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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2019

KULTURNEMU IN TURISTIČNEMU
DRUŠTVU ZALI LOG
(Zali Log 12A, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Kulturno in turistično društvo Zali Log v letošnjem letu praznuje deseto obletnico
aktivnega delovanja. Ustanovljeno je bilo z namenom, da se popestri življenje v vasi Zali
Log z raznimi dogodki in prireditvami ter poskrbi za lep izgled vasi. Društvo je bilo v teh
10 letih delovanja zelo aktivno. Člani društva so v teh letih opravili veliko prostovoljnih ur
in izpeljali veliko dogodkov ter prireditev. Nekatere so postale že tradicionalne. Naj
naštejemo samo nekaj zelo odmevnih dogodkov, ki jih poznajo po celi občini, kot tudi
širše po Gorenjskem: Praznik Zelja, Zelefest, Otroški pustni karneval, Plaža Party,
potopisna predavanja, Miklavževanje, Materinski dan,...
V zadnjih letih so njihovi marljivi člani uredili kar nekaj sprehajalnih in pohodnih poti.
Vsako leto se tem potem trudijo dodati novo vsebino. Najbolj znana je krožna pot okoli
Zalega Loga, katere del je tudi tematska pot »Pot v Sušo«, za katero so leta 2017 prejeli
priznanje Turistične zveze Slovenije za "Naj tematsko pot na Gorenjskem". Dobili so kar
nekaj priznanj turističnih zvez, kar je vsekakor potrditev, da delajo dobro, da je njihov
trud in prizadevanja opažena tudi izven domačega kraja.
Ker je vas Zali Log znana tudi po zelju, so v lanskem letu posneli film o pridelavi in
predelavi zaloškega zelja, ki ga promovirajo kot značilnost, ki prihaja iz »Deželice sence
in zelja« kot radi rečejo vasi Zali Log. Tako zaloško zelje, kot skril iz domačega
skriloloma, s ponosom pokažejo na raznih sejmih in s tem predstavljajo avtentičnost
Zalega Loga.

V društvo je včlanjeno več kot 100 članov. Zelo ponosni so na svoj turistični podmladek,
ki aktivno prevzema organizacijo določenih dogodkov. Vsak član se po svoje trudi, da je
življenje v kraju lepše, pod motom: »Z NAMI IN ZA VAS, SODELUJTE ZA BOLJ
LEPO IN AKTIVNO VAS!«
Društvo se je v vseh teh letih zelo izkazalo, zato smo ob njihovi 10- letnici ponosni, da jim
lahko podelimo občinsko priznanje.

Železniki, 30. junij 2019

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJA:
ŠPORTNO DRUŠTVO SENCA ZALI LOG
VAŠKI ODBOR ZALI LOG

Obrazložitev pripravil:
Janez Habjan
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