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Izvirno darilo rotarijskim prijateljem
Rotary club Škofja Loka že vrsto let prijateljuje s člani Rotary cluba München Flughafen, podpisali so tudi listino o 
pobratenju. Ob praznovanju njihove 20-letnice so jim loški rotarijci pripravili izvirno darilo, rotarijsko kladivo, ki so ga naredili 
iz železa, pridobljenega z eksperimentalno arheologijo skupine Štalca, ki deluje v okviru Muzejskega društva Železniki.

Loški rotarijci so prišli na idejo, da 
nemškim prijateljem ponesejo 
izvirno darilo iz naših krajev. Zato 
so se obrnili s prošnjo na člane 
skupine Štalca, da jim podarijo 
kos pridobljenega železa, iz ka-
terega bi naredili kladivo, ki ga 
rotarijci uporabljajo pri svojih 
sestankih, saj z njim udarijo po 
zvončku na začetku in koncu 
rednega dela sestanka. Skupina 
Štalca je namreč konec poletja 
v Železnikih pripravila prikaz 
pridobivanja železa iz rude, ki 
so jo nabrali v lokalnem okolju 
po načinu, kot so železo prido-
bivali v času halštatske dobe 
(400–600 let pr. n. št.) na Štalci. 
Eksperiment jim je tokrat izje-
mno uspel, saj so v dveh pečeh 
pridobili dva »volka«, ki so ju s 
kovanjem dodatno še pregnetli 
in tako iztisnili iz žareče gmote 
določene nečistoče. 

Andrej Bogataj, član skupi-
ne Štalca: »Veseli smo bili pre-
dloga loških rotarijcev, da dobi 
železo, za katerega je bilo pora-
bljenih precej ur, tudi praktično 
vrednost. Na ta način bomo 
lahko še dodatno opozorili, da 
se je pridobivanje železa priče-
lo 500 let pred našim štetjem 
tudi v Selški dolini in da se tako 
tudi mi lahko postavljamo ob 
bok železarskim središčem v 
Evropi.«

Kos železa je nato v obliko-
vanje prevzel kovaški mojster 
Jože Krmelj, ki je skoval kladivo. 
Leseno škatlo in ročaj zanj pa je 
izdelal rokodelski mojster Daniel 
Musek.

Popolno presenečenje
Predstavniki Rotary cluba Škofja 
Loka so se udeležili praznova-
nja 20-letnice delovanja Rota-
ry kluba München Flughafen v 
Freisingu. Na sami slovesnosti so 
nemškim prijateljem izročili rota-
rijsko kladivo ter dodali knjižico 
z opisom nastajanja tega darila, 
od nabiranja rude do izdelave 

kladiva. Uroš Jarc, predsednik 
Rotary cluba Škofja Loka: »S 
tem unikatnim darilom smo 
popolnoma presenetili nem-
ške prijatelje. Poleg darila je bila 
pomembna tudi zgodba, kako je 
to kladivo nastajalo, vse skupaj 
pa izhaja iz bogate železarske 
zgodovine Selške doline. S tem 
darilom smo želeli opozoriti, da 
imamo bogato zgodovino, ki je 
prepletena tudi z zgodovino frei- 
sinškega gospostva.« Ob vrnitvi 
so člani loškega kluba prejeli tudi 
pisno zahvalo predsednika Han-
sa-Petra Kohlhammerja, ki se 
je še enkrat zahvalil za izjemno 

pozornost s tako pomembnim 
darilom.

Člani obeh klubov tudi med-
sebojno sodelujejo. Med dru-
gim so nemški rotarijci podprli 
projekt Mirno morje, s katerim 
se omogoča jadranje otrok s 
posebnimi potrebami, z njiho-
vo pomočjo pa so bile tudi po-
deljene štipendije slovenskim 
študentom glasbe, ki študirajo v 
tujini. Nekateri člani nemškega 
kluba so se že večkrat udele-
žili Teka štirih mostov in tako 
nadgradili vsakoletna druženja 
obeh klubov. 

F. B.

Kos, iz katerega je narejeno rotarijsko kladivce, je levo zgoraj. 
(Foto: A. Bogataj)
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Rotarijsko kladivo in predstavitev izdelave od 
rude do izdelka


