedla tudi pesem, ki je povezana 
s Tonetovimi rojstnimi Dražgošami.
Vstopnice po deset evrov so že v proda-
ji, koncert bo za osnovnošolce brezpla-
čen. Imel bo dobrodelno noto, saj bo od 
vsake prodane vstopnice en evro šel za 
projekt Hobotnica, v okviru katerega 
pletilje pletejo volnene hobotnice za ne-
donošenčke.

Znana pevska imena na Velikem koncertu
Z Velikim koncertom, ki bo 19. maja ob 19. uri v Športni dvorani v Železnikih, se 
v domače kraje vračata operna pevca Tone Habjan in Janez Lotrič. Ob spremljavi 
simfoničnega orkestra Cantabile bo z njima zapela tudi Irena Yebuah Tiran.

Tone Habjan je lani z Janezom Lotričem zapel na koncertu v spomin Franceta Čufarja.
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MATEJA MARKELJ, REŽISERKA

"Zdaj zapojmo, zdaj ukajmo, eden drugmu ogenj dajmo. Jeza, 
žalost, le na stran, dons je moj veseli dan!" so zaključne Matič-
kove besede v predstavi Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Tako 
veselo in ponosno smo končali obe predstavi, premiero, ki je 
bila 30. marca, in teden dni kasneje še prvo ponovitev. Trema in 
nervoza sta izginili ob prvih korakih po odru in začetnem odzi-
vu publike. Dvakrat napolniti dvorano ni enostavno. A če se po 
premieri širi glas, da je predstava čudovita, da so igralci izvrstni, 
potem je to to. Naš trud je bil poplačan z gromkim aplavzom. 
Naš prvi "ta zaresni" kritik je bil Igor Šmid, redni profesor na 
AGRFT za televizijsko režijo. Ni imel pripomb, bil je navdušen, 
kako smo "zrežirali" nekatere prizore. Igralci in drugi smo bili 
zelo veseli pohvale, saj je to potrdilo, da delamo prav. Igra je 
stara več kot dvesto let, torej iz povsem drugega obdobja, in 
tako lahko hitro "kiksneš" pri kostumih in sceni. Tudi to je 
pohvalil in mu je bilo všeč.
Od novega leta naprej smo se dobivali dvakrat na teden in 
mislim, da bo to druženje vsem kar manjkalo. A naš dogovor 
je, da do jeseni predstave prekinemo. Vsi sodelujoči imamo 
še kup drugih obveznosti, saj smo razen treh še vsi v službah. 
Septembra bomo naredili nekaj vaj in nato začeli igrati v Že-
leznikih. Predstavo bomo ponudili tudi šolam in organizaci-
jam za zaključene skupine. Naša želja je priti na kakšen festi-

val ali gledališko srečanje amaterskih skupin. Že spremljamo 
razpise. Seveda se bomo odzvali povabilu in z veseljem šli na 
gostovanje zunaj Železnikov. 
Naslednjo sezono ne bomo delali nove celovečerne predstave, 
zato bomo, če bo volja, pripravili kakšno krajšo mladinsko ali 
otroško igro. Ta stvar je še v povojih, a ideja mora zoreti, pravijo. 
Hvala vsem za obisk in ne bojte se, da bi zamudili jesensko pred-
stavo. Pravi čas bomo začeli oglaševati v medijih in s plakati.

Ta veseli dan v Železnikih
Uspeh in zadovoljstvo igralske skupine KUD-a France Koblar

NINA 
PUŠLAR
Škofjeloški grad, 
24. maj ob 20h
Vstopnice: MOJEKARTE.SI OMW, PETROL, 3DVA TRAFIKE, 
ALPETOUR, KIOSK DELO PRODAJA, KOMPAS, M HOLIDAYS
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Zadnjo soboto v marcu so na podru-
žnični šoli v Selcih praznovali 240-le-
tnico šolstva. Slovesnost je poleg učen-
cev privabila tudi številne starše, stare 
starše, nekdanje šolsko osebje, krajane 
in druge obiskovalce. Šola v Selcih je 
bila ustanovljena leta 1778, štiri leta po 
tistem, ko je cesarica Marija Terezija 
uvedla splošno šolsko obveznost. Pouk 
je sprva potekal v stari mežnariji, prvi 
učitelj je bil Ivan Notar. "Čeprav so se po-
samezniki upirali in izogibali pošiljanju 
otrok v šolo, si je izobraževanje v Sel-
cih utiralo svojo pot, ki je v svet poslala 
posameznike, pomembne za dolino in 
slovenstvo. V preteklosti je šola imela 
pomembno vlogo za razvoj kmetijstva 
in obrti v Selcih. Danes imamo v Selcih 
sodobno podružnično šolo, ki nudi pro-
storske pogoje in opremo za kvalitetno 
posredovanje znanja. Tudi v prihodno-
sti se bomo trudili, da bomo iz naše šole 
pošiljali učence, opremljene z znanjem 
in vrednotami," je poudarila vodja šole 
Anka Rakovec.

TRDNO USMERJENI V PRIHODNOST

Franc Rant, ravnatelj OŠ Železniki, pod 
okrilje katere sodi tudi selška podružni-
ca, je spomnil, da so bila Selca včasih 
središče Selške doline in da je šola tam 
začela delovati kar 37 let prej kot v Že-
leznikih. "Začetniki šole v Selcih si prav 
gotovo niso mogli zamisliti, kakšen ra-

zvoj bo doživela, prepričan pa sem, da 
bi bili nanjo ponosni, tako kot smo mi," 
je poudaril. Čeprav se ob jubilejih pogo-
sto spominjamo preteklosti, pa po bese-
dah ravnatelje obenem ostajajo trdno 
usmerjeni v prihodnost. Učence mora-
jo opremiti s sposobnostmi, da se bodo 
znali prilagajati novim okoliščinam, saj 
se svet hitro spreminja. "Svoje poslan-
stvo bomo še naprej vestno in kar naj-
bolje opravljali. Jamstvo za to so naša 
strokovnost ter zelo dobri medseboj-
ni odnosi med zaposlenimi, učenci in 
starši," je dejal ravnatelj in se zahvalil 
tudi nekdanjim učiteljem selške šole, ki 
so zgradili trdne temelje za njen nadalj-
nji razvoj. 

V tem šolskem letu imajo v Selcih 98 
učencev do petega razreda. Župan Anton 
Luznar je zadovoljen, da je šola, v okviru 
katere deluje tudi vrtec, polna. Strinjal 
se je z ravnateljem, da je selška šola 
danes verjetno najsodobnejša v celotni 
občini. Sedanjo šolo so zgradili leta 1982 
in je bila v zadnjem desetletju deležna 
več posodobitev. Župan je z obiskovalci 
prireditve delil tudi prijetne spomine 
na leta, ko jo je obiskoval sam. Znanje 
je nabiral v prvi šolski stavbi, zgrajeni 
leta 1890 na mestu sedanjih šolskih par-
kirišč. Kot zanimivost: domačini so se 
gradnji upirali, češ da za šolo ni ne pro-
stora in ne denarja, zelo nenaklonjeni 
so bili tudi tujim učiteljem. Gradnjo je 

Jubilej šole, ki je ponos kraja
Začetniki šole v Selcih bi bili danes nanjo ponosni, tako kot smo mi, je ravnatelj  
Franc Rant poudaril na slovesnosti ob 240-letnici šolstva v tem kraju.

S slovesnosti ob 240-letnici šolstva v Selcih

Razstava starih šolskih predmetov je pritegnila veliko pozornosti. Prizor iz glasbene pravljice Nova srajčica našega Vidka



spodbudil učitelj Mihael Bregant, ki je v Selca prišel leta 1880. 
V šolsko kroniko je zapisal, da je nekaterim več za teleta v 
hlevu kot za otroka v šoli.

ODPRLI TUDI BUKVARNICO

Jubilejno slovesnost, ki so jo na čudovito sobotno dopoldne 
pripravili pred šolo, so z nastopi obogatili učenci. Uprizorili 
so glasbeno pravljico Nova srajčica našega Vidka, nastopili 
sta tudi starejša in mlajša otroška folklorna skupina. Obisko-
valce so nato povabili še v šolske prostore, kjer so si ogledali, 
kaj vse so učenci v zadnjih mesecih raziskovali in ustvarjali 
v okviru šolskega zgodovinskega društva, ustanovljenega ob 
jubileju šole. Program različnih aktivnosti so pripravile uči-
teljice Mojca Berce, Sonja Čenčič in Darija Langerholc. Na sto-
pnišču so si lahko ogledali časovni trak o zgodovini šolstva 
v Selcih z vsemi 25 upravitelji šole in drugimi zanimivimi 
podatki, na hodniku pa maketo vseh petih lokacij, na katerih 
je v 240 letih potekal pouk. Dramski krožek je predstavil utrip 
šolskega življenja iz zapisov učiteljev in učencev. Veliko po-
zornosti so pritegnili tudi razstava starih šolskih predmetov, 
fotografij in dokumentov ter izdelkov učencev in bukvarnica 
s starimi šolskimi knjigami in revijami, ki so jo v knjižni-
ci selške šole odprli ob 8. februarju, slovenskem kulturnem 
prazniku. 

JANA LUŠINA

Sedmega marca smo v šolo v Dražgoše povabili stare starše. 
Na obisk starih staršev smo se prej pripravili. Sestavili smo 
vprašanja, ki so se nanašala na preživljanja njihovega otro-
štva in čas šolanja. Našemu vabilu so se odzvale štiri babice 
in en dedek. Otroci so postavljali vprašanja, starejši so odgo-
varjali. Ugotovili smo, da je otroštvo, kot ga preživljajo danes, 
povsem drugačno. Ljudje so nekoč živeli veliko skromneje. 
Otroci so v šolo hodili peš, pri hrani niso bili izbirčni. Malice v 
šoli niso imeli vsi. Od doma so s seboj nesli kakšno jabolko in 
kos kruha. Marsikatere hrane, ki jo jemo danes, v njihovem 
otroštvu ni bilo. Tudi oblačil in čevljev so imeli veliko manj. V 
šoli so imeli predmet lepopis. Učitelji so učence večkrat tudi 
telesno kaznovali. Vidov dedek je povedal, da je učitelj palico 
imel kar na mizi. Na izlete so šli le izjemoma. Nekateri en-
krat na leto na Brezje. Igrač so imeli zelo malo, večinoma so 
bile narejene kar doma. V šoli pa le teh sploh niso imeli. So 
se pa s prijatelji zunaj igrali razne igre. Pri tem so bili neka-
teri prav iznajdljivi. Babica Cirila, ki ima na naši šoli kar štiri 
vnuke, je povedala, da so se s sestrami spuščale po ledu v 
pletenih košarah. Seveda so se košare pri tem uničile.  Učenci 
so pozorno spremljali pripovedovanje naših gostov. Ob koncu 
smo se še skupaj fotografirali. Zadovoljstvo ob zaključku sre-
čanja je bilo obojestransko. 

Obisk starih staršev 
Ob koncu smo se še skupaj fotografirali.

ALENKA BERTONCELJ

Na OŠ Železniki vsako leto priredimo dobrodelni koncert mladin-
skega in otroškega pevskega zbora. Letos je potekal že sedmi kon-
cert. Na njem je nastopil združeni otroški pevski zbor OŠ Železniki 
in podružničnih šol Davča, Dražgoše, Selca in Sorica. Naslov kon-
certa je bil Naj doni do neba naš otroški hura. Pevci so v telovadni-
co vstopili s pesmijo Žabe, nato so pod vodstvom učiteljice glasbe 
Marjete Naglič prepevali o pravljicah. Eno od znanih slovenskih 
pravljic Kdo je napravil Vidku srajčico so tudi zaigrali. S pesmijo 
Žabe smo koncert tudi zaključili, vendar so pesem zapeli učenci 
in gledalci skupaj. Koncert je imel tudi dobrodelno noto. Zbrana 
denarna sredstva so bila namenjena šolskemu skladu. Z denarjem 
iz šolskega sklada pomagamo učencem, ki bi bili zaradi finančnih 
razmer doma prikrajšani za plačljive šolske dejavnosti.

Naj doni do neba naš otroški hura

V bukvarnici učenci v šolskih klopeh izpred dobrih 80 let z belimi 
rokavicami na rokah z zanimanjem listajo po starih šolskih knjigah. 
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Namen projekta, ki ga koordinira Nataša Zavrl, je povezova-
nje različnih generacij. Ena zadnjih aktivnosti je bilo moti-
vacijsko predavanje za devetošolce. David Gale jim je pripo-
vedoval o svoji poklicni poti in delu na škofjeloški reševalni 
postaji, kjer je tudi zaposlen. Slišali so tudi, da je kupil svojo 
torbo z defibrilatorjem in drugimi nujnimi pripomočki za re-
ševanje in prav po zaslugi tega rešil življenje gospodu ob srč-
nem zastoju, saj se je ravno takrat znašel v bližini. "Najraje 
bi prepovedal vožnjo z motorjem, opozoril je na veliko nevar-
nost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo," je pristavila 
Zavrlova. 
V okviru projekta povezujejo tudi starejše in mlajše učence. 
Devetošolka Katja Selak se redno vključuje v dejavnosti po-
daljšanega bivanja v tretjem razredu, kar je bilo pozitivno 
tako zanjo kot tudi za učence, je ugotavljala učiteljica Nina 
Sladič. Tudi Ema Vrhunec in Laura Lotrič, prav tako deveto-
šolki, redno prihajata v podaljšano bivanje, kjer s prvošolci 

Medgeneracijsko sodelovanje jih bogati 
Na Osnovni šoli Železniki tudi v tem šolskem letu poteka projekt Križišče generacij. 

Gost motivacijskega predavanja za devetošolce je bil David Gale,  
ki je zaposlen na škofjeloški reševalni postaji.

V krožku Možganci so petošolce konec marca obiskali tri babice, dva 
dedka in en oče. 

Učenki Enisa Dedić in Eva Vrhunc med drugošolci v oddelku 
podaljšanega bivanja

Devetošolci so brali mlajšim učencem in jim pomagali opraviti bralno 
značko. 

S prireditve ob materinskem dnevu v Davči



LUCIJA TOLAR

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

Luč miru iz Betlehema je dobrodelna 
akcija v decembru, v kateri že tradicio-
nalno sodelujemo tudi skavti iz Železni-
kov. Letos je bila dobrodelnost namenje-
na Vincencijevi zvezi dobrote – Centru 
za družine Mirenski grad. Plamen je 
iz Betlehema najprej z letalom poletel 
do Gradca, kamor sta ga šli iskat naši 
klanovki Zala in Tina, in ga pripeljali v 
domače kraje. Skavti smo plamen nato 
prinesli v vse okoliške župnije, kjer smo 
po svetih mašah plamen delili med lju-
di, luč miru pa je bila na voljo vse do 
božiča. Klanovca Matic in Blaž sta s sku-
pino skavtov iz vse Slovenije Luč miru 
iz Betlehema ponesla na Kredarico, tra-
dicionalno pa smo lučko nesli tudi na 
najvišji vrh Selške doline, Ratitovec, ter 
na Občino Železniki.

ZIMOVANJA

Prvi konec tedna počitnic je za skavtinje 
in skavte iz Železnikov potekal v skavt-
skem duhu. Volčiči in volkuljice so se 
odpravili v Veliko tovarno čokolade na 
Sv. Jošt nad Kranjem, izvidniki in vo-
dnice pa na Sv. Mohor nad Moravčami, 
kjer so vstopili v zgodbo H. C. Anderse-
na Snežena kraljica. Volčiči so se prek 
različnih iger učili, kako pomembna sta 
sodelovanje in medsebojna pomoč in 

kako hitro te lahko požrešnost in sebič-
nost speljeta na kriva pota. Poudarek je 
bil tudi na učenju različnih veščin npr. 
postavljanja ognja, izdelovanja bakel, in 
tudi kuharskih spretnosti, ko smo si kot 
krdelo sami pripravili večerjo s tremi 
hodi. Prek dela in v manjših skupinah 
se namreč otroci največ naučijo. Četa je 
s skupnimi močmi pomagala Gerti re-
šiti Kaja iz rok Snežene kraljice in med-
se sprejeli 16 novincev. Naučili so se, da 
ima vsak dobre lastnosti in da je treba 
človeku dati drugo priložnost. Klan pa 
se bo na svoje Pomladovanje odpravil v 
aprilu. 

DAN SPOMINA

Robert Baden-Powell, ustanovitelj skav-
tov, se je rodil 22. februarja. Letos smo 
zaradi zimovanj njegov rojstni dan obe-
ležili teden prej, 16. februarja. Letošnje 
praznovanje je bilo posebno, saj smo 
s skupnim stegovim srečanjem odprli 
praznovanje 25. obletnice ustanovitve 
stega Železniki 1. Prek različnih iger smo 
zbirali surovine za izdelavo torte iz kar-
tona. Vsaka skupina je imela nato izziv 
narediti čim večjo in zanimivejšo torto. 
Srečanje smo zaključili s katehezo. V 
sklopu praznovanja se bodo do poletja 
odvijale različne aktivnosti. V začetku 
aprila smo se odpravili na zahvalno ro-
manje na Brezje, v juniju bo v cerkvi v 
Železnikih razstava o našem delovanju, 
pika na i pa bo skupni stegov tabor. 

Skavti praznujemo

V začetku aprila smo se odpravili na zahvalno romanje na Brezje.

SKAVTI | 27 

in drugošolci sodelujeta pri različnih 
dejavnostih: bereta pravljice, rišeta, se 
igrata, pogovarjata … "Otroci so ju lepo 
sprejeli in komaj čakajo na petek, da 
prideta," je povedala učiteljica Lucija Do-
lenc. Klarisa Langesheid Veber, Natalija 
Derlink in Žiga Režek iz devetega razre-
da pa so bili od oktobra do februarja v 
veliko pomoč učiteljici Damjani Demšar 
v podaljšanem bivanju za četrto- in pe-
tošolce. "Pomagali so pri domači nalogi, 
pri igranju družabnih iger z mlajšimi 
učenci in pogovoru s četrtošolci. Med 
nami se je spletla posebna vez," je razlo-
žila Demšarjeva. Osmošolki Enisa Dedić 
in Eva Vrhunc pa že od začetka šolskega 
leta uživata v druženju z drugošolci v 
podaljšanem bivanju.
Učenci 9. c razreda so brali mlajšim 
učencem iz drugega in tretjega razreda 
ter jim s tem pomagali opraviti bralno 
značko. "Devetošolci so bili navdušeni 
nad novo vlogo, v kateri so se preizku-
sili, mlajši učenci pa prav tako, saj so 
nove zgodbe odkrivali s pomočjo najsta-
rejših učencev na šoli in preživeli šolsko 
uro brez učiteljice," je pojasnila mento-
rica Slavica Mohorč. Šest osmošolcev je 
marca sodelovalo z učiteljico Emo Šmid 
in študentko na praksi Katarino Bene-
dik pri uri angleščine v prvem razredu. 
Prvo- in drugošolke, ki so v jutranjem 
varstvu spretno vezle, pa so na predlog 
učiteljice Damjane Kaplja te veščine na-
učile šestošolke. "Prijetno so se družile. 
Izrazile so željo, da bi se še srečevale," je 
povedala mentorica.
V krožku Možganci so petošolce konec 
marca obiskali tri babice, dva dedka 
in en oče. "Učenci so vodili dejavnosti 
na treh postajah, kjer so se naši gostje 
lahko preizkusili v razmišljanju izven 
okvirjev, trenirali so povezovanje leve 
in desne možganske polovice, se urili 
v ustvarjalnem mišljenju in se posve-
tili tudi Leonardu da Vinciju. Učenci so 
za vsakega gosta izdelali darilo – tan-
gram," je povedala Nataša Zavrl.
Stare starše so marca gostili tudi na 
dražgoški šoli in se z njimi pogovarjali o 
njihovem otroštvu. V davški podružnici 
pa so domačine povabili na prireditev 
ob materinskem dnevu, ki ji je sledilo še 
prijetno druženje. Obiskovalci so uživa-
li v otroški razigranosti, iznajdljivosti, 
dramski igrici, v pevskih in recitacij-
skih točkah, ob branju spisov o babicah 
in starih otroških igrah in plesih. "Gle-
dalci so nam močno ploskali," sta bili 
zadovoljni učiteljici Martina Peternelj 
in Damjana Podobnik. 
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JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Čas je zelo relativen pojem. Nekaterim teče počasi, drugim 
hitro, tretjim še hitreje. Nam se zdi, da smo vam včeraj vo-
ščili za novoletne praznike, pa je tu že april. Pravkar smo še 
smučali, se sankali in drsali, sedaj pa že uživamo na toplem 
soncu in v prebujajoči se naravi. Pomladno-poletno podobo 
dobiva tudi bife na bazenu. Na vrtu smo že postavili več miz, 
zaživela bodo otroška igrala, seveda pa zraven sodi tudi prava 
poletna osvežitev s sladoledom.

ŠPORT

V zimskem času sta potekali liga v malem nogometu in ko-
šarkarska liga. Najboljša ekipa v malem nogometu je Ekosilk, 
najboljši igralec Luka Jamnik, najboljši vratar pa Matija Rih-
taršič, oba iz zmagovalne ekipe. V košarkarski ligi so bili naj-
boljši fantje iz ekipe Mebor Pacman, najboljši strelec je Peter 
Rakovec, ki igra za drugouvrščeno ekipo Škorci.
Prav kmalu bo urejeno teniško igrišče, vabljeni, da rezervira-
te igrišče in tudi letos sodelujete v teniški ligi. S toplimi dnevi 
se bo odprlo igrišče za odbojko na mivki. V okviru Športno-re-
kreacijskih iger skupaj s Športno zvezo Škofja Loka 25. maja 
organiziramo turnir v odbojki na mivki. 
V poletnem času bomo nadaljevali prenovo bazena. Tokrat 
bodo na vrsti savne in prostori za prhanje. Prav zaradi tega 
bo najverjetneje bazen v času šolskih poletnih počitnic zaprt, 
ker bo tam gradbišče in se ne bo dalo zagotoviti ustreznih 
razmer. Bo pa v jeseni toliko prijetneje stopiti v prenovljene 
prostore in si privoščiti savnanje v novih prostorih.

KULTURA

Letošnje leto je v znamenju muzejskih obletnic – petdeset let 
od ustanovitve muzeja in štirideset let od ustanovitve Muzej-
skega društva Železniki. Dogodki ob jubileju so vsebinsko pe-
stri. Izbira vsebine letošnje prve razstave v galeriji – razstava 
maket – ni naključna. Z maketami, ki spremljajo muzejsko 
pripoved, se je namreč začela muzejska dejavnost v Selški do-
lini. Med 15. marcem in 5. majem so v galeriji na ogled make-
te različnih avtorjev, ki so jih za to priložnost posodili lastniki 
maket, nekaj razstavljenih maket pa je v muzejski lasti. 
Muzejsko društvo Železniki je ob jubileju pripravilo razstavo 
o delu in načrtih, ki je marca, aprila, maja 2019 na ogled v 
prostorih Občine Železniki. V Krajevni knjižnici Železniki je 
društvo 22. marca gostovalo z večerom pripovedovanja in po-
slušanja. Pomladanski sklop dogodkov se bo nadaljeval na 
mednarodni muzejski dan 18. maja v muzeju in na trgu pred 
plavžem, ko pripravljamo dan odprtih vrat ter delavnico ko-
vanja.

TURIZEM 

Pomlad je tu, zacvetele so prve spomladanske cvetlice, zele-
nje brsti, je pa pomlad tudi čas, ko se začnejo dela na cestah. 
Letošnje leto bo žal tranzitni promet s Primorske strani in 
prek Sorice znova otežen, kar se bo posledično poznalo tudi 

pri obisku turistov v Selški dolini. Toda vsi skupaj moramo 
stisniti zobe in se veseliti izboljšanih cestnih povezav, ki so 
zelo pomembne tako za turiste kot za domačine.
Ob sobotah med 11. in 13. uro je na Radiu Sora oddaja Potepa-
mo se po domačih krajih. Enkrat mesečno se potepamo po 
občini Železniki in predstavljamo aktualne dogodke, priredi-
tve, pomembne osebnosti, zanimive poti. Oglasite se nam in 
povejte, kaj bi bilo pomembno predstaviti in poslati v eter, da 
prek Sorinih valov o tem izvejo tudi drugi.
Redno se srečuje tudi komisija za delo na Rupnikovi liniji in 
rapalski meji, ki jo je imenoval župan. Zbirajo zgodovinske 
podatke, zgodbe ter predmete. Še vedno vas vabijo, da se jim 
oglasite in poveste, kar veste o takratnem obdobju. Sedaj je še 
čas, da se zapiše, preden gre v pozabo.

MLADINSKE DEJAVNOSTI

V mladinskem centru se srečujejo otroci, ki radi ustvarjajo in 
preizkušajo kaj novega. Izdelovali so pustne maske, se slad-
kali z dobrotami, ki so jih sami pripravili, ustvarjali darilca 
za mamice, izvajali poizkuse na kemijski delavnici ter uživali 
v športnem popoldnevu. 
S pustnimi maskami so na pustni torek odšli na pustovanje 
v kulturni dom, kjer so plesali, peli in se zabavali skupaj s 
smrkci, mažoretkami in učenci glasbene šole. Pustovanje 
že tradicionalno organizirata Občina Železniki in Mladinski 
center. 
Devetošolci so se udeležili predinformativnega dneva v mla-
dinskem centru, kjer so dijake srednjih šol lahko povprašali 
vse, kar jih je zanimalo o srednji šoli.
Otroke, neplavalce vabimo na plavalne tečaje, ki potekajo pod 
okriljem Plavalnega kluba Ratitovec Železniki. Vse tiste, ki že 
znate plavati, pa se jim prav tako lahko pridružite in nadgra-
dite svoje znanje ter se podate v bolj tekmovalne vode.
V svoje vrste pa vabimo študente, ki bi želeli delati v strežbi in 
kot reševalci iz vode. Če vas tovrstno študentsko delo zanima, 
se nam oglasite in pridružite.

Pestra pomlad v Javnem zavodu Ratitovec
Zanimiva razstava maket. Kmalu bo odprto teniško igrišče na bazenu.

Prvo mesto nogometne lige: ekipa Ekosilk
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Na Soriški planini so letošnjo smučarsko sezono sklenili 24. 
marca. V 84 obratovalnih dneh so našteli okoli trideset tisoč 
smučarjev. "Glede na to, da smo celotno smučišče odprli šele 
19. januarja in da v marcu zaradi toplega vremena ni bilo več 
tako dobrih razmer za smučanje, poleg tega pa so zaradi re-
konstrukcije ceste zapirali odsek Zali Log–Podrošt, smo z obi-
skom kar zadovoljni," je povedala direktorica Polona Golija. 
Vidi se trend večanja obiska, vseeno pa bodo nujne dodatne 
investicije v umetno zasneževanje, je povedala. "Izpad dohod-
ka v mesecih, ko ne obratuje celotno smučišče, se zelo pozna. 
Sezona bo torej zelo povprečna in bo pokrila tekoče stroške in 
vzdrževanje, za kaj več ne bo." Dodala je, da so imeli nastani-
tve dobro zasedene: "Veseli smo bili, da v decembru ni prišlo 
do odpovedi rezervacij zaradi pomanjkanja snega, kot se je 
zgodilo v začetku januarja."
Na smučišču Rudno so naprave pognali sredi lanskega de-
cembra, do 10. marca, ko so jih ustavili, pa so našteli 81 obra-
tovalnih dni. S sezono so po besedah predsednika Športnega 
društva Buldožerji Mirka Gartnerja zadovoljni, čeprav ni bila 
enostavna. Decembra in januarja je bila zima mila, februar 
in marec sta bila pretopla, zaradi česar ni pravega zanima-
nja za smučanje. Naravnega snega je bilo za vzorec. K sreči 
so uspeli pravočasno izdelati dovolj umetnega snega, da so 

sezono izpeljali do konca. "V alpski šoli imamo 52 otrok. Skozi 
naše smučarske tečaje je šlo 186 otrok, 118 tečajnikov pa so 
imeli še Dražgošani," je razložil Gartner. Do naslednje sezo-
ne bodo skušali zvišati kapaciteto zasneževanja in postaviti 
krajšo vlečnico za začetnike na lokaciji za brunarico.

Na smučiščih kar zadovoljni

Novi hotel na Soriški planini, v katerem bo deset sob s kapaciteto 
do štirideset oseb, naj bi odprli v drugi polovici letošnjega poletja, 
načrtuje direktorica Polona Golija. Investicija bo vredna okoli 1,3 
milijona evrov.
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Letošnja zima ni bila radodarna s snegom, postregla pa nam je z obilico lepega sončnega vre-
mena, primernega za planinsko dejavnost. Da je bila zima mila, potrjuje tudi primerjava snežnih 
razmer na Ratitovcu.  V zimi 2017/2018 je skupno zapadlo 803 cm snega, v letošnji (2018/2019) pa 
le 283 centimetrov. Ugodne razmere smo tudi v društvu dobro izkoristili.
Od tradicionalnih prireditev se že od 1. januarja naprej zbirajo vpisi udeležencev 29. rekreativne 
akcije Prijatelj Ratitovca, ki je tudi letos dobro obiskana. 12. in 13. januarja smo uspešno izvedli 
jubilejni 20. pohod Železniki–Ratitovec–Dražgoše s 131 udeleženci.  V 20 letih se je pohodov ude-
ležilo 2912 planincev. Med njimi so štirje, ki so se udeležili vseh 20 pohodov. Kljub slabšim snežnim 
razmeram nam je uspelo 9. marca izpeljati 16. turni smuk in 13. pohod s krpljami iz Soriške planine 
preko Ratitovca do Prtovča. Udeležilo se ga je 31 turnih smučarjev in 20 pohodnikov s krpljami.

Lepo vreme je bilo naklonjeno tudi za iz-
vedbo planinskih tur. Vodnikom vodniškega 
odseka je v tem času uspelo uspešno izvesti 
9 od predvidenih 11 planinskih tur. Obiskali 
smo Bevkov vrh v Poljanski dolini, prehodili 
krožno pot v Loški dolini, bili smo na Šmohor-
ju, Snežniku in Jasovniku, dvakrat smo bili v 
hribih nad Vipavsko dolino, sprehodili smo se 
po slovenski obali in se udeležili 26. pohoda 
po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave. 
Pohodov se je udeležilo 183 planincev.
Lepo vreme je vplivalo tudi na velik obisk Ra-
titovca in Krekove koče na Ratitovcu, ki je bila 
oskrbovana vse sobote, nedelje in praznike.
Pred vrati je poletna sezona, v kateri bomo 
organizirali številne organizirane planinske 
pohode različnih težavnosti. Dne 11. maja 
2019 bomo izvedli 29. srečanje udeležen-
cev rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca, 
18. maja 2019 pa tradicionalni že 10. pohod 
po Obhodnici Ratitovec. Krekova koča bo v 
mesecu aprilu in maju odprta vse sobote in 
nedelje ter med prvomajskimi prazniki. S 
1. junijem 2019 pa bo Krekova koča vse do 
konca septembra stalno odprta. 
Vse planince in ostale ljubitelje gora vabimo 
na naše organizirane pohode in prireditve. 
Vabimo pa vas tudi na Ratitovec in v Kreko-
vo kočo.

V PLANINSKEM DRUŠTVU ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI KONČUJEMO 
ZIMSKO SEZONO, PRED VRATI JE ŽE  POLETNA SEZONA.

Udeleženci turnega smuka in pohoda s krpljami zbrani na Soriški planini
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Od 14. do 21. marca so v Abu Dabiju in Dubaju potekale poletne 
svetovne igre specialne olimpijade. Največjega športnega tek-
movanja oseb z motnjami v duševnem razvoju se je udeležilo 
sedem tisoč tekmovalcev iz dvesto držav. Slovenski športniki 
so osvojili 24 medalj, od tega dve Simona Gaser z Zalega Loga, 
ki si je prikolesarila zlato v kronometru na en kilometer in 
bron na enkrat daljši razdalji.
Zlato olimpijko so ob vrnitvi v domovino nekateri Založani 
in člani škofjeloškega društva Sožitje, ki ga je zastopala na 
olimpijadi, pričakali že na brniškem letališču, še isto popol-
dne pa jo je čakal še sprejem na Zalem Logu, ki ga je pripra-
vil vaški odbor v sodelovanju z društvi, povezovala pa ga je 
Mateja Markelj. Ker je Simona velika ljubiteljica adrenalina 
in motorjev, so jo do športnega igrišča, kjer so jo ob zvokih 
ansambla Kvartet za 5 pričakali številni vaščani in drugi pod-
porniki, pripeljali člani besniškega Moto kluba Raubritter. V 
imenu sovaščanov ji je za dosežene uspehe čestital predse-
dnik vaškega odbora Janez Habjan. Če je bil doslej Zali Log 
znan predvsem po senci in zelju, bo odslej tudi po Simoni in 
medaljah, je dejal Habjan. V roko je segel tudi olimpijskemu 
podprvaku iz Abu Dabija Urošu Berniku s Svete Barbare nad 
Škofjo Loko, drugemu najboljšemu kolesarju na petkilome-
trski razdalji, ki so ga prav tako gostili na Zalem Logu. Uspe-
šnima športnikoma je čestital tudi župan Anton Luznar in 

poudaril, da sta lep zgled vsem, predvsem pa mladim, da je 
s trdim delom, treningi in odrekanjem možno doseči marsi-
kaj. Na oder so poklicali tudi domačina Roberta Kendo, ki je 
leta 1996 uspešno plaval na specialni olimpijadi v Grčiji.
Gaserjeva je dejala, so ji sovaščani pripravili najboljši spre-
jem, za kar jim je zelo hvaležna. Tako vožnja z motorjem, na 
kakršnem še ni bila, kot tudi sprejem, med katerim je potoči-
la nekaj solz sreče, sta bila zanjo popolno presenečenje.

KOLESARILI NA DIRKALIŠČU FORMULE ENA 

Simona Gaser se je v Abu Dabi odpravila brez večjih pričako-
vanj. Zelo všeč ji je bila otvoritvena slovesnost pa tudi edin-
stveno tekmovališče kolesarjev, ki so kolesarili na dirkališču 
formule ena. Tremo je preganjala kar v boksu Lewisa Hamil-
tona. Najprej je Sloveniji prikolesarila bron v kronometru na 
dva kilometra, na zadnji dan tekmovanja pa se je razveselila 
še naslova prvakinje. V kronometru na en kilometer, kjer je 

Ponosni na olimpijsko prvakinjo
S poletnih svetovnih iger specialne olimpijade v Abu Dabiju se je kolesarka Simona 
Gaser vrnila z zlatim in bronastim odličjem. Na njenem domačem Zalem Logu so ji 
pripravili prisrčen sprejem. 

Simoninih uspehov se je veselila tudi njena sestra Brigita.  
/ Foto: Ana Šubic

Simona Gaser v družbi še enega uspešnega kolesarja Uroša Bernika 
/ Foto: osebni arhiv

Simona s sovaščanom Robertom Kendo, ki je leta 1996 kot plavalec 
uspešno nastopil na specialni olimpijadi v Grčiji / Foto: Ana Šubic



bila s časom 1:49,24 najhitrejša, je pred ostalimi tekmovalka-
mi imela dobrih 15 sekund prednosti.
V Abu Dabiju je nad kolesarji bdel trener Miro Dokl, ki je bil z 
njimi tudi na zadnjih pripravah v Mariboru, sicer pa so pri-
prave na specialno olimpijado potekale dobro leto. K Simo-
ninim uspehom sta po besedah njene sestre Brigite Gaser še 
zlasti pripomogla učitelj Damjan Kojzek z Osnovne šole Jela 
Janežiča in Barbara Tušek iz škofjeloškega Sožitja, ki sta naj-
več trenirala z njo in poskrbela, da je šla v Abu Dabi kar naj-
bolje pripravljena.
Specialna olimpijada je bila za Simono Gaser posebno dožive-
tje. Prve dni so v Abu Dabiju predvsem spoznavali tamkajšnje 
zanimivosti in kulturo. Vozili so se z gokarti, všeč ji je bilo 
tudi, ko so bili v adrenalinskem parku na prostem padu. Lepe 
spomine ima tudi na večer, ko so samo zanje odprli celotno 
dirkališče formule 1, da so lahko naredili trening s kolesom, 
čez dan pa je lahko iz svoje sobe opazovala treninge formule 
in drugih dirkalnih vozil.

KOLO JE BILO HITREJŠE OD SKUTERJA

Med sprejemom na Zalem Logu smo o 24-letni tekmovalki 
izvedeli še marsikaj zanimivega. Že kot deklica je prekipevala 
od energije in je vsako priložnost izkoristila za adrenalinsko 
pustolovščino. Kolesariti je začela povsem po naključju. Ko se 
ji je pokvaril skuter, je sedla na kolo in ugotovila, da je z njim 
lahko precej hitrejša. Kolesarjenje je silno vzljubila – celo 
tako zelo, da so bili in so še vedno doma na tapeti pogovori 
o tem, kdaj se s kolesom ne sme voziti. "Ravno zadnjič me je 
prepričevala, da ni več peska na cestah in da se že da dobro 
voziti. In da je nekje videla posebne rdeče gume, ki bi jih dala 
pozimi na kolo ..." je povedal njen oče Zvone Gaser. Marsik-
daj kolesarita skupaj, odgovor na vprašanje, kdo je hitrejši, 
je seveda jasen. In kam se največkrat odpeljeta? "Na kavo 
v Železnike pa tudi naprej na Bukovško polje, kjer narediva 
krog," je odvrnila Simona. Njena mati Marija je pristavila, da 
Simona rada kolesari tudi v Sorico in do Spodnjih Danj, kjer 
ima staro mamo.

V ŠKOFJO LOKO NAJRAJE S KOLESOM

Vzdržljivost nabira tudi ob kolesarjenju do šole v Škofji Loki. 
Če le ni snega in so jutranje temperature nad deset stopinj, 
ne bo sedla na avtobus. Njeno prvo tekmovanje je bilo za zla-
to čipko v Davčo. Državnih turnirjev in tekmovanj specialne 
olimpijade v kolesarstvu se je začela udeleževati na pobudo 

društva Sožitje, OŠ Jela Janežiča in že omenjenega učitelja 
Kojzka. Leta 2016 le osvojila prvo kolajno v ženski kategoriji 
na tekmovanju v Ravnah na Koroškem. Simona pa ni pono-
sna le na svoje kolesarske dosežke, pač pa s ponosom pove 
tudi, da enkrat tedensko dela kot prostovoljka v Knjižnici Iva-
na Tavčarja, kjer zavija knjige.
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POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI  
BARV ZA LES PROIZVAJALCA

NUDIMO VAM:
IMPREGNACIJE ZA LESENE KONSTRUKCIJE,

UNIVERZALNE IN DEBELOSLOJNE LAZURE ZA LES,
SUŠENJE LESA, IZDELAVO OPORNIH ROK ZA NADSTREŠKE,

IZDELAVO OPAŽA, LADIJSKEGA PODA IN BRUN,
IZDELAVO BALKONSKIH OGRAJ,

KOLOBARJEV ZA OBLAGANJE STEN.

POKLIČITE NA TEL. 041 697 465 IN SE PREPRIČAJTE
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Čestitk sovaščanov je bila zelo vesela. / Foto: Ana Šubic

Prve dni so namenili spoznavanju Abu Dabija. / Foto: osebni arhiv



KLEMEN LUŠINA, ŠD DRAŽGOŠE

Ponovno smo izbirali naj kerlca, frajlo, 
dečka, deklico, mulčka, člana in člani-
co. Mnogoboj zajema tekmovanje v dva-
najstih športnih disciplinah. Tekmujejo 
lahko vsi člani Športnega društva Dra-
žgoše, večinoma so to vaščani Dražgoš. 

Namen tekmovanja je druženje in spod-
bujanje ljudi k športnim aktivnostim.
V lanskem letu nam je uspelo izpeljati 
vseh dvanajst disciplin. Disciplin se je 
udeležilo 108 različnih tekmovalcev in 
tekmovalk. V povprečju se je posamezne 
discipline udeležilo 52 oseb, največja 
udeležba je bila na kegljanju, kjer je tek-

movalo 72 tekmovalcev in tekmovalk.  
Kljub temu da je Dražgoški mnogoboj 
"vaško" tekmovanje, mora zmagovalec 
ali zmagovalka v skupnem seštevku, 
poleg sreče, pokazati tudi veliko športne-
ga znanja in fizične pripravljenosti. Po 
tesnih dvobojih so v lanskem letu tako 
naslove v skupnem seštevku osvojili: naj 

Znova pestro na Dražgoškem mnogoboju
Lani je Športno društvo Dražgoše sedmo leto zapored priredilo Dražgoški mnogoboj.

StreljanjeStart "mulčkov" na kolesarjenju



Tek na smučeh

kerlc Borut Lotrič, naj frajla Ana Lušina, 
naj deček Mark Kavčič, naj deklica Man-
ca Kavčič, naj mulček Urh Luznar, naj 
član Brane Kavčič in naj članica Andreja 
Lušina. Zmagovalci so prejeli prehodne 
pokale in unikatne kape. 
Veseli smo, da mnogoboj izpolnjuje svoj 
namen – druženje in aktivno preži-
vljanje prostega časa ter spodbujanje k 
športnim aktivnostim. Veseli tudi dej-
stvo, da je največ zanimanja in zdrave 
tekmovalnosti za to tekmovanje zaznati 
v najstarejših kategorijah. 
V letošnjem letu smo za zdaj izpeljali 
smučanje in tek na smučeh, od začetka 
leta pa poteka tudi disciplina pohodi na 
goro. Vse, ki še niste sodelovali v Draž-
goškem mnogoboju, vabimo, da se nam 
pridružite pri kakšni od disciplin in se 
prepričate, da se imamo res super.

Ideja za Dražgoški mnogoboj  
se je porodila leta 2011.  
V lanskem letu nam je uspelo 
izpeljati vseh dvanajst disciplin. 
Maratona se je udeležilo  
108 različnih tekmovalcev  
in tekmovalk.  
V povprečju se je posamezne 
discipline udeležilo 52 oseb, 
največ kegljanja, kjer je 
tekmovalo 72 tekmovalcev in 
tekmovalk. Vse, ki še niste 
sodelovali v Dražgoškem 
mnogoboju, vabimo, da se nam 
pridružite.

žur pod šotorom s skupinama

25. maj 2019  ob  20h
Športni park Rovn, Selca
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34 | PRIREDITVE

Prireditve v aprilu, maju in juniju 2019

Petek, 12. april 2019 • Krekova dvorana (Župnija Selca) ob 20. uri 

PASIJONSKI VEČER V SELCIH

Andreja Ravnihar Megušar, E: andreja.megusar@amis.net

Sobota, 13. 4. 2019 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

ROKOMETNA TEKMA RD ALPLES ŽELEZNIKI – RK KRONOS

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Torek, 16. 4. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri

POGOVOR O KNJIG I – TADEJ GOLOB: JEZERO  
(BRALNA SKUPINA ŽELEZNIKI)

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

Sreda, 17. 4. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KAM PA KAM, POTEPUŠKA JOPICA  
(PRAVLJIČNO GLEDALIŠČE MAJA FURMAN)  VSTOP PROST

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

Petek, 19. 4. 2019 • Strelišče Železniki, Češnjica 48, ob 18. uri

ŠPORTNO SREČANJE S PUŠKO IN PIŠTOLO – ODPRTA STRELSKA  
LIGA 8. KROG

Strelsko društvo Lotrič Železniki, T: 051 867 393,  
E: sd.lotric.zelezniki@gmail.com

Četrtek, 25. 4. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO S PSIČKOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA)

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

Petek, 26. 4. 2019 • Kulturni dom Železniki, ob 18. uri

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 1. MAJU IN 27. APRILU

Kulturno umetniško društvo France Koblar, T: 040 519 296

Petek, sobota, 26. in 27. 4. 2019 • Športni park Rovn

PRVOMAJSKI ŽUR S POP DESIGNOM IN ZVITO FELTNO

MAKA IT Matej Kavčič, s.p., T: 068 181 835

Sreda, 1. 5. 2019 • Občina Železniki, ob 7. uri

PRVOMAJSKA BUDNICA

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

Nedelja, 5. 5. 2019 • Dražgoše, ob 9. uri

28. TRADICIONALNI PRVOMAJSKI TURNIR V FUTSALU

Športno društvo Dražgoše, T: 040 976 733, 051 269 577,  
W: www.sd-drazgose.si 

Petek, 10. 5. 2019 • Strelišče Železniki, Češnjica 48, ob 18. uri

ŠPORTNO SREČANJE S PUŠKO IN PIŠTOLO – ODPRTA STRELSKA  
LIGA 9. KROG

Strelsko društvo Lotrič Železniki, T: 051 867 393, 
 E: sd.lotric.zelezniki@gmail.com

Sobota, 11. 5. 2019 • Krekova koča na Ratitovcu, od 7. do 14. ure

29. SREČANJE UDELEŽENCEV REKREATIVNE AKCIJE  
»PRIJATELJ RATITOVCA«

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

Petek, 17. 5. 2019 • Muzej Železniki, ob 19. uri

ODPRTJE RAZSTAVE SLIK PREBLISKI (STANE ZGAGA)

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

Sobota, 18. 5. 2019 • Zali Log

ZELEFEST

Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

Sobota, 18. 5. 2019 • Soriška planina–Ratitovec, ob 6. uri

10. POHOD PO OBHODNICI RATITOVCA

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

Sobota, 18. 5. 2019 • Muzej Železniki

MEDNARODNI MUZEJSKI DAN:

od 9. do 16. ure: dan odprtih vrat in kovanje fužinarskih bonov  
v Muzeju Železniki  
od 10. do 12. ure:  Kovanje žebljev 

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

Nedelja, 19. 5. 2019 • Športna dvorana Železniki, ob. 19. uri

VELIKI KONCERT ANTON HABJAN Z GOSTI

Anton Habjan

Petek, 24. 5. 2019 • Strelišče Železniki, Češnjica 48, ob 18. uri

ŠPORTNO SREČANJE S PUŠKO IN PIŠTOLO – ODPRTA STRELSKA  
LIGA 10. KROG

Strelsko društvo Lotrič Železniki, T: 051 867 393,  
E: sd.lotric.zelezniki@gmail.com

Sobota, 25. 5. 2019 • Lajše–Brezje, ob 5.30

TRADICIONALNO ROMANJE NA BREZJE

Športno kulturno turistično društvo Lajše, T: 041 848 530

Sobota, 25. 5. 2019 • zbor pri pošti ob 10. uri

VODEN OGLED ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA ŠTALCA

Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356

Sobota, 25. 5. 2019 • Športni park Rovn, od 12. ure dalje

6. DAN ROKOMETA 

od 12. ure dalje: tekme mlajših selekcij 
ob 17. uri: slavnostna akademija ob 60. obletnici organiziranega 
tekmovanja rokometa v Selški dolini 
ob 20. uri: Žur s skupinama Hozentregarji in Rok'n'Band

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

Nedelja, 26. 5. 2019 • Davča, ob 8.30

PRAZNOVANJE ZADNJEGA MAJA

Turistično društvo Davča, T: 041 350 240

Petek, sobota, 31. 5. in 1. 6. 2019 • Kulturni dom Železniki, ob 19. uri

24 UR KLEKLJANJA IN DOMAČIH OBRTI

Turistično društvo Železniki T: 031 876 535

Sobota, nedelja, 1. in 2. 6. 2019 • Železniki–Ratitovec

24. 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



SYM CROX
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TORI
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Prihajajo vroči dnevi

SYM ORBIT III
že od 
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www.petrol.si/tipstop www.vianor.si

*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih servisnih delavnicah 
TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem znesku ob obračunu opravljene storitve 
premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019.

prejmite 20€ kupon za
premontažo 
Vianor*

Ob nakupu 
4 pnevmatik 
Nokian

zLINE SUV Powerproof Wetproof

Obiščite nas!

Vianor Tipstop
AVTOSERVIS
LAVTAR SELCA 
Selca 175
4227 Selca
041/877 530
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