
IZBOR PRIREDITEV V OBČINI ŽELEZNIKI V MAJU 2010  
 
 
BUDNICA V OBČINI ŽELEZNIKI, 01.05.2010 
Tradicionalna majska budnica v organizaciji Pihalnega orkestra Alples Železniki in pomoči 
Mažoretnega društva Železniki bo tudi letos od 06.00 do 11.00 potekala po ulicah Železnikov 
in po okoliških vaseh.  
Informacije: Pihalni orkester Alples Železniki, Gregor Bogataj, 040/ 289 061.  
 
20. TRADICIONALNI PRVOMAJSKI TURNIR V MALEM NOGOMET U »Dražgoše 2010«, 
Dražgoše, 01.05.2010 
Ljubitelji malega nogometa že tradicionalno preživijo prvi majski dan na turnirju v Dražgošah. 
Turnir je dnevno nočni, saj je zaključek s finalom okoli 20.00 ure. Prijaviti se je potrebno dva 
dni pred turnirjem. Prve štiri ekipe prejmejo nagrade. Vabljeni na ogled tekmovanja na 
športno igrišče pri Osnovni šoli. 
Informacije: ŠD Dražgoše, g. Marjan Kavčič, tel.: 040/ 529 227, www.sd-drazgose.si. 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV AKCIJE »Prijatelj Ratitovca« , Ratitovec, 08.05.2010 
V letošnjem letu bo omenjena akcija »Prijatelj Ratitovca« potekala že 20. leto zapored. 
Pohodniki skozi vse leto obiskujejo Ratitovec ter beležijo vpise. Kdor jih ima največ, je 
zmagovalec. Številnim pohodnikom sodelovanje v akciji pomeni poleg rekreacije tudi 
medsebojno prijateljstvo ter izraz pripadnosti planinstvu. 
Uradna razglasitev rezultatov akcije za preteklo leto bo, kot je običajno, drugo soboto v maju 
na Ratitovcu. Organizator bo poskrbel za nagrade in skromno pogostitev, pohodniki pa, tako 
kot vsako leto, za prijetno razpoloženje.  
Informacije: PD za Selško dolino-Železniki, g. Rado Goljevšček, 04/ 514 64 89. 
 
34. SPOMINSKI POHOD NA BLEGOŠ, Blegoš, 09.05.2010 
PD Gorenja vas v sodelovanju s PD Škofja Loka letošnje leto organizirata že 34. spominski 
in rekreativni pohod na Blegoš. Pohod po dobro označenih in zavarovanih poteh bo ob 
vsakem vremenu, dostop pa je možen iz različnih smeri, bodisi prek Javorij, Hotavelj, Zalega 
Loga ali Cerknega. Vpisno mesto bo pri koči na Blegošu od 08.00 do 16.00 ure. Vljudno 
vabljeni na tradicionalni pohod na Blegoš. 
Informacije: PD Gorenja vas, Franci Fortuna, tel.: 041/ 451 684, PD Škofja Loka, Drago 
Terček, 031/ 364 859.  
 
POHOD »GREMO GOR«, Selca, 16.05.2010 
Tradicionalni pohod Gremo gor poteka vsako leto na enega od štirih okoliških hribov s 
cerkvico na vrhu. Letos bo pohod potekal na sv. Mohor. Na vrhu bo zabava, okusna hrana in 
pijača. Voden pohod bo potekal iz Selc, seveda pa lahko pridete tudi iz svoje smeri. 
V okviru tega pohoda bo potekal tudi pohod Gremo GOR-DOL. To je daljši več kot 6 urni 
pohod čez vse 4 hribe naenkrat. Začetek bo v Topoljah, čez Lajše, na sv. Križ, nato spust v 
Selca, potem vzpon na sv. Miklavž ter preko Dolenje vasi na sv.Mohor. Med potjo bo 
poskrbljeno za malico.  
Informacije: TD Selca, Tomaž Habjan, tel.: 031/ 378 751, www.selca.si. 
 
9. TEK SUŠA, Zali Log, 22.05.2010 
Športno društvo Zali Log pripravlja 9. Tek Suša, ki bo potekal iz vasi Zali Log po gozdni poti 
do Suše in nazaj. Cilj teka bo na igrišču. Proga bo dolga 7,5 km in bo imela 70 metrov 
vzpona in spusta. Za otroke in mladino bodo pripravljene krajše proge. Tek šteje tudi za 
Gorenjski pokal v rekreativnih tekih za kategorije odraslih in mladine. Za tekače bodo 
pripravljeni topel obrok, osvežilni napitki ter praktične uporabne nagrade. 
Informacije: Janez Habjan, 041/ 570 680.  
  



TRŽNICA KMETIJSKIH IZDELKOV IN PRIDELKOV, Železniki ,  22.05.2010 
Razvojna agencija Sora v sodelovanju s številnimi ponudniki s Škofjeloškega podeželja, tudi 
letos v občinskih središčih pripravlja tržnice kmetijskih izdelkov in pridelkov. Na omenjenih 
tržnicah so za nakup in pokušino na voljo izdelki blagovnih znamk Dedek Jaka – Naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov in Babica Jerca – Naravni izdelki iz Škofjeloških hribov ter 
izdelki, ki imajo znak kakovosti iz tradicionalnega sejma Dobrote iz slovenskih kmetij na 
Ptuju. Na tržnici torej lahko izbirate med pekovskimi in mlečnimi izdelki, domačimi 
alkoholnimi pijačami, sadnimi izdelki iz travniškega sadja, medom, izdelki iz domače volne, 
klekljano čipko ter aplikacijami s čipko ter med številnimi drugimi izdelki domače in 
umetnostne obrti.  
Informacije: Razvojna agencija Sora, Kristina Miklavčič, tel.: 04/ 506 02 25. 
 
POHOD »Obhodnica Ratitovca«, 29.05.2010 
PD za Selško dolino Železniki organizira predstavitev in voden pohod po celotni trasi nove 
»Obhodnice Ratitovca«. Pohod bo trajal približno 11 ur, pričel pa se bo na Soriški planini.  
Informacije: PD za Selško dolino Železniki, Rado Goljevšček, 04/ 514 64 89.  
 
VEČJEZIČNI LITERARNI MARATON »MAVRICA NEBA« Železniki, 29.0 5.2010 
Literarno glasbena prireditev bo tudi letošnje leto potekala na dvorišči in v galeriji Muzeja 
Železniki.  
Informacije: Tomaž Šturm, 041/ 521 456.  
 
 
 
Vir informacij: 
 
LOKALNA TURISTI ČNA ORGANIZACIJA 
B L E G O Š  
Kidričeva cesta 1a 
4220 Škofja Loka 
tel.: 04/517 06 00, fax: 04/517 06 05 
e-mail: info@lto-blegos.si 
http://www.lto-blegos.si   
 


