
 

 

 

Projekt „ EUROPE2GETHER“ je financirala Evropska unija v okviru 
programa  

„Evropa za državljane“ 

 

 

Sklop 2, Ukrep 2.1 pobratenja mest 

Evropa za 
državljane 



 

Udeležba: Na dogodkih v okviru projekta se je srečalo indirektno ok. 1450 državljanov. Direktno pa je bilo vključenih iz 

Slovenije 191 državljanov (Občina Železniki, Javni zavod Ratitovec, Center za idrijsko dediščino- Idrija). 

Tuji partnerji: Grad Lepoglava – 108 državljanov, Marktgemeinde Innichen - 8 državljanov, Slovensko katoliško, pevsko in 

kulturno društvo Slomšek - 83 državljanov. 

 

 

Kraj/datumi: Srečanje je potekalo v Železnikih in Idriji (Slovenija) od 12.7.  do  16.7. 2017. 

 

Kratek opis: Europe2gether 

STAREJŠI Z MLADIMI: POMEN ZGODOVINSKE DEDIŠČINE 

ZA RAZVOJ EVROPSKEGA PODEŽELJA 

 

V SKLOPU EVROPSKEGA PROJEKTA EUROPE2GETHER SMO V ŽELEZNIKIH  KREPILI POMEN NAŠE 

DEDIŠČINE IN OBOGATILI PROGRAM ŽE 55. ČIPKARSKIH DNI 

 

Občina Železniki je skupaj s partnerji uspela pridobiti 24 tisoč evrov evropskih sredstev (program Evropa za državljane) za 

projekt Europe2gether: Starejši z mladimi – pomen zgodovinske dediščine za razvoj evropskega podeželja. Poleg Železnikov 

kot vodilnega partnerja v projektu sodelujejo tudi pobratena hrvaška občina Lepoglava, italijanski Innichen, od koder so se 

prebivalci v 13. stoletju naseljevali v podratitovške vasi, Center za idrijsko čipko, Občina Šentrupert, Slovensko katoliško, 

pevsko in kulturno društvo Slomšek v Belgiji ter Javni zavod Ratitovec. 

Da sta čipka in domača obrt pomembni za razvoj kraja in lastne identitete, so tako prepoznali tudi v EU, saj so finančno podprli 

izvedbo 55. Čipkarskih dni, ki je letos ponujal bogat petdnevni program ter razstavo avtorjev Bojana in Mince Rihtaršič v 

Innichenu. Mestece je z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino že od 8. st. povezan z bavarskim Freisingom in predstavlja 

primer odlične prakse pri vključevanju v celostno turistično ponudbo. Povezovalna nit projekta je čipka, ki je letos kot dediščina 

še posebej aktualna, saj je bila oddana nominacija »Klekljanje čipk v Sloveniji« na sekretariat Unescove konvencije v Parizu. 

Posvetili smo se Lepoglavski čipki, ki je že uvrščena na Unescov seznam, idrijski čipki z ogledom centra v Idriji, belgijski čipki 

ter tako našo čipko kot živo dediščino enakovredno umestili v evropski prostor.  

Poudarek je bil tudi na drugih dediščinah, ki so že ali se bodo pripravljale za nominacijo na Unescov seznam, na  primer stavbna 

dediščina s poudarkom na arhitektu Jožetu Plečniku, kozolci na prostem v Šentrupertu, jezikovna dediščina v Belgiji in 

Škofjeloški pasijon, ki je kot enota že umeščena v Unescovo družino. Lahko rečemo, da ga ob uprizoritvah sooblikujejo številni 

prostovoljci iz občine Železniki, njegov prvi režiser Marjan Kokalj pa prihaja prav iz Selc. 

 

Že prvi dan, 12. julija smo odpirali okroglo mizo z naslovom »Klekljanje – ekonomski in neekonomski kapital Selške doline«, 

v soboto, 15. julija pa mednarodno konferenco z naslovom »Dediščina – naše bogastvo«. Pomenljiv naslov, ponuja pa vsebine, 

ki so vedno aktualne in izziv za naše mesto in podeželje. Na dogodkih so sodelovali referenčni predavatelji, ki so odgovarjali 

na aktualne vsebine kako ohranjati naša mesta živa, kreativna, da bi mladi ostajali in se zavedali pomena dediščine tudi za 

današnji čas. S projektom smo in bomo iskali dobre prakse prenosa znanja in veščin s starejših na mlajšo generacijo ter 

umeščanja zgodovinske in kulturne dediščine za razvoj podeželja.  

 

PROGRAM: 

 

SREDA, 12. JULIJ 2017 

»KLEKLJANJE – EKONOMSKI IN NEEKONOMSKI KAPITAL SELŠKE DOLINE« 

PROGRAM 

 Gregor Habjan, direktor Javnega zavoda Ratitovec 

 mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki 

 mag. Anja Jerin, Slovenski etnografski muzej 

 Mojca Ferle, Mestni muzej Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane 

 Mojca Šifrer Bulovec, Loški muzej 

 Katja Mohorič Bonča, Muzej Železniki, Javni zavod Ratitovec 

 Kulturni program: Folklorna skupina Selca, mentorica Sonja Čenčič 

 

 

 



 

 

ČETRTEK, 13. JULIJ 2017 

SLOVESNO ODPRTJE 55. ČIPKARSKIH DNI 

 Tomaž Weiffenbach, predsednik Turističnega društva Železniki 

 mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki 

 Marijan Škvarić, župan Občine Lepoglava 

 Čipkarska šola Železniki od nekoč do danes – že 110 let!, Katarina Primožič, Osnovna šola Železniki 

 Zgodovina slovenskih izseljencev v belgijskem Limburgu in pomen slovenske kulturne dediščine v izseljenstvu 

 predsednik Stane Revinšek, Slovensko katoliško, pevsko in kulturno društvo Slomšek iz Maasmechelna (Belgija) 

 Vloga razvojnih institucij pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine, Sanja Marija Pellis, direktorica Centra za idrijsko 

čipko 

 Folklorna skupina Osnovna šola Železniki mentorica Andreja Bogataj Rant 

 Folklorna skupina Vrtec pri Osnovni šoli Železniki, mentorica Darja Čufar 

 

PETEK, 14. JULIJ 2017 

STROKOVNA EKSKURZIJA Z OGLEDOM PRIMEROV DOBRIH PRAKS V IDRIJI 

 

SOBOTA, 15. JULIJ 2017 

MEDNARODNA KONFERENCA: DEDIŠČINA – NAŠE BOGASTVO 

 mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki 

 mag. Andreja Ravnihar Megušar, vodja evropskega programa Europe2gether 

 veleposlanica Češke republike, nj. eksc. gospa Věra Zemanová 

 Digitalne zgodbe zgodovinskih mest, Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije 

 Stavbna dediščina na Selškem, Bojan Rihtaršič, podjetje Rihtaršič arhitektura 

 Veličina arhitekta Jožeta Plečnika, Irena Vesel in Mateja Kavčič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

 Primer vključevanja naravne in kulturne dediščine Selške doline v turistično ponudbo, mag. Miha Markelj,Fakulteta za 

humanistične študije Koper 

 Dežela kozolcev, Rupert Gole, župan Občine Šentrupert 

 Čipka iz Lepoglave na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine, dr. Tihana Petrović Leš, Občina Lepoglava 

 Škofjeloški pasijon – od Selc do Unesca, Alojzij Pavel Florjančič, dolgoletni urednik Pasijonskih doneskov 

 

NEDELJA, 16. JULIJ 2017 

PREDSTAVITEV DOMAČE DEDIŠČINE S SPREVODOM 

 sv. maša za klekljarice in turistične delavce v cerkvi sv. Antona Puščavnika v Železnikih 

 predstavitev domačih obrti in tržnica v starem delu Železnikov 

 nastop lajnarjev na različnih lokacijah v starem delu Železnikov 

 klekljanje na različnih lokacijah v starem delu Železnikov 

 klekljarski sprevod od Češnjice do plavža 

 prikaz kovanja žebljev 

 vseslovensko tekmovanje otrok in odraslih v klekljanju pred plavžem 

 podelitev priznanj in nagrad za klekljarska in športna tekmovanja 

 

KLEKLJARSKI TEČAJI ZA OBČANE (mentorica Jana Rihtaršič) 

začetni 30-urni klekljarski tečaj (osnove klekljanja od kitice do ozkega risa), nadaljevalni 30-urni klekljarski tečaj (nadgradnja 

znanja klekljanja do širokega risa), 12-urna klekljarska delavnica zahtevnejših tehnik in elementov. 

 

mag. Andreja R. Megušar 

Vodja evropskega projekta Europe2gether in podpredsednica Komisije za mednarodno sodelovanje v Občini Železniki 

 

mag. Anton Luznar 

Župan Občine Železniki 

 


