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FRANCU GOLIJU,
(rojen 12. maja 1938, stanujoč Selca 86, Selca),

za življenjsko delo na gospodarskem in družbenem področju.

U T E M E L J I T E V:
Gospod Franc Golija se je rodil 12. maja 1938 v Heblarjih pri Martinu, v hiši, kjer je
odraščal tudi Ivan Grohar. Otroštvo je preživljal v kmečkem okolju ob številni družini in
ljubečih starših, ki sta mu privzgojila zdrave kmečke vrednote, ki so mu dajale osnovo za
vztrajno delo na njegovi ustvarjalni in ne lahki življenjski poti. Znanje je iskal na nižji in
višji gimnaziji, na gozdarski šoli ter pridobil naziv diplomirani inženir gozdarstva.
Njegova prva služba je bila v Sorici, kamor je prišel kot logar. Že v tistem času je s svojim
delovanjem pokazal, da želi dajati delo in zaslužek domačinom, vendar za to večkrat ni
bilo posluha pri višjih institucijah, kar pa ga ni ustavilo.
Ker kasneje, kljub ustrezni izobrazbi doma ni dobil primerne službe, je odšel za delom v
tujino, kjer je opravljal različna dela tudi v svojem prostem času in se učil nemškega
jezika. Zaradi domotožja se je po treh letih vrnil domov in leta 1969 odprl svojo obrtno
delavnico Kovinostrugarstvo. Začetki samostojne poti so bili v garaži na enem stroju. Z
neumornim delom, iskanjem novih izdelkov in s pridobitvijo novih naročil se je pokazala
potreba po nabavi novih strojev. Nadgradnja nekdanjega Kovinostrugarstva je bila
ustanovitev podjetja Alpmetal in postavitev novih proizvodnih prostorov v Selcih. Danes
uspešno družinsko podjetje daje kruh več kot osemdesetim zaposlenim, s tem je
pomemben gospodarski subjekt za Selško dolino in njene prebivalce. Podjetje je izvozno
usmerjeno na zahodno tržišče, 99 % prometa ustvari na tujem, in sicer na tehnično,
kakovostno in logistično zahtevnem avtomobilskem področju.
Leta 1989 se je z upanjem in željo po spremembah na boljše za Slovenijo in Slovence
podal v politiko in bil tudi del mozaika kot eden izmed podpisnikov sporazuma o
skupnem nastopanju pri plebiscitu o samostojnosti Slovenije.
Gospod Golija je že dolga leta član Lovske družine Sorica, kjer v okoliških revirjih
občuduje divjad v sožitju z naravo in se ob tem polni z dodatno energijo. Kmalu je

aktivno prevzel funkcije v lovski družini, kasneje je bil tudi predsednik Zveze lovskih
družin Gorenjske in predsednik Lovske zveze Slovenije.
Tako kot se je zaradi domotožja rad vrnil iz tujine nazaj v Slovenijo, se tudi rad vrača v
rodne Heblarje, kjer vneto in skrbno, s čutom za kulturno dediščino, skrbi za svojo
rojstno hišo, ki je tudi Groharjeva domačija. Vsako leto ob Groharjevem tednu prijazno
odpre vrata in sprejme pohodnike s pohoda po Groharjevi poti, jim ponudi domačnost in
možnost ogleda domačije, kjer je Ivan Grohar preživljal svoje otroštvo.
Ker se zaveda, da je turizem pomemben dejavnik za razvoj krajev, je leta 1998 prevzel
smučišče Soriška planina ter s posodobitvami omogočil smučarjem lažji in hitrejši dostop
na smučišče ter boljšo gostinsko ponudbo.
Poseben pečat pa je gospod Franc Golija za krajane Sorice in ostalih vasi, prav tako pa za
vse obiskovalce Sorice, pustil s prenovo Zadružnega doma v Gostišče Macesen. Prenova
je bila zahtevna tako z vidika urejanja lastniških odnosov kot z vidika tehnične prenove in
zagotavljanja finančnih sredstev. Z zglednim sodelovanjem vključenih partnerjev se je v
veliko zadovoljstvo vseh prenova uspešno zaključila. Danes prenovljen objekt Macesen
vključuje prijazen gostinski lokal s pestro domačo kulinarično ponudbo. Prenočitvene
sobe so opremljene s pohištvom, ki nosi pečat starih kmečkih kamer in edinstvenimi
stenskimi poslikavami okoliških hribov, vasi in sprehajalnih poti, po katerih se sobe tudi
imenujejo. Velika pridobitev je čudovita Groharjeva dvorana z odrom v obliki kozolca, ki
omogoča ustvarjanje kvalitetnih kulturnih prireditev in nudi obiskovalcem uživanje ob
spremljanju kulturnih dogodkov. Z odprtjem Gostišča Macesen se je izboljšala kulturna,
turistična in gostinska ponudba v Sorici in Selški dolini.
Gospod Franc Golija je s kmečkimi vrednotami, z veseljem do dela, z ljubeznijo do
kulturne dediščine, široko razgledanostjo, veliko mero strokovnosti, komunikativnostjo,
preudarnostjo, pripravljenostjo za sodelovanje in pridobljenimi izkušnjami dal svoj
prepoznavni prispevek k zagotavljanju delovnih mest prebivalcem Selške doline,
ohranjanju kulturne dediščine in nov zagon pri razvoju turizma v Sorici in občini
Železniki.
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