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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO PROSTOVOLJCEV
za leto 2014

ALOJZU LOTRIČU
(rojen 31. julija 1951, stanujoč Ševlje 49, Selca).

U T E M E L J I T E V:
Alojz Lotrič je bil rojen 31. 7. 1951. Član planinskega društva za Selško dolino Železniki je
že od mladih nog, član upravnega odbora planinskega društva pa je od leta 1994. Leta
1997 je prevzel mesto ekonoma, od leta 2001 pa je predsednik društva.
Med njegovim predsednikovanjem je društvo, ki je že pred tem odlično delovalo, dobilo
še nov zagon. Največji poudarek je dal postopni obnovi Krekove koče na Ratitovcu, ki je
nedvomno eden najvažnejših turističnih objektov v občini. Ratitovec namreč letno obišče
okoli 50.000 planincev in potrebno je poskrbeti, da vsi gostje varno pridejo na vrh in nazaj
ter da se na najvišjem vrhu Selške doline prijetno počutijo.
Koča je bila povsem prenovljena, narejena je bila čistilna naprava za odpadne vode,
povečala se je kapaciteta zbiralnikov za vodo. Uredila in povečala so se tudi parkirišča na
Prtovču.
Veliko skrb posveča tudi drugim dejavnostim planinskega društva, kot je vzdrževanje
poti, organizacija izletov in podpira delo z mladimi. Je povezovalen in skrbi, da so vse
akcije, ki se jih planinsko društvo loteva, dobro premišljene in potrjene na upravnem
odboru društva in če je potrebno tudi na drugih pristojnih mestih.
Njegova žena Anica je že sedemnajsto leto oskrbnica Krekove koče na Ratitovcu, ki je
poznana po zgledni urejenosti in dobri kuhinji. V zadnjih letih se ji je pri oskrbništvu
pridružil tudi mož Alojz in skupaj oskrbujeta Krekovo kočo na Ratitovcu v zadovoljstvo
obiskovalcev.

Železniki, 30. junij 2014

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJ:
PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI S PODPORO
MEDDRUŠTVENEGA ODBORA PLANINSKIH DRUŠTEV GORENJSKE IN
OBČINSKEGA ODBORA SD ŽELEZNIKI
Obrazložitev pripravil:
Rado Goljevšček
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