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TURISTIČNEMU DRUŠTVU ŽELEZNIKI
(Na plavžu 58, Železniki)

za izvedbo petdesetih Čipkarskih dni v Železnikih

UTEMELJITEV
V Selški dolini so že v preteklosti delovala razna društva, ki so skrbela za pestrost
turistične ponudbe pri nas. Leta 1933 ustanovljeno Tujsko prometno društvo za Selško
dolino je bilo leta 1957 nadomeščeno s Turističnim društvom za Selško dolino, katerega
pravni naslednik je 16. aprila 1961 postalo Turistično društvo Železniki. Danes to društvo
šteje okrog 130 ljudi in pokriva področje klekljarskih, spominkarskih, založniških,
olepševalnih, prireditvenih ter drugih dejavnosti.
Najštevilčnejši in najaktivnejši del društva so klekljarice, ki uspešno skrbijo za ohranjanje
tradicije klekljanja in širjenje glasu o kvalitetnih čipkah iz Železnikov po vsem svetu.
Čipka je z njihovo pomočjo postala glavni turistični spominek našega kraja ter cenjeno
poslovno darilo, poleg tega pa so bile klekljarice iz Železnikov tudi ene izmed pobudnic
za uveljavitev blagovne znamke Čipka dežele Kranjske.
V društvu deluje tudi ocenjevalna komisija, ki vsako leto pod okriljem Turistične zveze
Slovenije prireja akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna, s katero spodbuja k urejenosti
Železnikov in okolice, kar je pogoj za razvoj turizma v našem kraju. Kot zaključek akcije
je organizirana prireditev, na kateri komisija podeli priznanja najbolj urejenim hišam,
večstanovanjskim zgradbam in kmetijam.
Turistično društvo vsako leto že tradicionalno organizira nekaj večjih prireditev, aktivno
pa sodeluje tudi pri nekaterih drugih dogodkih v občini in okolici. Enajstega marca, na
predvečer Svetega Gregorja, se v Plnadi v Železnikih odvija prireditev Luč v vodo, konec
novembra je Andrejev sejem, namenjen Miklavževim nakupom, na božični večer pa Hoja
za zvoncem. Največja in najpomembnejša turistično-etnološka prireditev v Železnikih so
Čipkarski dnevi, ki se odvijajo vsako leto tretji teden v juliju. Prvič so potekali leta 1963
pod taktirko takratnega predsednika društva Jožeta Mohoriča, letos pa bomo priča že
petdesetim Čipkarskim dnem pod vodstvom predsednika Blaža Kuharja. V dobrem tednu

na prireditvi potekajo različni kulturni, etnološki, športni in zabavni dogodki, v središču
zanimanja pa že od nekdaj ostaja čipka.
Turistično društvo je o svojem delovanju izdalo prospekt in turistično karto Svet pod
Ratitovcem, zgibanko Klekljane mojstrovine iz Železnikov, razglednice, nekaj stenskih
koledarjev z motivom čipke, pred leti je izšla tudi zloženka Železniki.
Cilj društva je obogatiti turistično ponudbo in ponesti ime ter dediščino našega kraja po
svetu, hkrati pa vedno znova opominjati domačine na bogato tradicijo in zgodovino
Železnikov, na katero smo lahko vsi ponosni.

Železniki, 30. junij 2012
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