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PLAKETO
za leto 2013

UREDNIŠKEMU ODBORU ZBORNIKA
ŽELEZNE NITI
(Muzejsko društvo Železniki, Na plavžu 58, Železniki)

za izdajo že desete številke zbornika

UTEMELJITEV
V letu 2013 bo izdana že deseta številka zbornika Selške doline Železne niti. Zbornik se je
pri ljudeh in tudi pri strokovni javnosti dobro prijel. Vsako leto z veliko radovednostjo
čakamo, da vzamemo v roke novo številko in preberemo zanimive življenjske zgodbe
ljudi in zapise o dogodkih in dejavnostih v preteklosti. Težko je dovolj poudariti, kako
dragocen je ta zgodovinski spomin za našo dolino. Kar je zapisano v zborniku, bo
ohranjeno za vedno.
Ta občinska plaketa pomeni priznanje in spodbudo vsem sodelujočim pri tkanju
vsakoletne številke Železnih niti. Posebna zahvala gre uredniškemu odboru.
Do sedaj so bili člani uredniškega odbora:
Jaka Benedičič, Andrej Bogataj, Jože Bogataj, Katja Mohorič Bonča, Jože Dolenc, Irena
Prevc Hajdinjak, Jernej Hudolin, Jožica Kačar, Jure Rejec, Peter Polajnar, Aleš Primožič,
Rudi Rejc, Bojan Rihtaršič, Katarina Primožič, Anton Sedej, Marjeta Šketa, Tadeja
Šuštar, Ladi Trojar.
Posebna zahvala gre vsem piscem člankov, lektorici in tehnični pripravi zbornika za tisk.
Ne moremo mimo Primoža Pegama, ki je bil glavni urednik prvih osem številk in je kot
idejni oče Železnih niti pomembno oblikoval način dela.
Zbornik Železne niti se izdaja v okviru dejavnosti Muzejskega društva Železniki, zato
priznanje velja prejšnjemu predsedniku društva Antonu Tavčarju, ki je navdušeno
sodeloval pri rojstvu zbornika kot sedanjemu, Rudiju Rejcu, ki nosi velik del bremen pri
koordinaciji, saj je pri deveti in nastajajoči deseti številki tudi v.d. glavnega urednika.
Predstavitev novih številk Železnih niti je bila pogosto izvedena na prireditvah na
visokem umetniškem nivoju. Sodelujoči so bili vrhunski domači umetniki povezani z

vsebino zbornika. Zahvala in priznanje gre tako odboru za poživitev kulturne dejavnosti
kot sodelujočim umetnikom.
Tkanje železnih niti se mora nadaljevati.

Železniki, 30. junij 2013

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJ:
STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Obrazložitev pripravil:
Jože Tavčar
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