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ŠPORTNEMU DRUŠTVU SENCA ZALI LOG –
DRUŠTVU ZA ŠPORT IN REKREACIJO
(Zali Log 33, Železniki)

za 20 let delovanja

UTEMELJITEV
V letu 1992 se je v majhni vasici pod Ratitovcem porodila ideja o organiziranemu
druženju, prirejanju družabnih in športnih prireditev v vasi ter širši okolici. Športno
društvo SENCA Zali Log je bilo na pobudo Janeza Habjana in njegovih prijateljev
ustanovljeno še istega leta. Janez, ki so ga predlagali za predsednika društva, je takrat štel
le 17 let, zato so na UE Škofja Loka nastale prave nerodnosti pri vpisu zastopnika
društva. Našli so rešitev: postal je domnevno najmlajši predsednik športnega društva v
Sloveniji.
Ustanovitelji društva so si na prvem občnem zboru zadali nekaj strateških nalog. Na
Zalem Logu bo potrebno novo športno igrišče, takratno je bilo bolj podobno kakšni
deponiji kot pa travniku, kaj šele igrišču. Vsako leto bo potrebno poskrbeti za šport in
rekreacijo vaščanov. To jim je vsekakor uspelo, saj se zdaj pred vasjo Zali Log nahaja že
skoraj pravi športni park z razsvetljeno asfaltno športno površino, brunarico, s
parkiriščem in z otroškim igriščem z veliko igrali. Ker je v bližini zelo prometna cesta, so
seveda vsi objekti tudi ograjeni. Poudarili bi tudi, da gre za enega redkih športnih
objektov občinskega pomena, ki so ga člani zgradili praktično iz nič in z minimalnimi
sredstvi iz občinskega proračuna. Da igrišče danes izgleda tako, da je v ponos vsem
Založanom in občanom, je bilo potrebno veliko odrekanja in prostovoljnih ur. Igrišče
zdaj služi za razne športne aktivnosti in prireditve, uporabljajo pa ga tudi druga društva
in organizacije iz vasi ter okolice.
Društvo je zelo aktivno v pripravi športnih in družabnih dogodkov, nekaj od njih ima že
tradicionalno ime in širšo regionalno prepoznavnost. Vsi tekači poznajo Tek Suša,

pohodniki Pohod na Ratitovec na dan državnosti, ljubitelji rekreacije akcijo Razgibajmo
Zali Log.
Za dobro počutje in razgibano življenje občanov pa so uredili sprehajalne poti v Sušo in
Groblje, kjer se zdaj nahajajo vpisne knjige.
Velik pomen dajejo tudi zglednemu sodelovanju z gasilskim ter s turističnim društvom v
Zalem Logu, širše pa se povezujejo s Klubom študentov Selške doline, z Mladinskim
svetom Železniki ter Zavodom Snop oziroma vsemi podobno organiziranimi društvi.
Športno društvo Zali Log ima približno 100 članov. Na področju organizacije prireditev
so se v preteklosti izkazali kot dobri organizatorji, na področju gradnje in upravljanja s
športnimi objekti pa kot dobri gradbinci in upravljavci, zato smo ob njihovi 20-letnici
ponosni, da jim lahko podelimo občinsko priznanje.

Železniki, 30. junij 2012

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJI:
DRUŠTVO MLADIH OBČINE ŽELEZNIKI
KULTURNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO ZALI LOG
MLADINSKI SVET ŽELEZNIKI
ZAVOD SNOP
KLUB ŠTUDENTOV SELŠKE DOLINE
Obrazložitev pripravil:
Aleš Nastran
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