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Gostilna Dom Pristava se nahaja na idiličnem samotnem kraju v Javorniškem Rovtu. Zraven
doma imajo urejeno parkirišče. Dom Pristava je odlična izhodiščna točka za kolesarjenje in
pohodništvo na Stol, Planino pod Golico ali Karavanke. V okolici so urejene konjske poti. Pred
domom sta igrišči za košarko, nogomet in balinanje zraven pa je tudi otroško igrišče. V
Javorniškem Rovtu je urejena Naravoslovna in rudarska učna pot. Označena je s smerokazi in
tablami in predstavlja naravni in zgodovinski laboratorij. Namenjena je vsem, ki želijo
odkrivati ostanke preteklosti in zakonitosti narave. Dolga je 8 kilometrov in obsega
15 vsebinskih točk. V njen sklop spada tudi Zoisov park. Park se nahaja zraven gostilne Dom
Pristava. Njegov začetnik je bil Karel Zois, ki je živel v drugi polovici 18. stoletja. Bil je brat
bolj znanega Žiga Zoisa. V glavnem je živel na gradu Brdo pri Kranju in v graščini na Javorniku.
V letih od 1785 do 1790 je na Brdu sadil alpske rastline ter domača in tuja drevesa. Ta nasad
je bil prvi botanični vrt na območju Slovenije. Kot eden izmed prvih gornikov je hodil in
nabiral rastline zlasti v Julijskih in Kamniških Alpah ter v Karavankah. Tu je tudi odkril Zoisovo
zvončnico, hči slovenskih planin, ki je eden najznačilnejših endemitov. Wulfen, avstrijski
naravoslovec je po njem poimenoval tudi Zoisovo vijolico, ki jo je Karel našel okoli 1785 leta.
Ta rumenocvetna mačeha raste v osrednjih Karavankah od Golice do Belščice, Stola, Zelenice
do Košute. Karel Zois je za svoje izhodišče v Karavankah pod Medjim dolom zgradil kočo,
deloval pa je tudi iz Doma Pristava. V njegov spomin je botanični vrt tudi poimenovan. V
Zoisovem parku so označena različna drevesa kot so smreka, divja češnja, gorski javor,
jerebika, srebrna smreka, črni topol, jelka in mnoga druga. Park je poln sledov davnega
življenja v teh krajih. Tu se nahajajo tudi tri jezera, ki skozi leto spreminjajo svojo podobo.
Zelo znana cvetlica, ki raste v Karavankah v Rovtih, je narcisa ali ključavnica, kot ji pravijo
domačini. Te rastline ljubijo svetlobo. Cveti v maju, vendar ne vsako leto enako intenzivno.
Cvetenje se najprej začne v dolinskih legah, tako da se lahko višje na pobočjih zamakne tudi v
junij. Njeni listi so za živino, dokler so zeleni, strupeni. Narcise rastejo samo na redno košenih
travnikih.

V soboto 31. avgusta 2013 smo za člane društva SONČEK ZGORNJE GORENJSKE že osmo leto
zapored organizirali družabno srečanje s tekmovanjem v pikadu ter piknikom. Tokrat smo se
zbrali v Javorniškem Rovtu na piknik prostoru Dom Pristava. Vreme nam je bilo naklonjeno.
Najprej je vse prisotne v kratkem nagovoru pozdravil predsednik društva Jernej Kocjančič. V
nadaljevanju se je predstavil Luka Slivnik iz Hrušice, ki se je brez pomislekov takoj
prostovoljno odzval našemu povabilu in nam zaigral prijetne pesmi. Na drugi strani pa je
izkušeni kuhar že skrbel za naše prazne želodčke in pekel okusne čevapčiče, ki so vsakemu od
nas dobro teknili. Po kosilu je sledilo tekmovanje v pikadu. Vsak tekmovalec je imel na voljo
tri poizkusne mete in pet metov za konkurenco. Skupno je tekmovalo 13 prijavljenih
udeležencev od tega je bilo osem moških in pet žensk. Prvo mesto v ženski kategoriji z 71
točkami je zasedla Marija Šemrl, drugo mesto Barbara Kocjančič, ki je osvojila 25 točk in
tretje mesto Metka Fartek, ki je zbrala 20 točk. Prvo mesto v moški kategoriji je dosegel
Janko Kalan s 55 točkami, drugo mesto Elvir Bašič, ki je dosegel 52 točk in tretje mesto Jožko
Sajovic z 22 točkami. Tudi ostali tekmovalci so bili uspešni, saj so dosegli naslednja mesta:
Teo Racetin četrto mesto, Iztok Hren peto mesto, Simon Dimitrov šesto mesto, Sandi Šadl
sedmo mesto in Slavko Dudešin osmo mesto. V ženski konkurenci je Simona Peternel
osvojila četrto mesto in Poldka Petrič peto mesto. Vsi tekmovalci so bili ob zaključku
nagrajeni. Prvi trije so dobili pokale, ki jih je podelil predsednik društva SONČEK ZGORNJE
GORENJSKE Jernej Kocjančič. Vsi ostali tekmovalci so prejeli nagrade, ker se v društvu držimo
načela VAŽNO JE SODELOVATI IN NE ZMAGATI. Ostanek popoldneva nam je popestril DUO
Ajda. Ampak naših dobrot pa ni in ni bilo konec. Po slastnem kosilu se prileže tudi nekaj
sladkega in sicer take away kremne rezine. Ob dobri glasbi in razpoloženju glasbenikov
Andreja in Nene ter zadovoljstva oseb s posebnimi potrebami se je naše rajanje zavleklo
pozno v popoldne. Tako prijetnega dneva se bomo še dolgo spominjali in upamo, da se
prihodnje leto ponovno ponovi.
Namen izvedbe prireditve s tekmovanjem v pikadu je predvsem druženje in spoznavanje z
ostalimi člani društva SONČEK ZGORNJE GORENJSKE ter simpatizerji torej » neinvalidi «, da bi
spoznali drug druge in se na tak način naučili sprejeti razlike in drugačnosti, aktivno
preživljanje prostega časa na zdrav način in v športnem duhu, izmenjava izkušenj in
problemov na eni strani ter reševanje le teh, zmanjšati razlike oziroma povečati možnosti za
enakost med invalidi in neinvalidi ter preprečevati in odpravljati omejitve, ki jih prinaša
invalidnost. Osebam s posebnimi potrebami želimo omogočiti vključevanje v normalno
življenjsko okolje, da bi bili kar najmanj odvisni od pomoči drugih, možnost za doseganje
uspeha in uveljavljanje na pozitiven način ter s tem možnost za dvig samopodobe.
Obenem se zahvaljujemo vsem nastopajočim, donatorjem in ljudem, ki so se odzvali in na
kakršenkoli način pomagali in pripomogli k organizaciji izvedbe navedene prireditve, ki se jo
je udeležilo veliko udeležencev in nam bo ostala še dolgo v nepozabnem spominu.
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