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Skok v poletje/

Če smo se maja lahko pritoževali nad vre-
menom, se vsekakor nismo mogli pritoževati 
nad številnimi dogodki, ki so popestrili dogajan-
je v Tržiču. Vse skupaj se je pričelo s tradicio-
nalnim MINFOSOM in zaključilo s Tednom lju-
biteljske kulture, ki nam je za konec postregel z 
vročim koncertom naših godbenikov. V junij pa 
nas je pospremil Teden vseživljenjskega učenja, 
ki ga v sodelovanju s številimi soogranizatorji 
prireja Ljudska univerza Tržič. Več o dogodkih 
v Tržiču si lahko preberete v koledarju dogod-
kov na zadnjih straneh junijskega Tržičana ali na 
spletni strani www.trzic.si/koledar dogodkov/, 
kjer si lahko preberete tudi, koga smo v goste 
povabili za letošnje Tržiške poletne prireditve.

Tudi Gorenjska plaža že čaka prve letošnje 
plavalce, med katerimi vas je kar nekaj, ki ste 
izkoristili ugoden nakup sezonskih vstopnic v 
predprodaji. Verjamemo, da bo letošnje poletje 
lepše od lanskega, da bomo lahko izkoristili 
naše razkošje poti in se po enih odpravili peš, 
po drugih pa s kolesom. Cilj naj nam bodo naše 
koče s pestro ponudbo, tudi gostišča na poti 
domov vas veselo pričakujejo. 

Želimo vam brezskrbne počitnice in zaslužen 
dopust. Se vidimo na Gorenjski plaži!

Mateja Dolžan
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Poslovil se je slikar Ernest Krnaič – Enči. Odšel je velik ljubitelj in 
organizator likovnega življenja, predvsem izobraževanja v ljubljanski 
Vodnikovi domačiji in pri nas v Tržiču. Njegovo sožitje s Tržičem ni 
naključje, saj je tu rojen in je tu preživel velik del življenja. 

Ernest Krnaič – Enči je bil slikar, oblikovalec in grafik, ki je svoje 
znanje razdajal med uveljavljajoče se umetnike v že omenjenem krogu 
Vodnikove domačije v Ljubljani, še tesneje pa v l. 1988 ustanovljenem 
Društvu tržiških likovnih amaterjev. Bil je soustanovitelj društva in 
eden prvih, ki je svoje znanje prenašal na člane v društvu, pomagal pri 
organizaciji likovnih razstav in tudi sam razstavljal v tedanjem pavil-
jonu NOB. Tržiško, predvsem lomsko pokrajino je močno približal tudi 
slikarjem daleč po Sloveniji in privabil številne umetnike, da so pris-
luhnili miru in nedotaknjenosti tega dela Slovenije. Njegova posebna 
pozornost pa je veljala otroškim likovnim kolonijam v Lomu, kjer je 
dolga leta, dokler mu je zdravje omogočalo, požrtvovalno sodeloval. 

Tisti, ki smo Enčija 
osebno poznali in z 
njim sodelovali, smo 
občudovali njegovo 
široko strokovno znan-
je in orjaško energijo, 
s katero je prenašal 
svojo izkušenost na 
mlade, pa tudi na člane 
Društva likovnikov 
Tržič. Nič mu ni bilo 
odveč in še danes 
nekateri radi posežejo 
po tematiki in likovnih 
prijemih, ki jim jih 
je približal na prvem slikarskem tečaju osemdesetih let v nekdanjem 
zaodrju tržiškega kina. 

Spominjam se, kako dolgo je iskal pot do osrednjega razstavišča v 
Tržiču. Skromen, kot je bil, je po čuvaju razstav v paviljonu spraševal 
za prosti termin. Ker ga tedaj še nisem poznal, sva morala iti s spozna-
vanjem prav od začetka. Z njim se mi je odprl nov svet, nova slikarska 
osebnost in čudovita, nepokvarjena človeška narava. Od tedaj naprej 
sva veliko sodelovala, razstavljala in delila dobre in slabe plati kulture.

Ko je prišlo obdobje zatišja in se je malce odmaknil iz življenja, sem 
se tolažil; saj je še čas! Toda za Enčija ga ni bilo več, kot tudi ne za 
Jaka Kepica, Ivana Valjavca, Helija Zecha, Jožeta Megliča in nazadnje 
Davida Premrla. 

A spomin nanj je še močan, še po tridesetih letih mi je živo pred očmi 
Enčijevo kmečko dvorišče iz Doline, tako resnično domače, živih barv, 
a nič pocukrano, bog ne daj! Zbogom, dragi Enči.

V spomin
Ernest Krnaič – Enči 

Janez Šter
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doma bodo zaključena v juniju, v Lešah pa 
skupaj s krajani in KS začenjamo obnovo 
ostrešja stare šole. 
Zadovoljen sem z velikim odzivom na 
gospodarski razpis Občine za naša pod-
jetja in njihovo uspešno širitev dejavnosti. 
Spomeniško varstvo pa je že dalo prva 
pozitivna mnenja k predlogu lastnika za 
sanacijo kompleksa BPT.
Priprava in izvedba investicij zahtevata 
obilico potrpljenja, odrekanja  in soglasij. 
Občanke in občani, hvala za vašo pomoč 
in sodelovanje. To je najboljši cement za 
skupno dobro.

Sedemdeset let mineva letos od konca 
druge svetovne vojne, ki je močno zazna-
movala tudi tržiško občino. Obletnice 
so namenjene ohranjanju spoštljivega in 
hvaležnega spomina z veliko željo, da se 
slabo ne ponovi nikoli več. Zadovoljen in 
ponosen sem na mir in stanje duha med 
občani. Spoštujemo in ne spreminjamo 
zgodovinskih dejstev, vidimo in čutimo 
pa jih lahko vsak po svoje. Globoko so 
se me dotaknile besede ene od sorod-
nic ustreljenih talcev na Čegelšah. Samo 
Našičeva družina iz Tržiča je tu izgubila 
očeta, dva sinova, zeta in kasneje v vojni še 
tri sorodnike. Najmlajši med nedolžno us-
treljenimi je imel petnajst let. Hvala vsem, 
ki ste sodelovali na kakršen koli način pri 
obnovi in prestavitvi obeležja.

Drugo soboto v juniju se na spominski 
dan občine Tržič spominjamo osvoboditve 
koncentracijskega taborišča Mauthausen. 
Z obiskom in govorom nas bo počastil 
predsednik države Borut Pahor. Priprava 
taborišča na slovesnost zaposluje ve-
liko skupino ljudi, od naših muzealcev in 
restavratorja do šole in podljubeljskih kra-
janov, ki ohranjajo spomine na tisti čas, ko 
smo Tržičani znali požrtvovalno pomagati 
trpečim taboriščnikom iz trinajstih evrop-
skih držav.

Načrtujemo, gradimo, 
izboljušemo pogoje za 
bivanje v občini
Občinska uprava je skupaj z občinskimi 
svetniki našla rešitev za dokončanje lokala 
na Gorenjski plaži, na kateri v prvi redni se-
zoni obratovanja pričakujemo dvajset tisoč 
obiskovalcev. V skladu z zakonodajo ure-
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župan z nami

jamo koncesijsko upravljanje objekta. Na 
javnem razpisu smo izbrali tudi domačega 
najemnika z izkušnjami in znanjem za up-
ravljanje gostinstva. S podelitvijo koncesije 
in reorganizacijo službe izboljšujemo delo 
na področju vzdrževanja cest. Obnavljamo 
usad v Vadičah, priključek na Visočah, 
dokončujemo sanacijo skalnega podora na 
Koroški, uredila se je Dovžanova soteska. 
V Podljubelju gradimo nov most proti 
Tominčevem slapu, na Vetrnem sodoben 
vodohram, napeljujemo nov vodovod proti 
Gozdu. Dela v Kovorju na komunalni ure-
ditvi, parkiriščih, cesti in okolici vaškega 

Govorjenje o spravi ni 
potrebno, če jo živimo 
in smo spravljeni 
sami s seboj

S slogo vseh veteranskih organizacij smo Dan zmage obeležili ob spomeniku talcem na Čegelšah.

Dolinski dnevi so oživili Dovžanovo sotesko, foto: Anže Roblek
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krajevna skupnost se predstavi
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Krajani Bistrice pri Tržiču se bomo zo-
pet zbrali ob praznovanju krajevnega 
praznika. Bistrica je že zelo staro naselje. 
Omenjena je že v 11. stoletju (med letoma 
1058 in 1063), ko so podelili vas Bistrico 
briksenški škofiji. Nad Bistrico je že leta 
1156 stal grad Gutenberg, ki se je po ljud-
ski pripovedki imenoval Hudi grad in se 
je tudi letos pričel prebujati. Pod njim je 
cerkvica sv. Jurija, ki je tudi simbol naše 
krajevne skupnosti.
Bistrica je še posebej ponosna na obliko-
vanje celostne podobe. Od znaka, prapora, 
oblikovanih priznanj in diplom do himne, 
ki bo letos izšla na zgoščenki.
Letos praznujemo 52-letnico delovan-
ja KS. Že deveto leto praznujemo po 
obsežnejšem programu, ki poteka preko 
celega leta. 
Bistriška planina ima že zelo dolgo zgo-
dovino praznovanj. Pred več kot 70 leti 
so napredni delavci praznovali 1. maj 
na Bistriški planini. 4. julija 1979 je bilo 

Svetniki so na 6. redni seji, 21. maja, 
obravnavali devet točk dnevnega reda. 
Med drugim so se seznanili s poročilom 
o delu in poslovnih rezultatih Tržiškega 
muzeja, Knjižnice dr. Toneta Pretnarja 

Skupaj smo močni – 
ob prazniku
KS Bistrica pri Tržiču

Majska seja Občinskega sveta

Lado Srečnik

Saša Pivk Avsec

postavljeno spominsko obeležje NOB. 
Tudi letos bodo pohodi in srečanje na 
Bistriški planini.
Kjer je naš dom, mora biti tudi lepo. Zato 
je med aktivnostmi KS tudi priznanje 
Bistriški cvet, ki se podeli za najbolj ure-
jeno hišo, trgovino, gostinske, gospodar-
ske in druge objekte javnega značaja. V 
zadnjem času tudi blokovsko naselje do-
biva temeljito prenovo.
Pohodniška akcija Od praznika do prazni-
ka ima vedno večji odziv. Najboljšim 
učencem OŠ Bistrica podeljujemo 
priznanja za uspešno delo, športne 
dosežke in prostovoljno delo. Za iz-
redne dosežke KS podeli tudi plaketi in 

priznanja KS. Skupno bo letos 
podeljeno 25 priznanj in zahval. 
Letos bo prvič osrednje prazno-
vanje v avditoriju Gorenjske 
plaže. Že devetič bomo pripravili 
Sladoledni dan Slaščičarne Bis-
trica s sejmom, ustvarjalnimi de-
lavnicami in bogatim kulturnim 
programom. Če želite prodajati 
domače izdelke na stojnicah, se 
lahko še do 15. junija prijavite 
po e-pošti: sladko.s@gmail.com. 
Število stojnic je omejeno, o iz-
biri boste obveščeni do 20. junija 
2015.
Predsednica KS Bistrica pri 
Tržiču Vida Raztresen se je 

potrudila in v sodelovanju s člani sveta 
KS, Občino Tržič, zavodi, društvi, podjetji 
in trgovskimi centri pripravila obsežen 
program praznovanja (koordinator je 
Lado Srečnik). 
Krajanom iskreno čestitamo ob krajevnem 
prazniku - 4. juliju. Naj bo to res skupni 
praznik in naj nam da zagona in poguma 
za prihodnje načrte in zmage. Vsi smo del 
te krajevne skupnosti, vsak po svoje jo 
soustvarjamo in ji s svojim delom vdihu-
jemo dušo. Nobena težava ni taka, da je ne 
bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je takih, 
ki jih lahko rešimo sami. 

Svet Krajevne skupnosti Bistrice pri 
Tržiču želi vsem lepo praznovanje.

Tržič in Ljudske univerze Tržič za leto 
2014. Razpravljali so o osnutku Odloka o 
koncesiji za opravljanje lokalne gospodar-
ske javne službe upravljanja s komplek-
som Gorenjska plaža in strategiji ravnanja 

z odpadki v občini. Obravnavali so tudi 
predlog, da bi s koncem letošnjega leta 
Občina Tržič izstopila iz Združenja občin 
Slovenije, ki po javno dostopnih podatkih 
združuje 144 občin članic, še naprej pa bi 
ostala članica Skupnosti občin Slovenije, 
ki kot najštevilčnejše združenje lahko bolj 
učinkovito zastopa interese občin. 
Seje Občinskega sveta Občine Tržič 
lahko spremljate v živo tudi preko spleta, 
na povezavi: http://www.trzic.si/obcina/
obcinski-svet/posnetki-sej.html.
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Pr' Tič 
 prenočišča 
 domače jedi 

Pr' Hariž 
 gostinska  
   ponudba 

cerkev sv. Katarine 

Storžič 
2132m 

Δ Bela peč 
Δ Tolsti vrh 

Pr' Špan 
prenočišča 
gostinska ponudba 

Štorman 
prenočišča 
sadjarstvo 
med, šparglji 

Rekar 
prenočišča 
gostinska ponudba (divjačina) 
črna kuhinja 
damjaki 

Dom pod Storžičem 
prenočišča 
gostinska ponudba 

Lom predstavlja odlično izhodišče 
za pohodnike, namenjene na oko-
liške planine in vrhove, gorske 
kolesarje in druge športne navdu-
šence. Pri nas seveda lahko tudi 
prespite in poskusite okusne do-
mače jedi. Turistična ponudba je 
označena na zemljevidu, sicer pa 
lahko vse aktualne informacije, 
tudi o gospodarski, kulturni in 
športni ponudbi, najdete na 
www.lompodstorzicem.si. 

Pr' Robež 
lipicanci (jahanje) 
zelišča 
predavanja, delavnice 

POŠ Lom 

Dom krajanov 
Gasilski dom 
KUD Lom 

nogometno igrišče 
Wombley 

Legenda: 
planšarija 

planinska pot 

gorsko kolesarstvo /več na www.visit-trzic.com/ 
__________________ 
Dominika in Klavdija Ahačič 

Svet Krajevne skupnosti Lom 
pod Storžičem se z različnimi 
dejavnostmi trudi ohranjati in 
izboljšati lomsko dolino, da je ta 
kar se da prijazna krajanom kot 
tudi obiskovalcem. In prav z 
obiskom vasi pod Storžičem 
boste našo krajevno skupnost 
najbolje spoznali. 
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cam razvoja turizma Občine Tržič, ki 
govorijo o spodbujanju k označitvi kole-
sarskih poti, predvsem po že obstoječih 
trasah makadamskih in gozdnih cest ter 
vključitvi teh kolesarskih tras v zemljevid 
koledarskih poti. 
Želimo urediti tudi izgled vasi. Začeli smo 
z delovno akcijo barvanja ograj na nad-
vozih in čiščenja okolice, v nadaljevanju 
imamo namen urediti še vaško jedro in 
mogoče ob pomoči in sodelovanju Občine 
tudi pešpot z nekaj klopmi okrog mokrišča 
Jezerci v samem središču Podljubelja. 
Da bi nas obiskalo več turistov, ki bi jim 
lahko pokazali vse zanimivosti, bomo 
namenili več truda predstavitvi naše vasi 
na spletu. Več informacij o naši Krajevni 
skupnosti, tudi kontaktne podatke dobite 
na spletni strani http://www.podljubelj.si/.

krajevna skupnost se predstavi

Podljubeljska, Šentanska dolina se ob 
Mošeniku od severozahodnega dela 
Tržiča razteza proti Karavankam. Po zad-
njih statističnih podatkih ima Podljubelj 
857 prebivalcev, ima podružnično os-
novno šolo, gasilski dom, dom kra-
janov in nekaj dobrih domačih gostiln. 
Družabno življenje v vasi se odvija v ok-
viru različnih društev. Novoustanovljeno 
Športno društvo Podljubelj je letos prejelo 
nagrado za najboljše športno društvo, ki 
deluje v okviru Športne zveze Tržič.
Šentanska dolina je stisnjena med gore, 
vendar po njej že od rimskih časov poteka 
trgovska pot, o kateri pričajo posamezni 
arheološki drobci in ljudsko izročilo. Na 
ozemlju današnjega Podljubelja naj bi 
stalo staro naselje Tržič, ki se v virih prvič 
omenja v kroniki samostana v Stični leta 
1261 kot trg pod Ljubeljem »forum in Lu-
bellino« in ostaja zasut nekje v severnemu 
delu šentanske doline ter zbuja domišljijo 
obiskovalcem, ko se seznanijo z legendo o 
nastanku Tržiča. 
Od znanih zgodovinskih osebnosti je 
skozi naše kraje hodil Janez Vajkard Val-
vasor, ki je naredil načrt za gradnjo pre-
dora pod Ljubeljem. Pomemben pečat 
sta v vasi pustila tudi baron Julius Born 
in njegovi sin Friderik. Baron se je ukvar-
jal z zdraviliškim turizmom na Ljubelju, 
uredil je atraktivno pot na planino Preval 
in ustanovil nekdanjo kolonijo kozoro-
gov. Sin Friderik je podedoval rudnik 
živega srebra, ki je nekaj časa dajal delo 
domačinom.
Podljubelj je dobro znan kot izhodiščna 
točka za izlete v okoliške hribe in gore. 

Ob 70-letnici konca druga svetovne vojne sta pred dnevom zmage 
k spomeniku francoskim žrtvam Obtožujem pri nekdanjem kon-
centracijskem taborišču Ljubelj – jug, podružnici koncentracijske-
ga taborišča Mauthausen, v spremstvu direktorja občinske uprave 
Občine Tržič Draga Zadnikarja venec položila generalna sekretar-
ka Urada predsednika republike Nataša Kovač in prvi svetovalec 
na francoskem veleposlaništvu Benoit Schneider.

Krajevna skupnost 
Podljubelj

Svet KS Podljubelj, foto: Nejc Perko
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V vasi in okolici poleg pohodništva 
priporočamo obisk nekdanjega rudnika 
živega srebra, podružnice taborišča Maut-
hausen, Tominčevega slapu in številnih 
poti, ki vodijo okrog doline in na katerih 
pozorno oko opazi naravne in kulturne za-
nimivosti. Cerkev sv.Ane na Ljubelju bo 
čez štiri leta beležila svojo 500. obletnico, 
zato že danes potekajo obnovitvena dela, 
da bo cerkev do takrat dobila svojo pravo 
podobo. 
Šentansko dolino želimo narediti še bolj 
privlačno in turistično zanimivo, zato 
si je Svet KS Podljubelj zastavil nekaj 
ciljev. Začela so se dela na cesti, ki vodi 
do Tominčevega slapu, revitalizirala se bo 
pešpot, ki vodi do Tominčevega slapu in 
jo je pred leti že uredilo Turistično društvo 
Podljubelj. Priključili se bomo smerni-

Žrtvam koncentracijskega taborišča 
Ljubelj v spomin, nam v opomin

Saša Pivk Avsec, foto: arhiv Občine Tržič

Obisk visoke delegacije na Ljubelju
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spremljamo, poročamo

Olivera Mirković, foto: Samo Trebižan

Združenje zgodovinskih mest Slovenije
34. festival idrijske čipke, med 
19. in 21. junijem 2015

Festival idrijske čipke je največji tovrstni 
dogodek v Sloveniji. V času Festivala celo 
mesto zaživi s čipko. Vrhunske razstave, 
predavanja, tekmovanja, delavnice in 
drugi spremljevalni dogodki v Idrijo pri-
vabijo številne obiskovalce. Vsi, ki imajo 
radi čipko ter domačo in umetnostno obrt, 
lahko v času Festivala obiščejo sejem 
obrti ter trgovinice s čipko. Festival je tudi 
priložnost za vse ljubitelje dobre hrane. 
Najbolj prepoznavni so idrijski žlikrofi, 
vendar je tudi ponudba drugih lokalnih 
jedi pestra in kakovostna. Idrija premore 

veliko kulturnih in tehničnih spomenikov, 
ki so del 500-letne tradicije rudarjenja. 
V času Festivala bodo odprte vse zbirke, 
ki jih ponuja Mestni muzej Idrija, or-
ganizirana bodo tudi strokovna vodenja 
po najstarejšem turističnem rudniku v 
Sloveniji. 
Na Festivalu bo veliko kreativnih de-
lavnic za otroke. Ob slikovitem vodnem 
kanalu Rake bo potekal že 2. Tek za zlat 
klik primeren za rekreativne tekače. Obeta 
se tudi obilo zabave z velikim sobotnim 
koncertom Magnifica ter nastopi Anike 

Horvat, Josip brass Benda, skupine Šubic 
in koncertom skupine FoušDur bend v ne-
deljo.
Več informacij vam bodo posredovali v 
Idrijskem TIC (05/37-43-916, tic@visit-
idrija.si, www.festivalidrijskecipke.si).

Zanimivi dogodki v članicah 
združenja zgodovinskih mest Slovenije

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 

6. 6. 2015, od 9.00 do 12.00 O`Glasbena Loka Škofja Loka  irena.smid1@guest.arnes.si

6. 6. 2015 Podeželje v mestu Koper 

11. 6. – 30. 6. 2015 Konjiški dnevi  2015 Slovenske Konjice http://tic.konjice.si/ 

12. 6. 2015, od 18.00 do 22.00 Tek štirih mostov Škofja Loka  www.t4m.si
13. 6. 2015, od 10.00 do 02.30  

19. do 21. 6. 2015 34. Festival idrijske čipke Idrija www.festivalidrijskecipke.si 

20.6.2015, od 9.00 do 21.00 Historial Škofja Loka –  Škofja Loka  http://www.historial-skofjaloka.si/ 
 festival zgodovine

20. do 27. 6. 2015 13. Univerzitetno evropsko Koper http://basketball2015.eusa.eu/ 
 košarkaško prvenstvo

25. do 28. 6. 2015 11. festival plesa Piran 2015 Piran www.piran.si 

4. 7. 2015, ob 20.45 35. festival Melodije Piran www.avditorij.si
 morja in sonca (MMS)
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Tržni dan
in veliki humanitarni dogodek

Aktivnosti OO ZBNOB in KO ZBNOB

spremljamo, poročamo

Polona Brodar, foto: Urška Hedak Rener (Tržič.net)

9. maja je v starem mestnem jedru potekal tržni dan s humani-
tarnim dogodkom Gold Wing+21, posvečenim osebam s posebni-
mi potrebami. Dogodek so organizirali Gold Wing zveza Sloveni-
je, Mestna kavarna in Občina Tržič na pobudo županove soproge 
Janje Sajovic.

Udeležili so se ga člani društva Downov sindrom Slovenija, upo-
rabniki tržiške enote Varstveno delovnega centra (VDC) in člani 
društva Sožitje iz Kranja.

Na dogodku so se odvijale razne delavnice, poskrbljeno pa je bilo 
tudi za barvit glasbeno-plesni program. Zapeli in zaplesali so tudi 
uporabniki tržiške enote Varstveno delovnega centra Kranj ter 
folklorna skupina Društva Sožitje Kranj s harmonikarjem Mati-
cem Tičarjem. Program pa sta odlično povezovala Maja Tekavec 
in Luka Perne (društvo Sožitje). Za njuno srčno vodenje se jima 
iskreno zahvaljujemo. Člani kluba Gold Wing zveze Slovenije 

Spominska slovesnost ob 70. obletnici osvoboditve kon-
centracijskega taborišča »MAUTHAUSEN« na prostoru 
spominskega parka Podljubelj. 
v soboto, 13. junija, ob 11. uri
Slavnostna govornika: 
predsednik RS Borut Pahor, župan Tržiča Borut Sajovic
Organizatorji: 
Občina Tržič, ZZB NOB Slovenije, ZZB NOB Tržič
Dan državnosti: spominski pohod in slovesnost

so naše sončke vozili z motorji in jim pripravili pogostitev. Pro-
gramu so se pridružili tudi Naglident classic moto klub z vožnjo 
s starodobniki.
Še enkrat bi se radi zahvalili vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k 
izvedbi tega čudovitega dogodka. Zahvaljujemo se Prostovoljne-
mu gasilskemu društvu Tržič, Classic moto klubu Naglident, 
Tržiškim tabornikom, Evi Moškon, Tomažu Ahačiču – Foglu, 
Joštu in Luku iz TMS Crewa, Mladinskemu centru Tržič, KUD-
u Leyli, Plesnemu klubu Tržič, Folklornemu društvu Karavanke, 
KUD-u Ampus, Alter šoli, Evi Kovač, Aaronu Veldinu, Luku Se-
lanu in Vivien Isabel Herak Hadaš.

Zadovoljni nasmehi na obrazu udeležencev nam dajejo potrditev 
o uspešnosti prireditve, zato nam Gold Wing zveza Slovenije 
obljublja ponovno snidenje v Tržiču naslednje leto.

v četrtek, 25. junija 2015: 
-  pohod ob 7. uri
-  slovesnost ob 14. uri na ploščadi Ljubelj in pred   
 gostiščem Koren.
Organizatorji:  
Občina Tržič in veteranske organizacije v Tržiču

Predsednik OO ZB NOB Tržič
Jure Jerkič

Vse krajane, simpatizerje, podpornike in člane ZZB NOB v Tržiču obveščamo o  
aktivnostih, ki bodo junija potekale ob 70. obletnici zmage nad nacifašizmom. 

Opravičilo
V majski številki Tržičana je iz Koledarja prireditev izpadel del seznama aktivnosti, ki ga je uredništvu posredovalo predsedstvo OO ZB NOB 
Tržič. Za neljubo napako se vsem prizadetim iskreno opravičujemo. 
             Uredništvo
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Zaključek bralne značke za 
sedmošolce z raperjem Zlatkom

Knjiga je šla med 
Tržičane že tretjič

Domoznanski
september:
Kako smo praznovali
v prejšnjem stoletju?

kulturne novice

Sabina Šolar

Sabina Šolar

Nejc Perko

19. maja je bilo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja zopet živahno, saj 
so se sedmošolci in ostali pridni bralci mladinske bralne značke 
zbrali ob raperju Zlatku (Čordiću). Če so od Zlatka pričakovali 
koncert, so se pošteno zmotili. »Moje pesmi si lahko zavrtite sami 
doma, jaz pa sem danes tu, da vam povem vse, kar vas zanima o 
meni, moji glasbi itd.,« je dejal Zlatko. Izvedeli smo več o nje-
govem odraščanju na Fužinah, o njegovih glasbenih začetkih, delu 

30. aprila se je končala tretja sezona bralne 
značke za odrasle, Knjiga, pojdi med 
Tržičane. 53 bralk in bralcev je v sedmih 
mesecih prebralo skupno kar 901 knjigo. 
Vsako leto več je tistih, ki z bralno značko 
nadaljujejo tudi, ko so že opravili svoje 
obveznosti – prebrali 5 proznih del in eno 
pesniško zbirko s seznama. Naš namen 
ni ustvariti tekmovalno vzdušje, pa ven-

Tudi letos se v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja v okviru projekta Domoznanski 
september obračamo na bralce Tržičana. 
Zbirali bomo fotografije, albume, pisma, 
recepte in vse ostalo, kar je v zvezi s 
praznovanji v prejšnjem stoletju. 
Prazniki in praznovanja nas spremljajo od 
rojstva naprej - krst, prvo obhajilo, birma, 
valeta, matura, poroka, rojstni dnevi, 
obletnice, krajevni prazniki, državni in 
mednarodni, cerkveni prazniki, ki sledijo 
letnim časom in kmečkim opravilom. 
Vsem praznikom so skupni druženje, glas-
ba, dobra hrana, praznično okraševanje 
stanovanj in drugih prostorov, praznična 
oblačila, fotografije za spomin ...

in družini. S primerom nam je pokazal, kako nastane skladba. Kaj 
nastane prej, besedilo ali beat, pa je odvisno od razpoloženja. 
Čeprav Zlatko pravi, da ne mara tatvin, je sam vseeno nekoč 
v knjižnici ukradel sonete Williama Shakespeara, med njimi 
pa našel odlomek iz Romea in Julije, ki mu je postal nekakšen 
življenjski moto: »To, čemur roža pravimo, dišalo bi prav tako 
lepo z imenom drugim …« 

Spoznali smo tudi mladega raperja iz Osnovne šole Tržič. Na 
Zlatkovo prošnjo nam je predstavil delček svojega ustvarjanja. 
V času Zlatkovega obiska so nas obiskali varovanci Varstveno 
delovnega centra Tržič, s katerimi se je Zlatko z veseljem pogo-
voril in se z njimi fotografiral. Zlatko, vse dobro na vseh poteh, 
mladim bralcem pa želimo obilo odličnega branja, ki ga lahko 
najdete tudi v naši knjižnici.

Kakšno mesto imajo prazniki v spo-
minu vaše družine? Kako so praznovali 
v prejšnjem stoletju? So bila praznovanja 
božiča, velike noči, rojstnih dni, poroke ali 
mature v času pred drugo vojno drugačna 
kot po vojni, se razlikujejo od današnjih 
praznovanj?
Obiščite nas v tržiški knjižnici in nam 
zaupajte zanimive zgodbe praznovanj, ki 
so se zgodila v vaši družini v prejšnjem 

stoletju. Morda doma še hranite posebne 
predmete ali fotografije, ki so vam os-
tali kot spomin na cerkveni, družinski ali 
državni praznik?

Fotografije, albume, pisma, recepte ... bo-
mo preslikali, predmete pa fotografirali in 
vam jih vrnili – seveda vse z vašim do-
voljenjem. Konec septembra bomo zbrano 
gradivo razstavili v prostorih knjižnice.

dar se je izkazalo, da nekateri bralci prav 
tekmujejo med seboj, kdo bo prebral več. 
Letošnja zmagovalka, ga. Vilma Mežek je 
tako prebrala neverjetnih 72 knjig. In to v 
zgolj 7 mesecih! Takoj za njo je bila zma-
govalka prvih dveh sezon, ga. Antonija 
Rejc s 65 prebranimi, z 62 naslovi pa jima 
je sledil Jožef Rožič. 
Vsako leto znova se izkaže, da bralci naj-
raje posegajo po domačih avtorjih. Zgod-
be o Tonetu, ki govorijo o človeku, po 
katerem naša knjižnica nosi ime, in Dekla 
Ančka Frana Saleškega Finžgarja sta bili 
med najbolj branimi domačimi deli, med 
tujimi pa so knjižno polico največkrat za-
pustila dela Oskar in gospa v rožnatem  
Erica E. Schmitta in Pijevo življenje 

	  

 

spletna eKnjižnica in eKnjigarna 

	  

	  

Naj	  vas	  to	  poletje	  zapeljejo	  e-‐knjige	  

	  

Založba	  Beletrina	  se	  že	  drugo	  leto	  trudi,	  da	  bi	  na	  slovenski	  trg	  poslala	  čim	  več	  
elektronskih	   knjig.	   V	   letošnjem	   letu	   so	   k	   tem	   projektu	   pristopile	   tudi	   večje	  
založbe.	  Temu	  primerno	  se	  je	  povečal	  izbor	  gradiva.	  

Knjižnica	  dr.	  Toneta	  Pretnarja	  svojim	  članom	  nudi	  brezplačno	  uporabo	  bralnika	  
in	  izposojo	  e-‐knjig.	  

Vabimo	  vas,	  da	  nas	  obiščete,	  si	   izposodite	  bralnik	   in	  nanj	  naložite	  e-‐knjige	  ali	  
pa	   si	   v	   knjižnici	   le	   priskrbite	   geslo,	   ki	   ga	   potrebujete	   za	   brezplačno	   izposojo	  
gradiva	  na	  portalu	  www.biblos.si.	  
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Yanna Martela. Komentar ob Zgodbah o 
Tonetu: »Sem vesela, da sem jih prebrala, 
ker sem spremenila mnenje o njem. Prej 
sem mislila, da je bil dolgočasnež.«
12. maja smo na zaključni prireditvi pode-
lili priznanja vsem pridnim bralkam in 
bralcem, večer pa nam je popestril igralec 
Konrad Pižorn – Kondi, ki je izvrstno upo-
dobil Švejka v predstavi Dogodivščine 
dobrega vojaka Švejka. 
Pred nami je dolgo, vroče poletje, kar 
pa ne pomeni, da si knjige ne želijo vaše 
družbe. Vabljeni v Knjižnico dr. Toneta 
Pretnarja! 

Oktobra pa se nam pridružite v 4. sezoni 
bralne značke za odrasle.
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Knjižničarji v svetu – 
finska izkušnja

40 let potujoče 
knjižnice

kulturne novice

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo lani 
pristopili k projektu Erasmus+ z naslovom 
Mobilnost knjižničarjev za kvalitetnejše 
storitve. V okviru tega projekta, katerega 
cilj je bilo med drugim spoznavanje novih 
knjižničarskih praks in metod izza naših 
meja ter zagon oz. izboljšanje medna-
rodnega sodelovanja, je bilo izbranih 8 
knjižničark in knjižničarjev iz Slovenije. 
Prijavila sem se na razpis Zavoda Jara. 
Razpis je vseboval štiri evropska mesta: 
Zadar, Tårnby, Barcelono in Helsinke, 
kamor sem v začetku aprila odpotovala s 
kolegico iz Goriške knjižnice. V 13. dneh 
v Helsinkih sva spoznavali delo in včasih 

12. maja je minilo 40 let, odkar se je 
prvič na pot po tržiški občini odpravila 
potujoča knjižnica. Janez Bohinec je z 
Zastavinim kombijem, ki sicer ni bil na-
menjen izrecno prevozu knjižničnega 
gradiva, leta 1975 in nekaj naslednjih let 
obiskoval 10 naselij. Kar precej se je delo 
potujočega knjižničarja takrat razlikovalo 
od današnjega. Gradivo v škatlah je bilo 
treba prenašati iz kombija v primeren pros-
tor in potem zopet nazaj, prostori, v kat-
erih je potekala izposoja,  so bili pogosto 
neprimerni. Prepotrebno novost je tako 
predstavljal leta 1989 pridobljen kombi 
Renault trafic, prvi pravi minibibliobus, v 
katerem so bralci prvič imeli prost pristop 
do knjižničnega gradiva. Knjižničar pa je s 
tem dobil streho nad glavo in še gradiva mu 
ni bilo treba prenašati. Poleg tega je s sabo 

Sabina Šolar

Nejc Perko

pripeljal najmanj 800 knjig, skoraj trikrat 
več kot s predhodnim vozilom. Do leta 
2005 se tudi ta kombi iztroši in knjižnica 
pridobi nov moderen bibliobus. Tako vas 
še danes v vašem kraju vsake štirinajst 
dni obišče kombi Iveco Daily, ki s sabo 
pripelje okrog 1800 enot gradiva. Poleg iz-
posoje vam nudi tudi prenosni računalnik, 
ki vam omogoča dostop do kataloga Co-
biss ali pregled elektronske pošte, uporabo 
interneta in pregled zgoščenk. Predvsem 
mlajši uporabniki si z njim popestrijo 
obiske potujoče knjižnice. Vedno vam je 
na voljo tudi bibliotekar, ki nudi individu-
alno pomoč pri uporabi računalnika. Taka 
mobilna knjižnica tako nudi uporabnikom 
enako kvalitetno storitev kot v stacionarni 
knjižnici, zato vas vljudno vabimo, da se to 
tudi sami prepričate. Urnik obiska si lahko 
ogledate na spletni strani tržiške knjižnice 
ali v koledarju prireditev v glasilu Tržičan.
Obletnico potujoče knjižnice bi radi iz-
koristili, da vas v še večjem številu po-
vabimo k obisku postajališča v vašem 
kraju. Za 40 let bomo 40 novo vpisanim 
članom podarili enoletno članarino (ki 
velja v vseh oddelkih knjižnice). Ob tem 

omenimo, da so mladoletni članarine tako 
ali tako oproščeni. Obiščite nas, potujoči 
knjižničar že čaka, da vam ustreže v vaših 
željah v zvezi s knjižničnim gradivom. Za 
vas smo tu! 
Zametki potujoče knjižnice pa segajo še 
bolj nazaj, v šestdeseta leta 20. stoletja. 
Zato je potujoči knjižničar maja ob rednem 
obisku postajališč v starem kovčku s seboj 
pripeljal gradivo, ki je bilo aktualno v tis-
tem času. S tem smo simbolično obeležili 
tradicijo potujoče knjižnice, ki jo je začel 
dr. Tone Pretnar, ko je s kovčki v rokah 
obiskoval okoliške kraje in tako knji- 
go približal bralstvu, odmaknjenemu od 
osrednje knjižnice, kar je bilo in je še os-
rednje poslanstvo potujoče knjižnice.  
*(Povzeto po Knjižnica dr. Toneta Pret-
narja, Zbornik 1961-2011.)

drugačne, nam nove prakse knjižničarjev. 
Finci so izjemni zagovorniki kulture, kar 
85 % prebivalstva ima člansko izkaz-
nico knjižnice. Otrokom je ta položena 
že skorajda v zibelko, najkasneje pa jo 
dobijo ob vstopu v osnovno šolo. Rdeča 
nit najinega obiska v Helsinkih in Turkuju 
je bila: nuditi prostor ljudem. Prostor je 
svetel, opremljen z nizkimi policami, v 
njem je nemalo udobnih foteljev, neka-
teri od njih imajo še električne vtičnice, 
radio, slušalke … Knjižničarji že dolgo 
niso več zgolj izposojevalci gradiva (to 
namesto njih opravi knjigomat), pač pa 
pomagajo pri iskanju informacij, pri roko-
vanju s pametnimi telefoni in tablicami, 
umetnikom ponujajo prostor in pomoč 
pri predstavitvi njihovih del, priseljencem 
pomagajo, da se laže vključijo v družbo 
itd. 
Pri ureditvi knjižničnega prostora sode-
lujejo z uporabniki, potrebam knjižnic pa 
prisluhneta tudi država in lokalna skup-

Noč knjige v knjižnici

Na svetovni dan knjige, 23. aprila, se je 
tudi Knjižnica dr. Toneta Pretnarja že 
drugo leto zapored  pridružila projektu 
Noč knjige. To je projekt, ki spodbuja 
radovednost, znanje, branje in predvsem 

Martina Klemenčič

druženje. Letos se je k projektu prijavilo 
kar 135 krajev iz Slovenije in zamejstva. 
Pridružile so se knjižnice, knjigarne, šole 
in druga, knjigam naklonjena prizorišča s 
475 prireditvami, ki potekajo pozno v noč.
V knjižnici smo Noč knjige začeli ob 
19. uri s potopisom. Z gostom Dejanom 
Ogrincem smo se podali po Grenlandiji in 
se s kajaki, ki izvirajo iz omenjene dežele, 
podali še okoli grških in švedskih otokov. 
Ob pol devetih smo nadaljevali s koncer-
tom skupine IF Floyd: Tribute to Pink 

Floyd. Člani skupine Irena Mavrič, Ju-
lija Kmetič, Nina Merkoci, Matija Perko, 
Dario Plesničar, Janez Ogris, Janez Slapar 
in Miha Dimnik so nam s svojo glasbo 
pričarali čudovit večer. Glasbena skupina 
je ustvarila harmonične glasbene trenutke 
in poskrbela za enkratno glasbeno ener-
gijo, ki je povezovala ljudi v čudovit do-
godek, ki smo ga sklenili pozno ponoči.

Naj živi Noč Knjige, naj živi knjiga, naj 
živijo knjižnica in njeni obiskovalci!

nost. Knjižnice niso shranjevalni prostor  
knjig. Če knjiga leto dni ne zapusti knjižne 
police, je odpisana. Helsinške knjižnice 
imajo dobro organizirano medknjižnično 
izposojo, zato lahko uporabnik želeno knji- 
go dobi tudi iz druge knjižnice. Poleg iz-
posoje je v večini knjižnic avtomatizirano 
tudi rezerviranje gradiva. Uporabnik sam 
najde na polici svoje gradivo in si ga iz-
posodi. Knjižnice v središču so odprte vse 
dni v tednu, ob sobotah in nedeljah zgolj 
v popoldanskih urah. Ostale knjižnice 
so prav tako na voljo uporabnikom – s 
člansko izkaznico si lahko vsak sam odpre 
vrata knjižnice.
Eden glavnih ciljev poti je bil oceniti, 
kaj od videnega bi lahko vključili v naše 
okolje. Lahko zatrdim, da bi sčasoma 
vse vključili v naše delovanje, saj tako 
ogromnih razlik le ni. Najtežje od vse-
ga bo morda spremeniti mišljenje ljudi. 
Knjižničarjev? Lokalne skupnosti? 
Bo res?
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Poroka v knjižnici

»Delikatesni koncert«

Lovska koča Vetrno

11

kulturne novice

10. 3. 2015 smo v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja priredili tematski večer na temo 
poroke. Poroka ali sklenitev zakonske 
zveze je simbol ljubezenske združitve 
moškega in ženske. Čarobni trenutki, 
romantične želje, nežne misli, veliki načrti 
… Da bi nam poročni dan uspel in to s 
čim manjšimi zapleti, sta koristne nas-
vete iz pridobljene prakse in marsikatero 
hudomušno anekdoto prispevali Petra Čuk 
iz agencije Da Petra in Urška iz agencije 
Želimo.si. Marsikaj moramo postoriti pred 

Tako je ena najbolj vsestranskih sloven-
skih pevk Nuška Drašček ocenila glasbeni 
večer v Tržiškem muzeju, ki ga je zadnji 
petek v aprilu izvedla z enim najvidnejših 
slovenskih jazzovskih pianistov pri nas 
Blažem Jurjevčičem. Slovenske popevke, 
francoski šansoni, zimzelene melodije in 
njuna karizma so napolnili prostor, ki je 
bil premajhen za vse, ki so želeli obiskati 
prvega iz niza petih Glasbenih večerov v 
Tržiškem muzeju. Iskreno vesela je bila 
po koncertu tudi umetniška vodja Glas-
benih večerov Romana Krajnčan.

Občane Tržiča želiva obvestiti, da je 
Lovska koča Vetrno ponovno odprta. Na-
jemnika sva Janez in Sonja Jazbec. Koča 
je opredeljena kot okrepčevalnica, odprta 
je ob vikendih, ob petkih od 13., ob sobo-
tah in nedeljah pa od 10. do 21. ure. Za 
zaključene skupine se lahko dogovorimo 
za odprtje izven rednega delovnega časa 
(Janez 031-665-822). Gostje se bodo pri 
nas lahko okrepčali, odžejali in poslad-
kali.

Tržičani lokacijo koče ob glavni cesti za 
Gozd oz. kot izhodišče za pot na Kriško 

Martina Klemenčič

Saša Pivk Avsec, foto: Media butik

Janez Jazbec

poroko, zato se postavi vprašanje: bi vso 
organizacijo prepustili poročnim organiza-
torjem ali vse vzeli v svoje roke? Morda 
ugotovimo, da najem organizatorke po-
rok ni tolikšen strošek, kolikor skrbi nam 
odvzame.
Na večeru so se predstavili tudi nekateri 
lokalni tržiški ponudniki, ki nam pri pri-
pravah na veseli dogodek ponujajo svoje 
usluge. Z nami so bili Miro Cerkovnik 
(Slaščičarstvo Cerkovnik) s ponudbo 
okusnih slaščic in poročnih tort, Gostišče 
Smuk (Zoran Kajbič), ki nudi čudovit 
prostor za poroke in druga praznovanja, 
Polona Brodar (Mestna kavarna Tržič), 
ki je pripravila mojstrska zahvalna darila 
za svate in obvlada peko slaščic. Gos-
tilna Pr' Krvin (Irenca Rovanjšek) je stara 
gostilna z novim pridihom, primerna za 
različna slavja. Od letos bo v njeni po-

nudbi tudi organizacija porok na prostem 
in catering. Oriflame (Saša Benedičič) 
z Oriflameovo kozmetiko in ličenjem 
poskrbi, da na poroki in drugih praznovan-
jih zablestimo v vsem svojem sijaju. Foto 
Čebron (Toni Čebron) ovekoveči poroko, 
žena Katja pa zna predhodno polepšati 
obraze. Cvetličarne Cvetličarna Tulpa 
(Gabi Aljančič), Cvetličarna Danica (Da- 
nica Ahačič) ter Cvetličarna Rožca (Sabina 
Zagoršek) so nam okrasile prireditev, vam 
pa lahko s cvetličnimi aranžmaji polepšajo 
poročni dan. Še posebej se seveda potrudi-
jo s šopkom za nevesto. Prstane lahko iz-
berete ali jih vam naredijo po naročilu v 
Zlatarstvu Rojšek (Helena Studen).

Predpogoj vsega je, da najdete ljubečo 
dušo, ki želi z vami deliti življenje v lepem 
in težkem.

VABILO
Čebelarsko društvo Tržič Vas v petek, 12. 6. 2015, 

ob 9. uri vabi na dan odprtih vrat v društveni 
čebelnjak, ki se nahaja na poti med 

Bistrico pri Tržiču in Brezjami pri Tržiču.
Obiskovalci si bodo lahko podrobneje ogledali 

čebele, notranjost čebelnjaka, čebelarsko opremo, 
poskusili čebelje pridelke, …

V primeru udeležbe večjih skupin (vrtci, šole, itd.) 
se je potrebno predhodno najaviti. 

V primeru slabega vremena prireditev odpade.

Več informacij dobite na številki 040/639-655 
(Anže Perčič) ali 041/721-625 (Alojz Hostnik).

Vljudno vabljeni!

goro dobro poznajo. Do koče vodijo peš 
poti iz Tržiča, Križev in Golnika. Kratek 
pohod ali sprehod je primeren za mlade 
družine, otroci pa se lahko poženejo na 
gugalnici. Od koče je čudovit pogled v 
dolino proti Kranju, v jasnem vremenu 
boste v daljavi videli celo Snežnik.

Glede na to, da je bila koča eno leto 
zaprta, želiva, da bo Lovska koča Ve-
trno ponovno zaživela, da bo bolje obis-
kana, midva pa se bova potrudila, da 
bodo obiskovalci zadovoljni in se bodo z  
veseljem vračali.
Veseliva se vašega obiska.
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Svetovni dan
orientalskega plesa

Regijski nivo za vse 
skupine FS Karavanke

Svetovni dan orientalskega plesa smo 
Leyli plesalke praznovale kar cel vikend. 
9. maja smo na Tržnem dnevu v ok-
viru Velikega humanitarnega dogodka 
za otroke in odrasle s posebnimi potre-
bami predstavile otroško-mladinsko 
predstavo "Orient malo drugače", ki jo 
omogočajo tudi ZKO, JSKD in Občina 
Tržič. Glavni namen je bil razbliniti ste-
reotipne predstave o tem, kakšen naj bi 
bil orientalski ples, in predstaviti, kaj vse 
nam ponuja. Od visokega nivoja plesne 
tehnike, prepričljive odrske prezence, 
magičnosti barvitih kostumov in nenava- 
dnih rekvizitov, do izražanja samega sebe 
in neizmerne možnosti ustvarjanja. Ple-
salke so imele naporen dan, saj je skoraj 
istočasno potekalo tudi regijsko srečanje 
Namig v Prešernovem gledališču Kranj. 
Na jutranjem delu Namiga sta se s točko 
Ognjeni princesi predstavili Maša Trček 

Letos smo na dosežke skupin pri folklorni 
skupini Karavanke še posebej ponosni, saj 
so regijski nivo dosegle prav vse skupine. 
Na regijskem srečanju otroških in odra-
slih folklornih skupin, ki je potekalo 9. 
maja v Festivalni dvorani na Bledu, so se 
predstavile vse tri otroške skupine z na-
slednjimi odrskimi postavitvami: mlajša 
otroška skupina z odrsko postavitvijo 

Iris Šober

Maja Tekavec, foto: Janko Eržen

in Mariša Kern iz mladinske skupine 
Leyli, na popoldanskem Namigu pa Ta-
mara Borojević iz izpopolnjevalne sku-
pine s točko Domotožje. Pika na i našega 
majskega vikenda pa je bil nedeljski izlet 
v Maribor, kjer smo si ogledale svetovno 
znano orientalsko plesno predstavo Alica 
v Čudežni deželi ansambla Bellydance 
Evolution, sama pa sem se udeležila še 
izobraževanja z njihovo vodilno koreo-
grafinjo in režiserko Jillino Carlano. Pred-
stave Bellydance Evolution so bile do 

sedaj izvedene v več kot dvajsetih različnih 
državah po vseh kontinentih in njihova 
predstava je požela vsesplošno navdušenje 
tudi v Mariboru. Da bi bil orientalski ples 
kot odrska umetnost pri nas uveljavljen 
tako zelo kot v ZDA, si kljub enako vi-
sokem nivoju plesalk zaenkrat lahko le 
želimo. Morda pa bodo tovrstni dogodki 
in mednarodni uspehi naših plesalk čez čas 
le pripomogli k temu, da bodo vrednost v 
umetnosti orientalskega plesa videli tudi na 
nacionalni ravni.

ŠIVAM, ŠIVAM, starejša otroška skupina 
z odrsko postavitvijo ŠTR'K in še ena 
starejša otroška skupina z odrsko posta-
vitvijo KOK T´ DAM, DA NE REČEŠ 
JA. Na oder so v popoldanskem času, ko 

je potekalo še regijsko srečanje odraslih 
folklornih skupin, stopili tudi člani mla-
dinske skupine s postavitvijo GORENJ-
SKI PLESI, regijski nivo pa je dosegla 
tudi odrasla skupina s postavitvijo PLESI 
ZILJSKE DOLINE. Omenjene programe 
so pripravile vodje skupin: Pija Japelj, 
Manca Perko, Urška Glavič, Monika Val-
javec, Maja Tekavec in Saša Meglič.
Člani folklorne skupine Karavanke se za-
vedamo, kako pomembna so območna, 
regijska in državna srečanja za razvija-
nje folklorne dejavnosti, saj so odličen 
pokazatelj kakovosti dela same skupine. S 
ponosom lahko rečemo, da smo na pravi 
poti, saj se trudimo slediti smernicam ra- 
zvoja folklorne dejavnosti. Vsaka uvrstitev 
na višji nivo nam da zagon in spodbudo k 
nadaljnjemu ustvarjanju in poustvarjanju, 
kar je naše poslanstvo že vrsto let.
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Mednarodni simpozij
Politika memorije in pozabe, načini izročila in interpretacije

ob 70-letnici osvoboditve koncentracijskega Taborišča Ljubelj, podružnice  
koncentracijskega taborišča Mauthausen

Uvod
Zadnjih 70 let se je v Evropi za interpretacijo 2. svetovne vojne uporabljalo veliko različnih pristopov, ki so bili zlasti odvisni od (med-
vojne) vloge posamične države in njenih poskusov, da bi zagotovila svoje politične in psihološke potrebe. Vsakokratna interpretaci-
ja je bila tesno povezana z demokratizacijo in z odnosi s sosednjimi državami, tako je postala politika memorije izredno pomemben 
družbeno-zgodovinski in kulturni dejavnik. Vsaki oblasti in ideologiji je imanentno, da vsiljujeta svoje selektivno mnenje in svoj 
lastni družbeni diskurz o izbranih preteklih dogodkih, da bi ustvarili enovit pogled na preteklost. Molk, sprenevedanje, nevednost, 
pozaba, nezadostnost, pomanjkanje sledi ali znakov so s svojim kodificiranim jezikom najpomembnejši elementi že omenjene 
politike spominjanja in pozabe. Sporno prikazovanje preteklosti je lahko zelo raznoliko in tudi izraženo na različne načine, vendar je 
prav vsako v odnosu do oblasti institucionalna politika spominjanja in pozabe. Na to pa zlasti družbe, ki so zgodovinsko zaznamo-
vane z miselno in kulturno homogenizacijo, namenoma rade pozabljajo.
Simpozij bo izpostavil najpomembnejše teme, ki se nanašajo na odnos do koncentracijskih taborišč in nacistične politike v »kon-
centracijskem univerzumu« (l'universe concetrationnaire, Rousset). Spraševal se bo, kako posamezni diskurzi in prikazovanja obli-
kujejo preteklost, kako jo ustvarjajo, poustvarjajo in izzivajo. Simpozij se bo poglobil v različne prikaze koncentracijskih taborišč, v 
razlike med pojmoma memorija in zgodovina, razpravljal pa bo tudi o vlogi, ki jo ima kolektivni spomin pri oblikovanju in podajanju 
namena, vrednot in identitet.

Koncentracijsko taborišče Ljubelj
Arbeitslager Ljubelj ima le malo prostora v povojni historiografiji in v mednarodnih debatah, čeprav so bila objavljena nekatera 
pričevanja (Janko Tišler, Mauthausen na Ljubelju, André Lacaze, Tunel, Gaston G. Charlet, Karawanken, Kaznilnica v snegu, Louis 
Balsan, Le ver luisant idr.). Taborišče Ljubelj je delovalo od junija 1943 do maja 1945, večino časa pa ga je vodil SS komandant Win-
kler. Poleg koncentracijskega taborišča je bilo tudi delovno taborišče, kjer so civilni delavci živeli in delali v nekoliko boljših pogojih. 
V tem času je bilo taborišču interniranih približno 1800 ljudi, ki so bili po večini politični nasprotniki nacističnega režima (pretežno 
komunisti in social-demokrati) in pripadniki rasno »inferionih« skupin. Judje, v nacizmu glavna tarča nacistov, so bili na Ljubelju 
predvsem prehodna skupina, občasno posamezniki, ki pa so jih zatem poslali v druga smrtonosna taborišča in niso bili prisotni v 
velikem številu (manj kot 30). Največja narodnostna skupina so bili Francozi (več kot 50%), tem so sledili Poljaki, Rusi, Jugoslovani 
(med njimi mnogo Slovencev), Nemci in Avstrijci, Italijani, Čehi, Norvežani in drugi. Nacisti so jih izkoriščali kot suženjsko delovno 
silo, ki je gradila karavanški tunel. Taborišče je bilo osvobojeno 8. maja 1945.

Kraj simpozija: Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič
Datum simpozija: 11. – 12. junij 2015
Jezik: slovenski, angleški
Program simpozija je objavljen na spletni strani Tržiškega muzeja in na portalu MojaObčina.si.

Organizatorji simpozija:
Tržiški muzej, Inštitut Kultur Agenda

Podporniki simpozija: 
Ministrstvo RS za kulturo, Občina Tržič, mag. Borut Sajovic, župan , Francoski inštitut v Sloveniji
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Osrednja regijska prireditev ob TLK za Gorenjsko z naslo-
vom KULTURA SE NA OGLED POSTAVI je potekala v soboto, 
16. maja, v starem mestnem jedru Radovljice. V Linhartovem 
mestu so se na ogled postavile izbrane ljubiteljske kulturne 
skupine in društva s cele Gorenjske, Tržič sta zastopala pod-
mladek KD Jerbas in povezovalec David Ahačič, prireditev pa 
je z izbrano recitacijo popestril tudi tržiški župan Borut Sajovic. 

Dvakrat je v prazničnem tednu občinstvo v Jelendolu in v 
Šentjanžu v Rožu zabaval gledališki ansambel KD Kruh Križe z 
letošnjo predstavo Piknik na bojišču. V centru Kultur in Komu-

Slovenija se s Tednom ljubiteljske kulture pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo kul-
turnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, visoko kakovost, dostopnost in množičnost ljubiteljske kulture. 

David Ahačič, foto: Gregor Vidmar, Sandra Košnjek, Stanislav Perko, Luka Rener
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nikacija v omenjenem kraju na avstrijskem Koroškem so tržiški 
ljubiteljski ustvarjalci v petek, 22. maja, predstavili del svojih 
dejavnosti, ki so se jih poleg tržiškega župana in vodje tržiške 
izpostave JSKD Borisa Kuburiča ogledali tudi predstavniki neka-
terih avstrijskih medijev, županja občine Bistrica v Rožu Sonya 
Feinig in nekdanja predsednica avstrijskega zveznega sveta 
Ana Blatnik. Sodelovali so člani KD tržiških likovnikov, KD Folk-
lorna skupina Karavanke in učenci OŠ Tržič z Dominiko Pirjevec 
in Blanko Rejc, gostitelje so zastopali Šentjanški tamburaši in 
člani otroškega pevskega zbora KD Sele. Zahvala za organizaci-
jo kulturne izmenjave velja predsednici KD tržiških likovnikov 
Francki Globočnik in vodji K & K centra Trudi Wieser-Moschitz.

V ponedeljek so ob svetovnem dnevu muzejev učenci OŠ Križe 
s sodelavci Tržiškega muzeja in KS Bistrica oživili stari grad 
Gutenberg nad Bistrico. Učenci so pred tem raziskali lokalno 
legendo o zakleti grajski gospodični in se z raziskovalno nalo-
go predstavili na srečanju mladih raziskovalcev v Strahinju.

V torek, 19. maja, sta direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja 
in direktor Zdravstvenega doma v avli slednjega namestila 
Knjigobežnico – hišico, iz katere lahko vzamete knjigo in jo 
ob priložnosti zamenjate z drugo. Odslej bo torej tudi čakanje 
pred ambulanto lahko kulturni dogodek.
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V sredo je Zveza kulturnih organizacij pripravila posvet pred-
stavnikov kulturnih društev, na katerem so v županovi družbi 
razpravljali o osnutkih Lokalnega programa za kulturo in pre-
tresli koledar prihajajočih dejavnosti.

Teden ljubiteljske kulture je 23. maja zaključil tradicionalni 
spomladanski koncert Pihalnega orkestra v Dvorani tržiških 
olimpijcev, tokrat v družbi Plesnega studia Špela in v ritmih 
Vročice sobotne noči, torej uspešnic disko glasbe 70. in 80. let 
preteklega stoletja.

V sklopu spomladanskih preglednih prireditev JSKD v glasilu 
poročamo tudi o nastopih plesne skupine OŠ Bistrica in Folk-
lorne skupine Karavanke, objavljamo pa tudi fotografijo nas-
topa KUD Leyli na območnem srečanju v Kamniku in portret 
lomske igralke Alenke Slapar, ki bo na regijskem srečanju 
gorenjskih gledaliških skupin junija na Dobu prejela nagrado 
za najboljšo glavno žensko vlogo (za vlogo Jolande v komediji 
Štirje letni časi). Čestitamo!

Dame razstavljajo 

Fotografija je čudovita stvar. Ujame tre-
nutek, ki postane večen. 12. maja smo 
članice Foto kluba Tržič odprle svojo 
prvo damsko fotografsko razstavo. Vrata 
so nam na široko odprli prijazni gostitelji 
ter oskrbovanci Doma sv. Martina v Sred-
nji vasi v Bohinju. 
Marjana Perkovič, Tanja Perko, An-
dreja Georgiev, Špela Kurnik in Sandra 
Košnjek smo svojo ljubezen do narave 
preslikale na fotografski papir in stene 
že tako prijetnega doma še dodatno obar-

Sandra Košnjek, foto: Vili Vogelnik

vale s svojim makro in širokokotnim po-
gledom. Otvoritev smo ob nežnih zvokih 
glasbe pospremili s projekcijo fotografij. 
Narava so gozdovi in drevesa, mavrična 
nebesa, so hribi in polja, so čebele in 
martinčki, so mucki mali in veliki ter 
ptiči raznoliki, so rože in cvetovi rdeči, 
beli, lila, rjavi, rumeni, plavi.

Dan smo zaključili po fotografsko – s 
potepanjem po koritih Mostnice v dolini 
Voje. Hvala fotografskim kolegom za 
pobudo in spodbudo, hvala gostiteljem in 
oskrbovancem Doma sv. Martina, ki so 
resnično »zrcalo domačega ognjišča«.
Vabljeni k ogledu razstave, ki bo odprta 
do septembra.
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Tržiške poletne prireditve 2015
Za vsakogar nekaj: pridite in poglejte

Sobota, 6. junij, ob 10. uri, v atriju Občine Tržič
Glasbeno – animacijska predstava: 
Glasbeno gledališče Melite Osojnik:

ZELENI ŠKRAT ARIEL

Zabavna glasbeno-animacijska pravljica z mnogo humorja, kjer so otroci del predstave in ne le 
gledalci. Skupaj bomo iskali zelenega škrata Ariela, ki kuje srečo in zaklad za otroke, potolažili 
osamljeno deklico Jokico, se nasmejali porednim čevljem, ki so jo kar sami mahnili na sprehod 
pa seveda tudi malo čarali in skupaj z malim čarovnikom pričarali izgubljeno pesmico. Na konci 
bomo našli tudi škrata Ariela, ki nam bo povedal, kje se skrivata sreča in zaklad.

Sobota, 6. junij, ob 21. uri, v atriju Občine Tržič    

KONCERT SKUPINE EXPRESS BAND 

Express band je skupina profesionalnih glasbenikov, ki izvaja slovensko in hrvaško glasbo, ak-
tualne hite, plesno glasbo ... pa tudi lastne skladne. Pevka skupine je Manuela Brečko, ki se je 
širši javnosti dokazala v Misiji Evrovizija in na Slovenski popevki. Skupina, ki bo presenetila še 
tako zahtevne goste in glasbene sladokusce vso glasbo izvaja v živo.

Petek, 19. junij, ob 20.30 uri, v Tržiškem muzeju
Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju

KONCERT UROŠA PERIĆA 
IN PRIMOŽA GRAŠIČA

Uroš Perić je glasbenik, pevec in skladatelj, ki je zaslovel z odličnimi interpretacijami pesmi 
Raya Charlesa. Doslej je že neštetokrat nastopal, in sicer v več kot 18 državah v Evropi, Ruski 
federaciji ter v ZDA in Afriki. S koncerti poustvarja glasbo in vzdušje nekdanjih velikih jaz-
zovskih in bluesovskih koncertov za današnji čas - retro in hkrati sveže. S svojo klavirsko igro, 
petjem in gibanjem občinstvo vedno pripravi do navdušenega aplavza. Zelo očitno je, da je 
na Uroševo glasbeno ustvarjanje najbolj vplival genialni Ray Charles, poleg njega pa tudi Nat 
King Cole, Aretha Franklin, Ben Webster, Dinah Washington, Gene Harris, Erroll Garner, Gladys 
Knight, Donnie Hathaway, Quincy Jones, David Fathead Newman, Hank Crawford, Billie Hol-
liday, Otis Redding, Sam Cooke in drugi. Pravzaprav je Uroš, po mnenju glasbenih kritikov, 
eden izmed izredno redkih glasbenikov belcev, ki premore glas in občutek za črnski blues, jazz 
in soul. Koncert v Tržiškem muzeju bo pravo doživetje, ker bo nastopil skupaj z enim najboljših 
slovenskih kitaristov Primožem Grašičem.

Cena vstopnice 10 EUR

Sobota, 20. junij, ob 10. uri, v atriju Občine Tržič
Otroška gledališka predstava: 

KŠD Štumf: GLEDALIŠČE IZ KOVČKA 
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Gledališče iz kovčka je interaktivna, otroška gledališka predstava z enim igralcem, ki obnavlja 
znane Grimmove pravljice. V svoji interaktivnosti predstava raziskuje skrajne meje in določene 
prizore uprizarja s pomočjo otrok. Celoten avditorij postopoma spremeni v gledališki orkester, 
ki soustvarja predstavo. Otroci tako poskrbijo za zvočno kuliso v prizorih, oživljajo predmete 
in se preizkusijo tudi kot igralci (7 kozličkov, 7 palčkov). Osnovni okvir zgodbe je enostaven: 
Igralec s svojim kovčkom potuje iz pravljico, iz predstave v predstavo, kjer skupaj s svojim pri-
jateljem Volkcem (lutka) in z otroki gledališko obnavlja znane pravljice. (Trnuljčico, Pepelko, 
Rdečo kapico, Volka in sedem kozličkov in Sneguljčico).  

Sobota, 11. julij, ob 10. uri, v atriju Občine Tržič
Glasbeno-plesna animacija in delavnice

Pravljičarna: NA CVETOČNEM TRAVNIKU 

Na cvetočem travniku nikoli ni dolgčas. Med dehtečimi cvetlicami in visokimi travami živi 
vse polno živali. Med njimi tudi gosenica, ki je kar naprej lačna. Vas zanima kaj vse je že po-
jedla? Potem se nam pridružite in skupaj jo bomo obiskali. Pokukali bomo tudi k marjetici, ki 
pripoveduje čudovite pravljice, čebelica bo z vami malce zaplesala, naučili se boste še kakšno 
izštevanko in potem  na veliko ustvarjali. Se sliši zanimivo?

Sobota, 18. julij, ob 10. uri, v atriju Občine Tržič
Lutkovno igrana predstava
Družinsko gledališče Kolenc:

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

V revni družini je živel Videk, ki je bil najmlajši od sedmih otrok. Pozimi pa je Vidka zelo zeblo, 
saj ravno njemu, ki je bil najmlajši, mamica ni uspela zašiti nove srajčice. Videk je bil zelo pri-
jazen, zelo rad  ima zelo rad živali, zato mu pomagajo, ko ostane brez srajčke. Ovčka mu podari 
volno, pajek stke blago, ki ga rak ukroji ... Ena najlepših slovenskih pravljic in čudovita zgodba 
o prijateljstvu.

Sobota, 18. julij, ob 20. uri, v atriju Občine Tržič
Stand-up komedija 
Boštjan Gorenc – Pižama:

50 ODTENKOV NJIVE

Kako so nastala slovenska narečja, kakšen vpliv ima na slovensko politiko predizbor za pe-
sem Evrovizije in kaj sploh pomenijo slovenske kletvice, so vprašanja, s katerimi si najbrž ni-
ste preveč belili glav, a zato odgovori nanje niso nič manj zabavni. Boštjan Gorenc – Pižama 
v celovečerni stand-up predstavi Petdeset odtenkov njive zaorje med bolj ali manj vidne, a 
bistvene gradnike Slovenstva. Najsi bodo to pisci besedil slovenskih popevk, hripavi novinarji, 
rokokojski violinisti, impresionistični pesniki ali ustvarjalci reklam, pred njegovimi puščicami 
ni varen nihče. Nemara zato, ker so ga s tečaja lokostrelstva vrgli že po uvodnem srečanju.
Pronicljivo seciranje aktualnih dogodkov se prepleta s prodornimi enovrstičnicami, vse skupaj 
pa zabeli izkušnja novopečenega očetovstva. Obeta se nam tudi predstavitev nove erotične 
megauspešnice, namenjene slovenskim gospodinjam.

Petek, 31. julij, ob 20.30 uri, v Tržiškem muzeju
Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju  

KONCERT NINA STRNAD TRIO

Nina Strnad je mlada slovenska pevka. Po končani srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, 
se je šolala na prestižni ameriški fakulteti New School for Jazz and Contemporary Music v New 
Yorku. V preteklosti se je preizkušala v petju mnogih glasbenih zvrsti, sedaj pa je prepoznavna 
kot ena najbolj obetavnih slovenskih jazz vokalistk. Leta 2010 je zastopala Slovenijo v Evrop-
skem jazz orkestru, 2 leti kasneje pa še na na olimpijskem festivalu BT River of Music v Lon-
donu. Leta 2014 je na avstrijskem mednarodnem jazz festivalu Marianne Mendt prejela prvo 
nagrado za najboljšo solistko, dober mesec za tem pa se je med pevci iz vsega sveta uvrstila 
med najboljših petnajst na ameriškem jazz tekmovanju Sarah Vaughan Competition. Marko 
Črnčec je eden najvidnejših pianistov mlajše generacije na slovenski jazz glasbeni sceni, ki ve-
liko nastopa doma in v tujini, s številnimi vrhunskimi mednarodno uveljavljenimi glasbeniki. 
Jaka Kopač je slovenski jazz saksofonist, ki je leta 2009 zaključil magistrski študij iz jazz sakso-
fona na priznani Sibeliusovi akademiji v Helsinkih. Do sedaj je sodeloval pri različnih evropskih 
in svetovnih projektih, kot so European Movement Jazz Orcestra, European Jazz Orcestra, New 
School Jazz Orcestra in številnimi svetovno znanimi glasbeniki.

Cena vstopnice 10 EUR

Informacije o prireditvah in prodaja vstopnic;
TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 04 59 71 536 in 051 627 057  
informacije@trzic.si, www.trzic.si, www.visit-trzic.com  
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nika besedil na področju Računalništva in 
telekomunikacije zasedel prvo mesto.

Vsem učencem in njihovim mentorjem 
iskrene čestitke.
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Tekmovanje mladih 
čebelarjev

Mednarodni dan 
Rdečega križa

Mladi raziskovalci 
OŠ Križe zasedli prva 
mesta

Maja Ahačič

Marija Janc 

Nataša Dovžan

38. tekmovanje učencev, ki obiskujejo 
čebelarske krožke, je bilo 9. maja v os-
novni šoli v Metliki. Prišlo je okoli 500 
učencev s svojimi mentorji in spremlje-
valci. V znanju s področja čebelarstva 
so tekmovale dvojice v treh starostnih 
in težavnostnih skupinah: nižja (učenci 
do 4. Razreda), srednja (do 9. Razreda), 
višja (srednješolci). 45 minut so dvojice 
reševale test, ki je vseboval naloge o zgo-
dovini, zdravju in delu s čebelami, o me-
dovitih rastlinah in o virtualnih satih.

Mentor čebelarskega krožka podružnične 
šole Lom pod Storžičem, Vinko Perne, ki 

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Podljubelj vsako leto posveti mednarodni 
dan RK, 8. maj, prvošolcem podružnične 
šole. Tudi letos smo odbornice KO RK 
zanje pripravile praktično darilo, v katerem 
je bil pribor za osebno higieno, ustvarjanje 
in gibanje. S tem jih simbolično sprejmemo 
med svoje člane. Učenci podružnične šole 
Podljubelj, ki obiskujejo glasbene šole, so 
pripravili kulturni program, nastopil pa je 

2. aprila je na Biotehniškem šolskem cent-
ru Naklo potekalo regijsko srečanje mladih 
raziskovalcev Gorenjske. Učenki Eva Pa-
pler in Eva Klančnik sta z nalogo čudežna 
molekula resveratrol na področju Kemija 
in kemijska tehnologija dosegli prvo mes-
to, učenci Sara Doles, Kaja Novković in 

je tudi predsednik Čebelarskega društva 
Tržič, je v vsako starostno skupino prijavil 
eno dvojico. Dosegli so naslednje rezul-
tate: Aneju Fujsu in Andražu Praprotniku 
je do bronastega priznanja v nižji stop-
nji zmanjkala samo ena točka. V srednji 
stopnji sta Martin Perne in Uroš Meglič 
dosegla srebrno priznanje. V višji stop-
nji je Domen Mali (Čebelarsko društvo 
Tržič) ob odsotnosti Sergeje Dolenšek 

tudi Franci Janc s kitaro in svojo pesmijo. 
Ob tej priložnosti je gospa Špela iz Zdravs-
tvenega doma Tržič pripeljala reševalno 
vozilo in učenci so spremljali zanimivo 
predstavitev o pomenu hitre pomoči. Sledi-
lo je delo v dveh delavnicah, ki sta ju vodili 
medicinski sestri Tanja Povalej in Nataša 
Kavar. Učenci so sodelovali v pogovoru in 

zlato priznanje zgrešil za eno točko in 
bil zadovoljen s srebrnim priznanjem. 
Mentor in vsi tekmovalci si zaslužijo vse 
čestitke in kot je pozdravil predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč: 
»Naj medi!«
V vroči Beli krajini so organizatorji s kul-
turnim programom, ogledom mesta in s 
prijazno postrežbo poskrbeli za prijetno 
druženje krožkarjev iz cele Slovenije.

Štefan Terziev so na področju Ekonomija 
in turizem z nalogo Obudimo pozabljene 
gradove - OŠ Križe 2015 prav tako dosegli 
prvo mesto. Tudi Urh Primožič je z nalogo 
Pagina Rasa ali programiranje urejeval-

izvedli nekaj vaj prve pomoči.
Prijetno, delavno in poučno je minilo 
srečanje, kar pa je najpomembnejše, 
naša organizacija skrbi, da se na skrb za 
sočloveka v domači vasi ne pozabi, am-
pak prenaša iz roda v rod. Vsem, ki ste 
pripravili zanimivo srečanje, se najlepše 
zahvaljujem za sodelovanje.
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Učenci OŠ Bistrica, ki obiskujejo interes-
no dejavnost ustvarjalni ples, presenečajo 
z odličnimi uvrstitvami. Vsako leto se 
plesni krožek prijavi na območno srečanje 
plesnih skupin, ki ga razpiše JSKD. Se-
lektor na prireditvi izbere plesne minia-
ture, ki se uvrstijo na regijsko srečanje 
plesnih skupin, ki poteka vsako leto 
maja v Prešernovem gledališču. Učenci 
ustvarjalnega plesa so redni obiskovalci 
tovrstne prireditve. Po izboru drugega 
selektorja se plesne miniature pokažejo 
še na državni ravni, na velenjskem festi-
valu Pika miga. V letu 2012 in 2014 se je 
skupina s plesnima miniaturama Življenje 
pajkov in Potovanje na Črkanet udeležila 
plesnega srečanja na državni ravni in 

V januarju smo na OŠ Bistrica začeli z 
obnovo klopic otroškega igrišča na De-
teljici. Pri brušenju in barvanju klopi so 
sodelovali učenci in učenke 9. razreda. 
Obnove prve klopce so se lotili Luka Zad-
nikar, Dejan Ulčnik in Timotej Podakar. 
Tudi dekleta so pokazale veliko volje in 
delovne vneme. Sodelovale so Lucija No-
vak, Hanna Šabani, Lejla Čufurovič, Zala 
Valjavec, Jerca Oman in Karolina Hlad-

V letošnjem šolskem letu so bili najbolj 
pridni bralci od 1. do 4. razreda nagra-
jeni s prav posebno nagrado: preživeli so 
noč v knjižnici. S seboj so prinesli spalne 
vreče, svetilke, higienski pribor, šolsko 
torbo za naslednji dan in svojo najljubšo 
knjigo.
Pred večerjo smo se vsi posedli v krog, 
se predstavili in pokazali svojo najljubšo 
knjigo, nato pa smo se razdelili v dve 
skupini. Otroci 1. in 2. razreda so listali 
po knjigah in iskali slike hiš, narisali so 
vsak svojo hišo in povedali, ali je njihova 

Ustvarjalni ples
na OŠ Bistrica

Obnovimo klopi

Ali v šoli kaj straši?

Sanja Voglar, foto: Mitja Žnidaršič

Mitja Žnidaršič 

Knjižničarke OŠ Križe, foto: Maja Bitežnik

za sodelovanje prejela zlato 
priznanje. Njihova mentorica, 
učiteljica Sanja Voglar pravi, da 
so otroci sami ustvarjalci in bo-
gat vir idej. Na plesnih uricah 
skozi zgodbo ustvarjajo gib in 
s tem dobijo gibalni material. 
Plesni krožek obiskujejo učenci 
od 1. do 3. razreda. Ustvarjajo v 
dveh skupinah, enkrat tedensko. 
V letošnjem šolskem letu so se 
učenci ustvarjalnega plesa OŠ 
Bistrica predstavili s plesnima 
miniaturama Čarobni gozd, ki so 
ga ustvarili učenci 1. Razreda, in 
Skrinjice želja, katero so ustvarile 
učenke 3. razreda. Po izboru se-
lektorice sta se miniaturi 9. 5. v 
Prešernovem gledališču udele- 
žili prireditve Namig 2015. 
Ples spodbuja razvoj splošne 
motorike, koordinacijo gibov, 
orientacijo v prostoru in času, 
ravnotežje ter gibljivost, tudi 
hitrost, vzdržljivost in natančnost.

hiša videti srečna ali žalostna. Nato smo 
prebrali pravljico, ki pripoveduje o tem, 
kako žalostna je bila hiša, ker je morala 
živeti sama: Hiša, ki bi rada imela sonce 
(Mojca Osojnik). Z otroki smo se nato ig-
rali posebno igro: Kdaj ste vi srečni? Kaj 
je vaše sonce? Čisto na koncu smo izde-
lali še prave hiše iz lego kock.

Otroci 3. in 4. razreda smo se igrali panto-
mimo knjižnih junakov, brali odlomke iz 
najljubših knjig, se igrali družabne igre, 
iskali strahove po šoli in si pripovedovali 
strašljive zgodbe.
Po vseh aktivnostih smo se odpravili spat, 
zjutraj odšli na zajtrk in nato h pouku.
Imeli smo se super!

nik. Vsi sodelujoči so se na klopce tudi 
podpisali in če bi radi izvedeli, kdo je ob-

novil katero, le poglejte podnjo in boste 
videli njihove podpise.
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Najhitrejši je bil Gašper Bregar s časom 
31 minut in 18 stotink, drugi Denis Gu-
zelj (33 minut in 35 stotink) in tretji Si-
mon Strnad (33 minut in 51,4 stotinke). 
Pri ženskah je bila najhitrejša Karmen 
Klančnik (37 minut in 9,6 stotink), druga 
Petra Mikloša (39 minut in 52,6 stotink) 
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Podružnična šola Kovor je podružnica 
OŠ Bistrica. V tem šolskem letu so štirje 
oddelki: 1., 2., 5. razred in kombinacija 
3. in 4. razreda. Vseh nas je 67; največ iz 
Kovorja in Zvirč, nekaj iz Loke in Huda. 
Smo pa tudi učenci iz Pristave in Palovič. 
Začetki šolanja v Kovorju segajo že v leto 
1856, ko je kaplan Zorman poleg verouka 
v nedeljski šoli učil tudi pisanja in branja. 
Po njegovem odhodu 20 let ni bilo pouka, 
nakar je leta 1888 v Kovor prišel župnik 
Lovrenc Krištofič, ki je v župnišču trikrat 
tedensko učil branje, pisanje in računstvo, 
vse do leta 1892, ko je tedanja Občina 
Kovor kupila zemljišče in leta 1893 dala 
zgraditi šolo, ki stoji še danes. 
Šola ima danes pet učilnic (včasih je imela 
samo dve). Zunanjost je bila pobarvana že 
večkrat, saj se zgornja plast kruši in se 
spodaj vidijo druge plasti. Mimo šole vodi 
cesta, ki pelje na Loko in v Kovor. Pot do 
šole je zelo nevarna. Pelje čez glavno ces-

Pomladanska sezona tekov je tu in za-
greti tekači so se 19. aprila kljub relativno 
hladnemu vremenu zagnali po 7,44 km 
dolgi stezi iz Križev v Gozd z višinsko 
razliko 422 metrov. Bilo jih je 97 v vseh 
starostnih skupinah, najstarejši med njimi 
81-letni Jaka Reš.

Torcida Tržič in športno društvo Jelendol – 
Dolina sta 2. maja organizirala dobrodelni 
nogometni turnir za Adrijano, ki je zbolela 
za rakom. Kljub praznikom se je prijavilo 

Šola Kovor
skozi oči učencev 

Tek pod Kriško goro 
za pokal Janka Likarja

Dobrodelni
nogometni turnir 
Pomagajmo Adrijani

Nika, Urška, Loti, Tinkara, Ariana, Klara, Ajda, Špela

Ivana Valjavec

Pavla Ogrič, foto: Emanuel Emollino

to. Kljub temu, da je tam prehod za pešce, 
se ustavi le malo voznikov.
Učenci se na naši šoli lahko razvijamo na 
različnih področjih – poleg pouka imamo 
tudi interesne dejavnosti, ki jih vodijo 
učiteljice na naši šoli: knjigobube, likovni 
krožek, dramski krožek, literarno-novi-
narski krožek, pevski zbor, Vesela šola. 
Imamo tudi krožke, ki jih vodijo učitelji 
od drugod: plesni krožek, igriva košarka 
in angleščina za 2. in 3. razred. Letos smo 
tekmovali na različnih področjih: v logiki, 
maternem jeziku (Cankarjevo), matema-
tiki (Kenguru), Kresnički. 4. in 5. razred 
se je lahko prijavil na Veselo šolo, večina 
učencev je sodelovala na literarno-likov-
nem razpisu Stribburger, 3. in 4. razred pa 
še v literarnem razpisu Smarteam in smo 
izdali svojo knjigo pravljic.
Šola je v tem letu pripravila nekaj pri-
reditev, sodeloval je dramski krožek, 
pevski zbor in ostali učenci in učiteljice. 
Samo za učence smo pripravili proslavo 
ob dnevu reformacije, eno pred novim 
letom in eno ob kulturnem prazniku. Na 
druge dogodke pa povabimo starše in 
druge krajane. Vsako leto učenci naše 
šole recitirajo na komemoraciji ob dnevu 
spomina na mrtve. Imamo že tradicional-
no decembrsko popoldansko druženje ob 
čaju in ustvarjanju – čajanko. Sodelovali 

smo na prireditvi Vuč u vodo v Tržiču. 
Letos smo prvič nastopali in imeli likovno 
razstavo v novi dvorani v Kovorju. Ta pri-
reditev ob materinskem dnevu je privabila 
zelo veliko gledalcev. Ob koncu šolskega 
leta pa pripravljamo še eno prireditev, ki 
bo 17. 6. 2015 v novi dvorani.
Učence smo povprašale, kaj jim je na 
naši šoli všeč in kaj pogrešajo. Večina 
učencev najbolj uživa pri urah športne 
vzgoje. Všeč jim je, da je okoli šole toliko 
travnikov in prostora za igro, ni pa jim 
všeč, da je prenizka ograja in žoga hitro 
uide čez k sosedu, na cesto ali na travnik. 
Želeli bi si tudi novo fasado, da bi bila 
šola še lepša. Eden izmed učencev pa je še 
rekel: »Všeč mi je, da je šola stara. Morali 
pa bi imeti večje igrišče in boljše športne 
pripomočke.«

in tretja Tina Klinar (41 minut in 19,8 
stotink). Župan Borut Sajovic je na cilj 
pritekel s časom 49 minut in 26,7 stotink, 
tekmovalo pa je tudi pet moških, starejših 
od 70 let, prvi je s časom 48 minut in 23,4 
stotinke na vrh pritekel Janez Ambrož.
Čestitamo!

8 ekip, 3 domače, 3 iz Tržiča, 1 iz Kranja 
ter 1 iz Železnikov. Povabilu se je od-
zvalo tudi več glasbenikov, reparja Danijel 
Hodžič - hodža iz Ljubljane in Alpa Dino iz 
Železnikov ter simpatična mlada pevka iz 
Škofje Loke Tamara Brčina. S prostovoljni-
mi prispevki se je zbral kar zajeten kupček, 
prispevala je tudi Občina Tržič. Vsem do-
natorjem in tistim, ki ste prišli na turnir 
in prispevali po svojih močeh, se prijazno 
zahvaljujemo. Hvala tudi organizatorjem, 
Torcida Tržič in športnemu društvu Jelen-
dol - Dolina, ki je samo financirala turnir. 
Pravijo, da že lepa beseda veliko pomeni, 

moč besede lahko spreminja svet, dobro de-
janje pa ga lahko izboljša.
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Plesalci Plesnega kluba Tržič nadalju-
jejo svoje odlične predstave na tekmo-
vanjih doma in v tujini. Svojimi uspe- 
hi smo zaznamovali zadnje tekmovanje 
svetovnega pokala v Belgiji. Barve Tržiča 
so predstavljali Kaja Šmid in Jaka Jordan, 
Nika Meglič in Domen Žepič ter Teja Gaj-
ski in Tej Štrukelj.
Vsi trije pari so si priplesali uvrstitve, ki so 
jih postavile ob bok najboljšim svetovnim 
rock and roll parov. Dva plesna para sta 
si priborila finale svetovnega pokala in 

Med prvomajskimi počitnicami smo v 
Plesnem Studiu Špela poskrbeli za ak-
tivnost svojih plesalcev in drugih otrok 
v občini, saj smo organizirali Veselo šolo 
rolanja. Na njej se je rolanja naučilo preko 
20 otrok, ki sedaj z veseljem sami rolajo 
po igriščih. Vse, ki ste tečaj zamudili, va-
bimo Veselo šolo rolanja 2, ki bo potekala 
od 15. do 19. junija. Vpisujemo v začetno 
in nadaljevalno skupino. 

Splošno športno društvo Tržič je v sodelo-
vanju z Osnovno šolo Križe 20. maja 
zelo uspešno izvedlo vseslovensko akci-
jo Veter v laseh – s športom proti drogi. 
Letošnja je bila med najbolj obiskanimi. 
Zjutraj so se n  šestih športnih poligonih  

Tržiški rock and roll 
plesalci v  
svetovnem vrhu

V plesnem studiu 
Špela športno čez 
počitnice

Veter v laseh

športne novice

Jure Markič

Špela Mandelc

Metka Kolevski

na koncu zasedla naslednji 
mesti: Teja Gajski in Tej 
Štrukelj naslov vice zma-
govalca svetovnega poka-
la, Nika Meglič in Domen 
Žepič 6. mesto. Veselje sta 
dopolnila Kaja Šmid in 
Jaka Jordan z 20. mestom 
v izjemni konkurenci 
starejših mladincev.
Za naše plesne pare je 
Plesni klub Tržič sku-
paj prizadevnimi starši in 
številnimi prijatelji rock 
and rolla, pripravil spre-
jem, z nami se je uspehov 
veselil tudi predsednik Športne zveze 
Tržič Boris Tomazin. 
Čestitke parom in trenerju! 
Tudi vi se lahko pridružite številnim 
članom PK Tržič in z nami zaplešete hip 
hop, rock and roll, break dance, plese za 

AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO 
ZA VAŠE OTROKE

Vsi komaj čakamo počitnice, kljub temu 
pa našim otrokom lahko hitro postane 
dolgčas in ne vedo, kaj naj počnejo med 
počitnicami. V Plesnem Studiu Špela smo 
našli rešitev – vsaj za en delovni teden 
mi prevzamemo vaše otroke ter se v času 
vaše službe zabavamo, učimo, športamo, 
plešemo … V času šolskih poletnih počit-
nic bo tako PS Špela organiziral aktivno 
počitniško varstvo za otroke. Varstvo bo 
trajalo od ponedeljka do petka, od 7. do 
16. ure. Namenjeno je otrokom med 6. in 
11. letom oz. od 1. do vključno 5. razreda 
osnovne šole.
Razpisani termini:
  TERMIN 1 6. - 10. 7.
  TERMIN 2 17. - 21. 8.
Če želite, da se tudi vaš otrok zabava in re-
kreira v okviru našega poletnega varstva, 
vabljeni v našo družbo. 
Prijave in informacije na tel.:
040-623-535 (Špela).

najmlajše v Tržiških vrtcih, jazz balet, 
odrasli pa se nam pridružite na urah joge, 
plesih za odrasle, pripravah na poroko, in-
dividualnih plesnih tečajih. 
Inf.: 040-635-710 ali 
e-naslov: plesni.klub.trzic@gmail.com.

preizkusili učenci od 1. do 6. razreda. 
Poligoni so omogočili gimnastično in at-
letsko vadbo, rolanje, orientacijo, otroci 
so se vzpenjali na napihljivi grad, največ 
zanimanja pa je bilo pri skakalnici Mini 
Planici. Ob pomoči domačina, skakalca 
Mitja Oraniča, so se fantje in dekleta pre-
izkusili v skokih na mini skakalnici. 
V popoldanskem času je v telovadnici OŠ 
Križe potekalo »druženje treh generacij«. 
V odbojki, malem nogometu in košarki so 
se pomerili učenci OŠ Križe, njihovi starši 
in učitelji ter ekipa Splošnega športnega 
društva Tržič.

Na koncu se zahvaljujemo vsem 
sodelujočim, posebno vodstvu OŠ Križe 
in ravnateljici Erni Meglič.
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pri mladincih do 18. let in 2. mesto pri 
mladincih do 20. let. V članski katego-
riji nordijske kombinacije pa je skupno 3. 
mesto osvojil Matej Drinovec.
V absolutnem seštevku Pokala Cockta v 
smučarskih skokih je zmagala Jerneja Re-
pinc Zupančič med deklicami do 13. let, 
Maja Drinovec je osvojila 3. mesto med 
deklicami do 15. let, Jaka Resman je os-
vojil 3. mesto, Ožbe Zupan pa 6. mesto 
med dečki do 12. let, Juš Sušnik je postal 
skupni zmagovalec med dečki do 13. let, 
pri mladincih do 16. let pa se je v skokih 
s skupnih 6. mestom izkazal Matevž Ma-
lovrh ter pri članih Mitja Mežnar s skup-
nim 5. mestom.
Po zaslugi teh uspehov in mednarod-
nih uspehov Anžeta Semeniča in Mitje 
Mežnarja je NSK Tržič FMG osvojil 
skupno 3. mesto v absolutnem pokalu v 
nordijski kombinaciji in skupno 3. mesto 
v absolutnem pokalu klubov.

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem ter 
njihovim trenerjem iskreno čestitamo.
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9. maja so se že 7. leto zapored v skakal-
nem centru v Sebenjah pri Tržiču zbrali 
stari orli, ki so se pomerili na 25-metrski 
skakalnici. Še posebej so prireditev zazna-
movali še živeči državni rekorderji v 
smučarskih skokih. Tekmovanje je imelo 
posebna pravila. Najdaljše skoke je upri-
zoril Primož Peterka, ki pa ni zmagal, saj 
so bila pravila malce drugačna in pisana 
na kožo tistim, ki so bili bolj natančni. V 
1. seriji je bilo potrebno skočiti točno na 
K-točko v telemark, v 2. pa so tekmoval-
cem daljavo napovedali gledalci. Zmagal 
je Milan Živic, 2. mesto je osvojil Ro-
lando Kaligaro (oba ŠD Stare Kamikaze), 
3. mesto pa je osvojil Matej Hribar, član 
domačega kluba NSK Tržič FMG.
Nekaj kapelj dežja ni odvrnilo gledal-
cev od tega, da bi si ogledali skoke in 
se družili z najboljšimi skakalci, tudi z 
obema svetovnima rekorderjema - Petrom 
Prevcem in Jožetom Šlibarjem. Po koncu 
tekmovanja je organizator NSK Tržič 
FMG poskrbel še za najmlajše, ki so se 
preizkušali na skakalnici MINI PLANI-
CA, vse državne rekorderje pa so nagradili 

Državni rekorderji in rekorderka v smučarskih skokih: Zgoraj z leve: Ivo Zupan, Jože Demšar, Mar-
jan Mesec, Matjaž Debelak, Peter Štefančič, Jože Šlibar, Stane Baloh (v imenu Maje Vtič), Primož 
Peterka in vodja prireditve Matija Stegnar. Spodaj z leve: Urban Franc, Primož Ulaga, Jurij Tepeš, 
Katja Požun in Peter Prevc.

V prejšnji številki občinskega glasila smo 
lahko zasledili članek o velikih uspehih, 
ki jih je dosegel smučarski skakalec Anže 
Semenič. Tokrat pa vsebino namenjamo 
tistim, ki jih pot do takih uspehov še 
čaka, torej najmlajšim ter perspektivnim 
smučarskim skakalkam in skakalcem 
ter nordijskim kombinatorkam in kom-
binatorcem Nordijskega smučarskega 
kluba Tržič FMG. Veliko slavnostnih go-
vornikov je 13. 5. na tradicionalni pode-
litvi priznanj Pokala Cockta za zimsko 
sezono 2014/2015 na Gimnaziji Franceta 

Državni rekorderji
v smučarskih skokih
v Sebenjah

Nordijski smučarski 
klub Tržič FMG tretji 
najboljši klub v 
Sloveniji

Matija Stegnar, foto: Marjan Zupančič

Matija Stegnar, foto: Biserka Drinovec

z spominsko sliko in praktičnim darilom.
Sledila je licitacija štartne številke Pe-
tra Prevca iz Kulma, ki sta jo za 300 € 
kupili podjetji Roberta Markiča, Avto- 
kleparstvo Markič in Restavracija Ta-
bor Podbrezje. S pomočjo teh doniranih 
sredstev si bo klub pomagal pri obnav-
ljanju smučarski skakalnic.
Čisto na koncu se nam je pridružila 
traktorska prikolica punc, ki so imele 
dekliščino, še posebej pa nas je navdušil 
prihod Andrea Massija, vodja ekipe 
Team to Amaze, ki se sicer ni spustil po 
skakalnici, je pa izkoristil priložnost za 
pogovore o sodelovanju z vodilnimi iz 
Smučarske zveze Slovenije, direktor-

jem SZS, dr. Jurijem Žurejem in preds-
ednikom panoge za alpsko smučanje Iz-
tokom Klančnikom.
Vsako leto poskušamo na program uvrsti-
ti zanimive in atraktivne stvari. V soboto 
nam je žal vreme ponagajalo, da nismo 
izvedli skoka "za flek" Jožeta Šlibarja in 
Petra Prevca (kdo skoči dlje), saj bi za to 
potrebovali ugodnejše vetrovne razmere. 
Kako bi izgledal ta skok, pa naj do na-
daljnjega ostane skrivnost, saj jo bomo 
poskušali realizirati naslednje leto. Iskre-
na zahvala pa gre vsem, ki so pomagali 
omogočiti to prireditev.
Fotogalerijo si lahko ogledate na  
www.sloski.si.

Prešerna v Kranju poudarilo, da je ravno v 
to populacijo potrebno vlagati, saj na dol-
gi rok prinaša uspehe, ki se jih vsi tako ve-
selimo. Pri tem je potrebno poudariti, da 
se vedno razveselimo tudi uspehov drugih 
tržiških športnikov, saj se trudijo in gradijo 
uspehe na enak način. Na tej podelitvi so 
priznanja prejeli tudi skakalke in skakalci 
ter nordijske kombinatorke in kombina-
torci NSK Tržič FMG. Pri cicibankah do 
9. let je skupno 3. mesto gorenjske regije 
osvojila Taja Bodlaj, pri deklicah do 13. 
let je skupna zmagovalka Jerneja Repinc 
Zupančič. Pri dečkih do 11. let je skupno 
3. mesto osvojil Nejc Novak, pri dečkih 
do 12. let je skupno 2. mesto osvojil Matic 
Hladnik, 4. je bil Jaka Resman in takoj za 
njim Ožbe Zupan. Pri dečkih do 13. let je 
skupno zmago slavil Juš Sušnik, 4. mesto 
pa je osvojil Dan Belhar. Pri dečkih do 
13. let je v nordijski kombinaciji Matic 
Hladnik osvojil skupno 5. mesto, medtem 
ko je v isti disciplini blestel Matevž Ma-
lovrh, saj je postal skupni zmagovalec pri 
mladincih do 16. let, osvojil je 2. mesto 
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Prav v tednu Rdečega križa sva se z Mari-
jo Janc pogovarjali o njenem življenju in 
o delu v tej organizaciji, ki ji pripada že 
52 let.

V Podljubelj, takrat Sveta Ana, je prišla s 
trebuhom za kruhom, ko ji je bilo komaj 
devetnajst let. Rodila se je v Rajnovščah 
pri Novem mestu, v kmečki družini s 
šestimi otroki. Časi so bili v času nje-
nega otroštva težki. V spominu ima, kako 
je s tremi pari čevljev shajalo šest otrok. 
Prav skromne življenjske razmere so ji 
oblikovale čut za druge. Po končani os-
novni šoli se je zaposlila na Kmetijski šoli 
Grm. Delo tam ni bilo primerno, zato se je 
odločila oditi od doma. 

Najprej se je kot varuška zaposlila pri 
učiteljici Milki Ahačič, ob varstvu je 
pospravljala šolske prostore in s tem 
zaslužila za stanovanje in hrano. Leta 
1958 je odšla v Bombažno predilnico in 
tkalnico Tržič in se leto kasneje poročila 
s Francijem Jancem. Ustvarila sta si lep 
dom. Rodila sta se jima sin Franci in hči 
Rezka, danes imata še štiri vnuke in pet 
pravnukov.

Že kot mlado dekle je čutila, da je treba 
pomagati ljudem v stiski. Zato se je že leta 
1962 vključila v organizacijo Rdečega 
križa v Podljubelju. Takratna predsed-
nica Marta Ankele jo je vključila v odbor 
Rdečega križa. Tej človekoljubni organi-
zaciji je Marija Janc ostala zvesta vse do 
danes – to je 52 let aktivnega dela. Čeprav 
je v tovarni delala na tri izmene, skrbela 
za dva otroka, tudi pri obnovi hiše je bilo 
treba delati, ji delo pri Krajevni organi-
zaciji RK nikoli ni bilo odveč. Opravila 
je tečaj za nego bolnika na domu in 80-
urni tečaj prve medicinske pomoči pri ci-
vilni zaščiti v Podljubelju. Doma ima vse 
zapiske o delu Krajevne organizacije RK, 
odkar je pred osemnajstimi leti postala 
njena predsednica. Iz njenega pogovora je 
lahko zapisati, da s srcem in dušo pripada 

Marija Janc,
prostovoljka in
dolgoletna
predsednica Rdečega 
križa v Podljubelju

med ljudmi
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tej organizaciji, ogromno je naredila zan-
jo. Ni mogoče prešteti prostovoljnih ur na 
različnih področjih humanitarne vsebine. 
Kjerkoli je treba kaj dobrega narediti, je 
zraven.

Naj navedemo le nekaj primerov: vsa-
ko leto poskrbi za novoletno srečanje 
starejših vaščanov, članov RK, ob tednu 
RK skupaj s podljubeljsko šolo pri-
pravijo kulturni program, ko učence 
prvega razreda slovesno sprejmejo v 
pomladek Rdečega križa. V pogovoru je 
večkrat poudarila odlično sodelovanje s 
podljubeljsko šolo pod vodstvom Maje 
Ahačič. Vsako leto odbornice organizaci-
je za rojstni dan obiščejo vse vaščane, 
člane organizacije, ki so stari 85, 90 
in več let. Razveselijo jih s šopkom in 
majhnim darilcem. V preteklem letu so 
posebno slavje pripravili za članico Tinco 
Ogris, ko je praznovala 103. rojstni dan. 

Svoje sovaščane obiščejo tudi v Domu 
Petra Uzarja, jih povabijo na srečanja v 
Podljubelj, poskrbijo za prevoz. Dvakrat 
v letu nekaterim družinam in posa-
meznikom pomagajo s paketi hrane, 
vsako jesen za pomoči potrebnim priskr-
bijo ozimnico, nekaterim dajo enkratno 
denarno pomoč. Denarna sredstva črpajo 
iz članarine in prostovoljnih prispev-
kov članov Krajevne organizacije RK 
Podljubelj. Članarino pobirajo prosto-
voljke in prostovoljci. Na pobudo pred-
sednice so pomagali ljudem ob naravnih 
nesrečah v krajih zunaj občine Tržič. 
Tako so v letu 1998 v vasi organizirali 
nabiralno akcijo za ljudi, ki jih je v vaseh 
pod Krnom prizadel potres. Nabrali so 
360.000 SIT, 40.000 so jih primaknili 
iz blagajne organizacije in denar sami 

Jožica Koder, foto: iz arhiva Francija Janca

izročili štirim družinam v vasi Drežniške 
Ravne. Sodelovali so v akciji V nesreči 
nisi sam. Ponovno pobirali prostovoljne 
prispevke v vasi, nabrali 311.000 SIT 
in denar nakazali KS Log pod Mangar-
tom. Na tem mestu ni možno predstaviti 
vseh akcij dobrodelnega značaja, glavna 
gonilna sila teh je Marija Janc. Večkrat 
je poudarila, da ji je v veliko oporo mož 
Franci, predvsem pa odborniki in odbor-
nice, kar je dokaz, da je organizacija RK v 
Podljubelju izredno složna, vaščani ima-
jo zaupanje vanjo, zato je delo uspešno. 
Marija Janc se na tem mestu zahvaljuje 
vsem sovaščanom, ki so vedno priprav-
ljeni pomagati.

Že 26 let je dejavna tudi v Društvu 
delovnih invalidov. Pred leti je bila vodja 
ekipe prve medicinske pomoči pri Civilni 
zaščiti Podljubelj. Pod njenim vodstvom 
je ekipa dosegala odlične rezultate na 
občinskih tekmovanjih, nastopila je tudi 
na republiškem tekmovanju v Novem 
mestu, kjer je uspešno zastopala občino 
Tržič. Prav Občina Tržič jo je leta 2009 
predlagala za priznanje prostovoljka leta, 
ki ga je tudi dobila. Za svoje dolgoletno 
delo je dobila številna priznanja. Še pose-
bej ji veliko pomenijo priznanje Rdečega 
križa Slovenije, priznanje prostovoljka 
leta, priznanje Krajevne organizacije 
Rdečega križa v Podljubelju in diploma 
Občine Tržič, ki jo je na predlog KO RK 
Podljubelj dobila ob prazniku občine 
Tržič decembra 2014.

Ob zaključku še misel, da je vse veliko 
delo opravljala prostovoljno, z dobro 
voljo in tako bo še vnaprej, dokler ji bo 
služilo zdravje.
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se je od spomenika pred OŠ križe podala 
do spominskega obeležja v kotlini Ka-
pnik. Kotlina Kapnik je bila v letih 1941 
– 1945 zbirališče, bivališče in izhodišče 
za akcije borcev NOV v okolici Udin 
boršta. Na prireditev pride veliko ljubi-
teljev pohodništva iz Naklega, Kokrice, 

27. aprila smo se člani območnega 
združenja ZSČ TRŽIČ, ZB za vrednote 
NOB in območnega združenja VVS 
TRŽIČ ter drugi ljubitelji pohodništva in 
druženja že sedmič udeležili 22. tradicio-
nalnega pohoda v Udin boršt.
37 ljubiteljev pohodništva in zgodovine 

Dan za življenje

Tatjana Peharc

Miro Roblek, foto: Valentin Klemenčič

Novoustanovljeni Rotary klub Tržič - 
Naklo bo v Tržiču in Naklem organiziral 
Dan za življenje, dogodek za promocijo 

in učenje laičnega oživljanja s pomočjo 
avtomatskega defibrilatorja. To je napra- 
va, ki v kritičnih trenutkih zastoja srca 
lahko reši življenje. Ker je zelo pomem-
ben reakcijski čas od zastoja srca do prve-
ga električnega sunka, ki ga bolnik dobi 
preko take naprave, poskušamo napraviti 
mrežo javno dostopnih avtomatskih defi-
brilatorjev. Prvega bomo namestili v pre-
delu trgovskih centrov Spar, Hofer in Mer-
cator v Tržiču, drugega pa na Gasilskem 
domu v Podbrezjah. V prihodnjih letih 
bomo nadaljevali z oskrbo odročnejših 
krajevnih skupnosti obeh občin. Ocenju-
jemo, da je vrednost projekta za letošnje 
leto okrog 6000 €.

Vsako življenje neprecenljivo. Verjame-
mo, da tako mislite tudi vi in vas zato va-
bimo, da se udeležite Dneva za življenje 
pred trgovskim centrum Spar v Tržiču, v 
petek, 12. junija med 16. in 21. uro. 

Strahinja, Dupelj, Tržiča in tudi iz drugih 
krajev. Organizatorji pripravijo sprejem 
in prijeten kulturni program ob pomoči 
učencev OŠ Kokrica. Pohvala mentorjem 
in osnovnošolcem za prijetno izveden 
program in prijazen pozdravni nagovor 
organizatorja ob našem prihodu. 

Po prijetnem druženju z prijatelji in znan-
ci smo se tudi letos odpravili do Krive 
jelke, kjer sta nas pričakala Alojz Glavič 
in Angelca Zupan z prigrizkom in napitki. 
Nato smo pot nadaljevali mimo kožaric 
proti izhodišču. Tako smo hkrati rekrea-
tivno in družabno praznovali Dan upora 
proti okupatorju.

	  

» XXII pohod prijateljstva in spomina –
Udin boršt 2015 «

Razstava skupine za 
ročna dela

Marija Polajnar

Članicam skupine za ročna dela DPŽ Svit 
je hitro minila zima ob prijetnih uricah, ki 
smo jih preživele ob vezenju, kvačkanju 
in pletenju. 27. aprila smo v krajevni dvo-
rani v Podljubelju pripravile razstavo svo-
jih del in postregle postregle z domačimi 
kulinaričnimi dobrotami. Hvala vsem za 
velik obisk in lepe misli v knjigi vtisov.
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Tržiški taborniki na 
tržnem dnevu

Alenka Teran Košir

Tržiški taborniki, združeni pod zastavo 
Rodu Kriške gore Tržič, obujamo pred leti 
zamrlo taborniško dejavnost.
Tako smo se aprila predstavili na tržnem 
dnevu (postavili smo taborniški šotor, v 
katerem so se mimoidoči lahko (na)učili 

Pester teden  
Rdečega križa

Alenka Teran Košir

Za člani Rdečega križa Tržič je pes-
ter mesec. V okviru Tedna RK smo 9. 

S ponosom v službo na 
Božič in Velikonočni 
ponedeljek

Anamarija Kejžar

Na mednarodni dan družine so v Domu 
Petra Uzarja prejeli certifikat Družini pri-
jazno podjetje in sicer na podlagi načrta 
14 ukrepov, s katerimi bodo pomaga-
li uravnovesiti družinsko in poklicno 
življenje. Med ukrepi so fleksibilni delov-
ni čas, obdarovanje otrok, vključevanje po 
daljši odsotnosti, filozofija vodenja, ki se 
zaveda pomena družine, psihološko sveto-
vanje in drugi ukrepi, je izbrala skupina 
zaposlenih, ki sestavlja tim za družini pri-
jazno podjetje. Sestavljajo jih zaposleni, 
ki živijo različne življenjske stile in imajo 
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hoje s hoduljami in 
umetnin taborniških 
vozlov, otroci so 
lahko narisali risbico 
s taborniškimi motivi, 
starši in mladostniki pa 
so se opremili z infor-
macijami o našem delo-
vanju in kontaktnimi 
številkami) in pogoz-
dovali na območju Šije. 
S taborniškim progra-
mom (od 6. leta naprej) bomo začeli prihod-
nje šolsko leto, o vsem boste brez dvoma 
obveščeni. Če se vam vprašanja porajajo že 

zdaj, smo dosegljivi na elektronskem na-
slovu taborniki.trzic@gmail.com ali naši  
Facebook strani Tržiški taborniki.

maja pred hipermarketom Spar prika-
zali osnove oživljanja z defibrilatorjem, 
merili krvni pritisk in predstavljali naše 
dejavnosti. 12. maja smo obiskali Dom 
Petra Uzarja in naše starejše občane raz-
veselili s kratkim kulturnim programom. 
Eva Gros je zaigrala na blok flavto, 
Gašper Gros na harmoniko, Katja Tišler 
Sušnik in Nadja Stojko sta predstavili ori-
entalske plese, Vesna Tišler Sušnik pa je 
ob spremljavi Sama Bitežnika prepevala 
tako, da so se marsikomu orosile oči. 
Predavateljica prve pomoči Tjaša Špendal 
je 14. maja v Mladinskem centru prikaza-
la osnove prve pomoči in mlade podučila 
o načinih oživljanja, v Seničnem pa smo 
Lenčki Polajnar predali ček za 7.000 € 
(sredstva so prispevali občani, Občina 
Tržič, KS Podljubelj in RK Tržič), ki 
bodo vsaj nekoliko olajšali izgubo ob 
izgubi domačije v Podljubelju, ki so jo 
januarja uničili ognjeni zublji. 

tudi drugačna pričakovanja in potrebe. 
Direktorica dr. Anamarija Kejžar je na 
svečani podelitvi certifikata spregovorila 
o pomenu certifikata: »Zavedam se, da je 
delo, ko si 6 ali celo 7 dni v tednu odsoten 
od družine, velik pritisk na družinsko 
življenje. Polna predanost svojemu delu in 
razumevanje družine je tisto, kar pomaga 

zaposlenim pri opravljanju svojega dela. 
Naši zaposleni pridejo v službo z nasme-
hom tudi na silvestrski ali božični večer; 
ko delijo večerjo, zapojejo in svoje delo 
opravljajo z nasmehom. Vsi, ki delajo s 
srcem, predano našim stanovalcem in upo- 
rabnikom pomoči na domu in dnevnega 
centra, si zaslužijo več, kot daje in nalaga 
zakon.« Zaposleni so naklonjeni stalnemu 
izobraževanju in usposabljanju, poleg 
vstopa v certifikat Družini prijazno pod-
jetje smo vstopili tudi v certifikat kako- 
vosti eQalin z namenom, da je naš dom z 
vsemi storitvami in delovanjem, kot tudi 
prostorsko izgradnjo, naravnan potrebam 
in željam naših stanovalcev. Stanovalci, 
svojci in uporabniki so zadovoljni, or-
ganizacijska klima je nadpovprečna. Na 
vodstvu, zaposlenih in vseh, ki smo v vsa-
kodnevnih odnosih, je pravica, možnost 
in odgovornost, da to tudi ohranimo. Poh-
vala za izjemen trud pa gre vsekakor timu 
za usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja.

Pa še to: iščemo prostovoljce, ki bi se 
pridružili prostovoljni ekipi prve pomoči 
v okviru civilne zaščite Tržič. Vabimo 
mlade od 20 leta starosti naprej. Ekipa bo 
delovala v okviru občine Tržič in nudila 
laično prvo pomoč v naravnih in drugih 
nesrečah v občini ali širše. Osnov laične 
prve pomoči se boste naučili na usposa-
bljanjih ter vajah, ki jih bodo izvajali naši 
licenčni strokovni predavatelji  (zdravniki 
in medicinski tehniki, ki so zaposleni na 
urgencah).
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kovorskega župnika Vlada Pečnika. Zah-
vala gre tudi njegovima sorodnikoma, ki 
sta nam priskrbela njegovi knjigi. 
Dodatno bogastvo tokratnega romanja 

tem, da smo ju zaprli v sobo. Naslednje 
jutro smo se razdelili v dve skupini; ena je 
odšla na lokostrelstvo in slack line, druga 
skupina pa na equility. Equility je šport s 
konji, zelo podoben pasjemu športu agility. 
Čez nekaj časa sta se skupini zamenjali, 

po domovini in v svet
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Skupina 60 romarjev se je po jutranji maši 
9. maja zbrala na začetku Rožnovenske 
poti ob baziliki.
Jana in Janez sta zbranim dala strnjene 
napotke, nato pa ves dan skrbela, da smo 
lepo in varno zaključili skoraj šesturno ro-
manje, posvečeno spominu na nekdanjega 

Na ranč Kaja in Grom smo odšli 28. 4. ob 
8h zjutraj izpred Mladinskega centra. Na 
ranč smo prispeli okoli 11. ure dopoldan, 
nato so nam predstavili njihove živali 
(konje, pse, mačke, ovce, koze, pava in 
pujse). Po kosilu smo jahali konje, zatem 
smo konjem očistili bokse, jih nahranili 
in skrtačili. Nato smo odšli na večerjo. Po 
večerji smo se družili do 23. ure zvečer. 
Potem naj bi odšli spat, ampak ker smo bili 
še polni energije in nam ni bilo do spanja, 
smo Katarini in Karin malce ponagajali s 

Člani in prijatelji hs Smeh pri Mladinskem 
gledališču Tržič so si tik pred prvomajski-
mi počitnicami privoščili oddih v Bolgari-
ji, deželi velikih bojevnikov, nepoprav-
ljivih romantikov in glasbenikov, medu in 
jogurta, naravnih vrelcev, samostanov in 
izjemne kulturne dediščine antične dobe. 
Bralcem občinskega glasila so poslali raz-
glednico izpred nekdanje prestolnice bol-
garskih kraljev v Velikem Tarnovu. 

Prijazno vabijo na naslednji izlet, tokrat 
v Berlin in nekatera druga nemška mesta 
med 30. 9. in 4. 10. 2015. Informacije na 
tel.: 04/5924-630.

Bojan Rozman

Udeleženci D.P. (17 let), S.A. (12 let) in L.B. (14 let)

David Ahačič; foto: Janez Kikel

Majsko romanje po 
Rožnovenski poti

Tabor z Mladinskim 
centrom Tržič

S Smehom po 
Bolgariji 2015

so prinesli mladi udeleženci in otroci. 
Najmlajša med nami je bila romarica, ki 
je pri šestih mesecih starosti iz maminega 
nahrbtnika sodelovala v svojem stilu.
Na vsaki od dvajsetih postaj, ki so začetki 
rožnovenske desetke, smo prebirali mi-
sli Berte Golob iz njene knjižice Skriti 
zaklad, nato pa po želji izrekali osebne 
prošnje in zahvale Bogu in Božji materi. 
Spomnili smo se tudi šestih tekačev, ki so 
na popoldan pred romanjem v poldrugi uri 
Rožnovensko pot pretekli.
Vabimo vas na oktobrsko romanje, ki bo 
spet bogato z notranjimi doživetji, gotovo 
pa ne bo minilo brez kakšnih novosti ali 
zanimivosti.

nato smo pojedli malico, spakirali stvari in 
se pripravili na odhod. Na avtobusu nas je 
večina zaspala, ker smo bili zelo utrujeni. 
Drugače smo se pa na ranču res imel su-
per in pridobili smo veliko novega znanja 
o konjih.
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naše okolje

Energetsko  vetovalna  pisarna Tržič
Trg svobode 18, tel. (04) 597 15 52

Toplotne črpalke za 
ogrevanje stanovanjskih 
stavb

mag. Samo Cotelj

Gradbena praksa je v zadnjih dveh de-
setletjih zelo napredovala, danes se pri 
gradnji uporabljajo sodobni gradbeni in 
izolacijski materiali, ki omogočajo grad-
njo nizkoenergijskih in pasivnih stavb. V 
takih stavbah je bistveno izboljšano bi-
valno ugodje, izboljšana je učinkovitost 
rabe energije, povečana je možnost rabe 
obnovljivih virov energije ter zmanjšana 
raba energije kar za nekajkrat. Za ogre-
vanje, hlajenje in pripravo tople vode v 
sodobnih stavbah se več kot v dveh tretji-
nah primerov vgradi toplotna črpalka. 
Podobno kot pri novogradnjah gradbena 
praksa omogoča tudi energetsko sanacijo 
obstoječih stavb predvsem z vgradnjo to-
plotno izolacijskega ovoja stavbe (izolaci-
ja fasade in cokla, zamenjava zunanjega 
stavbnega pohištva, vgradnja toplotne 
izolacije proti podstrehi). Po prenovi 
stavba lahko postane nizkoenergijska, kar 
pomeni, da za ogrevanje porabi bistveno 
manj toplotne energije. Navedenemu raz-
voju gradbenih tehnologij so sledile tudi 
spremembe tehnologij ogrevanja, enega 
največjih razvojev je v tem času doživela 

Škisova tržnica

Petra Kous

8. maja smo se tržiški študentje udeležili 
18. Škisove tržnice, ki je prvič potekala na 
novi lokaciji v parku Kardeljeve ploščadi 
pri Bežigradu. Na tržnici, kjer smo pred-
stavili svojo občino in lokalne dobrote, 
se nas je zbralo okoli 60 klubov iz cele 
Slovenije. Letošnja tržnica je imela pose-
ben dobrodelni pridih, saj so organizatorji 
del izbranih sredstev od prodaje vstopnic 
namenili projektu Botrstvo Slovenije. 
Tudi letos smo Tržičani na stojnici imeli 
žganja in likerje podjetja Krucefix, suho 
salamo mesarstva Luka, kruh ter marelične 
in čokoladne rogljičke za sladkosnede 
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toplotna črpalka kot energetsko učinkovit 
generator za ogrevanje, priprave tople 
vode in hlajenja stavb. 
Učinkovitost toplotne črpalke, vgrajene 
v ogrevalni sistem, je odvisna predvsem 
od temperaturnega režima ogrevalnega 
sistema in vira toplote, torej moramo na 
ogrevalni sistem s toplotno črpalko gle-
dati kot na sistem kot celoto. Vir toplote je 
odvisen od tipa toplotne črpalke, najboljše 
so toplotne črpalke voda/voda, sledijo jim 
toplotne črpalke zemlja/voda in nazadnje 
zrak/voda. Toplotne črpalke zrak/voda se 
najpogosteje vgrajujejo zaradi nizke in-
vesticije, nezahtevne vgradnje in relativno 
malo omejitev pri vgradnji. Na vir toplote, 
razen pri izbiri tipa toplotne črpalke ne 
moremo vplivati, vplivamo pa lahko na 
ogrevalni sistem oziroma na temperaturo 
ogrevalnega sistema. V nizkoenergijskih 
stavbah je običajno vgrajeno nizkotem-
peraturno talno, stensko, stropno ali radia-
torsko ogrevanje in tu ni dileme, ogrevalni 
sistem s toplotno črpalko je prava izbira 
tako s tehnološkega kot z ekonomskega 
vidika. 
Praksa zadnjih let je, da se pri prenovi 
ogrevalnih sistemov toplotne črpalke 
vgrajujejo tudi v energetsko bolj potratne 
stavbe, to so stavbe, ki imajo slabo izo-
liran toplotni ovoj, ogrevalni sistem pa 
je največkrat radiatorski. V takih pri-
merih toplotne črpalke seveda delujejo, 
vendar je v praksi doseženo sezonsko 
grelno število slabše, zato je potrebno pri 
vgradnji toplotne črpalke v tako stavbo 
posvetiti večjo pozornost ustrezni izbiri 
toplotne črpalke, urediti je potrebno regu-
lacijo temperature in zagotoviti nepreki- 
njeno delovanje ogrevanja, kar ima 

ugoden vpliv na temperaturo ogrevalnega 
medija in posledično na učinkovitost top-
lotne črpalke. Poleg tega se vedno pojavl-
jajo tudi nove tehnologije, v zadnjih letih 
je na trgu hibridna toplotna črpalka, ki 
deluje v kombinaciji s plinskim konden-
zacijskem kotlom, kar ustrezno kompen-
zira pomanjkljivosti vgradnje toplotne 
črpalke v slabše izolirano hišo, seveda je 
sistem primeren predvsem za področje, ki 
je pokrito z zemeljskim plinom.
Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje 
in  pripravo tople vode spada med ukrepe 
učinkovite rabe energije, zato vgradnjo 
podpira tudi država, ki občanom omogoča, 
da se prijavijo na javni razpis in v primeru 
vgradnje toplotne črpalke pridobijo nepo-
vratno finančno spodbudo.
Strokovno svetovanje pri pripravi inves-
ticije glede vrste in tehnične izvedbe ukre-
pov, razpisno dokumentacijo ter dodatna 
pojasnila v zvezi z razpisom Eko sklada 
lahko dobite tudi v Energetsko svetovalni 
pisarni v Tržiču, ki deluje vsako sredo 
od 15. do 17. ure, za obisk se predhodno 
dogovorite po telefonu 04/59-71-552 ali se 
naročite preko spletne strani http://www.
trzic.si/esp.aspx (naročanje na brezplačno 
svetovanje).

Letovanje v Izoli

Zdenka Maglica

Tudi letos smo se v času od 12. do 15. fe-
bruarja udeležili vsakoletnega letovanja v 
Izoli. Kriza je tudi v letošnjem letu naredi-
la svoje, saj nas je tudi tokrat na letovanje, 
ki je v večji meri namenjeno maškaradi, 
odšlo le 20. Po prvem kosilu na morju 
je sledila dobrodošlica direktorice hotela 
s kozarcem vina, popoldan pa kopanje, 
ogled mesta ali nakupovanje. Prvi večer 
so nam v hotelski avli pripravili zanimiv 
kulturni večer s pevci, ki so povedali, da 
tako navdušene publike še niso imeli. 
Drugi dan smo odšli na sprehod do Izole 
po nakupih, koristili hotelsko pedikuro, se 
udeležili telovadbe, se sprehajali ob obali 
ali plavali v hotelskih bazenih, zvečer pa 
so nam v hotelu Delfin pripravili ples.
Že v soboto zjutraj smo se nekateri 
našemili v različne kostume in taki odšli 
tudi na zajtrk. Zvečer, ko je bilo tekmo-
vanje za najbolj izvirne maske, so se naše 
članice predstavile kot skupina Žabja 
svatba. V parih sta se naši članici pred-
stavili kot plesalki kankana, ki sta dosegli 
4. mesto, skupina Žabja svatba pa je letos 
zasedla 2. mesto in prejela ogromno torto.

obiskovalce. Po parku je potekal sprevod 
klubov pod vodstvom mažoretk, vodje 
zveze Škis in županov vsake regije. Čez 
dan je za glasbo skrbel DJ, kasneje pa so 
za glasbeno zabavo poskrbeli legendarna 
skupina Parni valjak, skupina Mi2, repar 
Klemen Klemen ter drugi.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI 
TRŽIČ – JUNIJ, JULIJ 2015

Koledar pripravlja TPIC Tržič, 
informacije@trzic.si in je objavljen tudi na spletni strani 
www.trzic.si/koledar-dogodkov/

RAZSTAVE
do 30. junija (za ogled je potrebna predhodna najava)
Kurnikova hiša 
RAZSTAVA PEČE IN RUTE;  Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke 
in Tržiški muzej

JUNIJ
ponedeljek, 1. junij 2015
17:00, Ljudska univerza Tržič
TUV: BACHOVE ESENCE; Ljudska univerza Tržič

torek, 2. junij 2015
16:00, Dom Petra Uzarja  
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič 

sreda, 3. junij 2015
18:00, dvorana Glasbene šole Tržič 
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič 

19:30, Ljudska univerza Tržič
TVU: PREGLED FOTOGRAFIJ (ZA UDELEŽENCE FOTOLOVA); 
Ljudska univerza Tržič 

četrtek, 4. junij 2015
17:00, Ljudska univerza Tržič
TVU: GOZDNA TERAPIJA S TANNJO YRSKA; Ljudska univerza Tržič 

18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE: 70-LETNICA OSVOBODITVE KONCETRACIJSKEGA 
TABORIŠČA LJUBELJ – JUG; Tržiški muzej 

petek, 5. junij 2015
20:00, cerkev sv. Jakoba, Leše
KITARSKI KONCERT: VEČER S CARULLIJEM; Kulturno društvo Svarun 

sobota, 6. junij 2015
9:00 – 12:00, Sebenje
VAŠKI SEJEM V SEBENJAH; Krajevna skupnost Sebenje

iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: WÖLLANER NOCK (2145 METROV); 
Planinsko društvo Tržič 

8.30 – 16:00, Zelenica
ZLATOROGOVA TRANSVERZALA PONOSA; 
Pivovarna Laško in Planinsko društvo Tržič

10:00, Atrij Občine Tržič
 TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE - OTROŠKA GLASBENO-ANIMACIJSKA 
PREDSTAVA: GLASBENO GLEDALIŠČE MELITE OSOJNIK: 
ZELENI ŠKRAT ARIEL; 
Občina Tržič

18:00, Kurnikova hiša
TEMATSKA DELAVNICA: KOLMANJE PEČE;  Kulturno društvo Folklorna 
skupina Karavanke in Tržiški muzej

21:00, Atrij Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: KONCERT SKUPINE EXPRESS BAND; 
Občina Tržič

Bistrica pri Tržiču
KITARSKI KONCERT: VEČER S CARULLIJEM; Kulturno društvo Svarun 

nedelja, 7. junij 2015
9:00 – 16:00, Balinišče v Ročevnici,  Bistrica pri Tržiču 
DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC V BALINANJU-NATANČNO IN HITROSTNO 
ZBIJANJE;  Balinarski klub Bistrica pri Tržiču

ponedeljek, 8. junij 2015
17:00; Ljudska univerza Tržič
TVU: ŽENSKE ODRINIMO NA GLOBOKO; Ljudska univerza Tržič

18:00; Zdravstveni dom Tržič 
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

torek, 9. junij 2015
iz Tržiča
POHOD DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ; Društvo upokojencev Tržič

17:00,  predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov 
Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

19:00, prostori KS Bistrica pri Tržiču
PREDAVANJE LJUBE JEVTIČ: TVOJA SAMOPODOBA – ZA TELO IN DUŠO; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

sreda, 10. junij 2015
20:00, Ljudska univerza Tržič
TVU: SLOVENSKE LJUDSKE PESMI V SODOBNOSTI; 
Kulturno društvo Jerbas

četrtek, 11. junij  - petek, 12. junij 2015
Tržiški muzej 
MEDNARODNI SIMPOZIJ: POLITIKA MEMORIJE IN POZABE, NAČINI 
IZROČILA IN INTERPRETACIJE Tržiški muzej (predhodne prijave)

petek, 12. junij 2015
9:00, društveni čebelnjak, med Bistrico in Brezjami pri Tržiču
DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEGA DRUŠTVA TRŽIČ; 
Čebelarsko društvo Tržič

od 16. do 21. ure, pred trgovino Spar
DAN ZA ŽIVLJENJE (promocija in učenje laičnega oživljanja s pomočjo 
avtomatskega defibrilatorja); Rotary klub Tržič – Naklo

16:30, stavba bivše OŠ Leše
LEŠANI IN BREZJANI MED 1941 IN 1945 TER 70 LET SVOBODE; 
Krajevni odbor Zveze borcev Leše in Brezje pri Tržiču

17:00, Grad Neuhaus
MAVRIČNI TEK; Športno društvo Katrxsport

sobota, 13. junij 2015
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO SKUPINO: STOL; 
Planinsko društvo Tržič-mladinski odsek

8:00 – 13:00, staro mestno jedro
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.  in Občina Tržič

10:00, prostori KS Bistrica pri Tržiču
DELAVNICA: KAKO SE IZDELA IKEBANA ZA VSE PRILOŽNOSTI; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

11:00, Taborišče Ljubelj
SPOMINSKA SLOVESNOST OB 70-LETNICI OSVOBODITVE 
KONCENTRACIJSKIH TABORIŠČ V EVROPI; Občina Tržič, 
ZZB za vrednote NOB Slovenije in ZB za vrednote NOB Tržič
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Prelaz Ljubelj
TIŠLERJEV SEMENJ NA PRELAZU LJUBELJ; Koča na prelazu Ljubelj

14:00, Križe
GASILSKO TEKMOVANJE - 13. MEMORIAL ERNESTA LOMBARJA ML.; 
Prostovoljno gasilsko društvo Križe

15:00, pred podjetjem Mikona na Predilniški cesti 
TVU: »U TRŽIČ PO GURTNŠETN«;
 Kulturno umetniško društvo Načeta paleta

18:00 Kulturni center Tržič
KONCERT: ENA PTIČKA PRILETELA; 
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

19:00, Križe
VELIKA GASILSKA VESELICA PGD KRIŽE Z ANSAMBLOM VESELI SVATJE; 
Prostovoljno gasilsko društvo Križe

nedelja, 14. junij 2015
Zelenica
PLANINSKI POHOD: DAN LEPEGA ČEVELJCA NA ZELENICI; 
Planinsko društvo Tržič

torek, 16. junij 2015
iz Tržiča
IZOLA: LETOVANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ (do 23. junija); 
Društvo upokojencev Tržič

17:30, Karate klub Tržič, Balos 4
TVU: KARATE KLUB ODPIRA VRATA; Karate klub Tržič

četrtek, 18. junij 2015
18:00, Ljudska univerza Tržič
TVU: KORISTI PONOVNE UPORABE; Društvo za razvoj Tržiča

petek, 19. junij 2015
PLANINSKI TABOR (do 21. junija); 
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek

19:00,  Paviljon NOB
RAZSTAVA ČLANOV DRUŠTVA; Kulturno društvo Tržiških likovnikov

19:00; Kulturni center Tržič
LETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič

20:30, Pollakov salon Tržiškega muzeja ali muzejski vrt
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: GLASBENI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU: 
UROŠ PERIĆ-SLO RAY CHARLES IN PRIMOŽ GRAŠIČ; Tržiški muzej

sobota, 20. junij 2015
iz Križev
PLANINSKI IZLET: PRŠIVEC; Planinsko društvo Križe

10:00, atrij Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE – OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA: 
KŠD ŠTUMF: GLEDALIŠČE IZ KOVČKA; Občina Tržič

Dom krajanov Podljubelj
DRUŽABNO SREČANJE INVALIDOV; 
Društvo invalidov Tržič (prijave najkasneje do 12. junija)

Balinišče v Ročevnici,  Bistrica pri Tržiču 
DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC V BALINANJU-POLFINALE DVOJIC;  
Balinarski klub Bistrica pri Tržiču

18:00, Kurnikova hiša, Tržiški muzej
DELAVNICA ZAVEZOVANJE PEČE; 
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke in Tržiški muzej

18:00 – 24:00, Tržiški muzej
TVU: POLETNA MUZEJSKA NOČ; Tržiški muzej

nedelja, 21. junij 2015 
na Kriški gori
DAN KRIŠKIH PLANINCEV; Planinsko društvo Križe

12.30,  Zelenica
PLANINSKA SVETA MAŠA; Župnijski urad Tržič in  Planinsko društvo Tržič

ponedeljek, 22. junij 2015
Melom d.o.o.
TVU: PREDSTAVITEV IN UPORABA PROGRAMSKEGA PAKETA STORŽIČ; 
Melom d.o.o.

sreda, 24. junij 2015
od 8:20 dalje; avla Osnovne šole Bistrica
POLETNI DAN OSNOVNE ŠOLE BISTRICA; Osnovna šola Bistrica

četrtek, 25. junij 2015
iz Tržiča
IZLET DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ; VIŠARJE IN TRBIŽ; 
Društvo upokojencev Tržič

7:00 in 14:00; Ljubelj
DAN DRŽAVNOSTI - SPOMINSKI POHOD (izpred gostišča Karavla Koren) 
IN SLOVESNOST (na mejnem prehodu Ljubelj); Občina Tržič in 
veteranske organizacije

sobota, 27. junij 2015
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: POLINIK (2145 METROV); Planinsko društvo Tržič

9:00, Brezje pri Tržiču 
6. TEK NA DOBRČO - TRŽIŠKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH; 
Tekaški klub Tržiške strele

Lom pod Storžičem
GASILSKA VESELICA; Prostovoljno gasilsko društvo Lom pod Storžičem

torek, 30. junij 2015
16:00, Balinišče v Ročevnici,  Bistrica pri Tržiču 
TEKMOVANJE V BALINANJU- MOŠKI, 1. DAN;  
Balinarski klub Bistrica pri Tržiču

JULIJ
sreda, 1. julij 2015
16:00, Balinišče v Ročevnici,  Bistrica pri Tržiču 
TEKMOVANJE V BALINANJU- MOŠKI, 2. DAN; 
Balinarski klub Bistrica pri Tržiču

četrtek, 2. julij 2015
iz Tržiča
KOPANJE NA DEBELEM RTIČU; Društvo upokojencev Tržič

16:00, Balinišče v Ročevnici,  Bistrica pri Tržiču 
TEKMOVANJE V BALINANJU- ŽENSKE; Balinarski klub Bistrica pri Tržiču

petek, 3. julij 2015
17:00, gasilski dom v Ročevnici
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: DAN 
ODPRTIH VRAT PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA BISTRICA; Pros-
tovoljno gasilsko društvo Bistrica in Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

17:00, park pred gasilskim domom v Ročevnici
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: 
SLOVENSKA VOJSKA – PREDSTAVITEV; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

19:00, Sejna soba KS Bistrica pri Tržiču
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: 
SLAVNOSTNA SEJA KRAJEVNE SKUPNOSTI BISTRICA PRI TRŽIČU; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

21:00, Amfiteater Gorenjske plaže
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: 
ŽUR ZA MLADE S SKUPINO T.M.S CREW, Z DJ IN PLESALKAMI KUD LEYLI; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču



junij 2015

sobota, 4. julij 2015
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: SOŠKA POT, 2. DEL; Planinsko društvo Tržič

GUC Zelenica
TEČAJ LETNEGA GORNIŠTVA ZA ZAHTEVNEJŠE TURE (4. in 5. julij); 
Planinsko društvo Tržič in GUC Zelenica

10:00, trgovski center Deteljica
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: 
VESELO V BISTRICI PRI TRŽIČU SLADOLEDNI DAN, SEJEM, DELAVNICE; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

20:00, Amfiteater Gorenjske plaže
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: 
BISTRIŠKA NOČ; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

nedelja, 5. julij 2015
11:00, Bistriška planina
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU; TRŽIŠKO 
DRUŽABNO SREČANJE NA BISTRIŠKI PLANINI; Krajevna skupnost Bistrica 
pri Tržiču in Občina Tržič

četrtek, 9. julij 2015, iz Tržiča
KOPANJE NA DEBELEM RTIČU; Društvo upokojencev Tržič

sobota, 11. julij 2015
8:00 – 13.00, staro mestno jedro
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

10:00, atrij Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE – GLASBENO-PLESNA ANIMACIJA IN 
DELAVNICE: PRAVLJIČARNA: NA CVETOČEM TRAVNIKU; Občina Tržič

torek, 14. julij 2015, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO SKUPINO: GRINTOVEC (14. in 15. julij); 
Planinsko društvo Tržič-mladinski odsek

četrtek, 16. julij 2015
iz Tržiča
CELODNEVNI KOPALNI IZLET V IZOLO; Društvo invalidov Tržič (prijave z 
vplačilom se zaključijo teden dni pred odhodom)

iz Tržiča
KOPANJE NA DEBELEM RTIČU; Društvo upokojencev Tržič

18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE BREDE ŠTURM: Zvok Zapis Slika; Tržiški muzej

petek, 17. julij 2015 
Kamp Pr'Trnovc, Duplje
PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ; Društvo upokojencev Tržič

sobota, 18. julij 2015
iz Križev
PLANINSKI IZLET: KALŠKI GREBEN; Planinsko društvo Križe

iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: ČRNA PRST (1844 METROV); Planinsko društvo Tržič

10:00, atrij Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE – LUTKOVNO IGRANA  PREDSTAVA: 
DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO; 
Občina Tržič

20:00, atrij Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE – STAND-UP KOMEDIJA:  
BOŠTJAN GORENC – PIŽAMA: 50 ODTENKOV NJIVE; Občina Tržič

nedelja, 19. julij 2015
planinsko zavetišče v Gozdu
ŠAHOVSKI TURNIR ZA MEMORIAL TOMAŽA KAVARJA; 
Planinsko društvo Križe

četrtek, 23. julij 2015
iz Tržiča
KOPANJE NA DEBELEM RTIČU; Društvo upokojencev Tržič

sobota, 25. julij 2015
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: VIŠ (2666 METROV); Planinsko društvo Tržič

četrtek, 30. julij 2015
iz Tržiča
KOPANJE NA DEBELEM RTIČU; Društvo upokojencev Tržič

petek, 31. julij 2015
20:30; Pollakov salon Tržiškega muzeja ali muzejski vrt
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE - GLASBENI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU: 
NINA STRNAD TRIO; Tržiški muzej

koledar prireditev
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Slovensko društvo Hospic

Majda Perko

Star pregovor pravi, da za dežjem vedno posije sonce. Vem pa 
tudi, da sonce ne sije dolgo in še kako hitro se to zgodi. V našo 
družino je vstopil nov, nepovabljen član. Prišel je kakor vihar 
vseh viharjev. Butnil je skozi zaprta vrata in v trenutku skalil 
našo srečo. Rak.
Tisti dan sem imela občutek, da padam v veliko črno jamo, 
iz katere ni izhoda. Zrak je bil napolnjen z mnogo vprašanji, 
razočaranjem ter hudo bolečino pri srcu. Po šoku pa ledena 
tišina. Sediš in premišljuješ in ne veš, kaj bi … Telo je otrpnjeno, 
noge so težke, treba je vstati, sprejeti usodo in se boriti.
S takšnimi in podobnimi zgodbami se vsakodnevno srečuje Slo-
vensko društvo hospic, nevladna humanitarna organizacija, ki 
vas podpre v času nemoči sprejemanja življenjske resnice, da se 
nekomu življenje izteka. Naše poslanstvo je sočutna, celostna os-
krba umirajočih in njihovih svojcev na domu ali v Hiši hospica 
in se po smrti nadaljuje s podporo žalujočim otrokom, mladost-
nikom in odraslim. Že 20 let si v osmih odborih po Sloveniji 
prizadevamo za detabuizacijo smrti in za bolj človeški odnos 
do umiranja in žalovanja v slovenski družbi. Smrt je naraven 
zaključek življenja in z našimi programi se zavzemamo za to, 
da ljudje ne bi umirali sami in ne bi bili v strahu pred hudim 
trpljenjem in smrtjo.
Edina slovenska Hiša hospica, ki sprejema bolnike iz vse 
Slovenije, je do letos delovala z donatorskimi sredstvi, ki jih je 
bilo treba zbrati preko 300.000 € na leto (le okoli 20% stroškov je 
pokrila država). Žal pa smo vsa donatorska sredstva v letošnjem 
letu porabili in zašli v hudo finančno stisko, tako da smo bili pred 
opustitvijo delovanja Hiše. Na srečo sta na pobudo predsednika 
vlade Mira Cerarja ministrici za socialo in zdravje sklenili dogo-
vor s predsednico Slovenskega društva hospic za umestitev hiše 
v sistem financiranja. Hiša je s tem rešena in bo lahko še nadalje 
nudila skrb bolnikov, ki bodo to potrebovali, saj bo tako potrebno 
zbrati manj donatorskih sredstev za njeno delovanje.
V slovenski družbi je ob podpori številnih posameznikov in odgo-
vornih zmagala filozofija hospica, ki želi nuditi skrb vsakomur v 
njegovem zadnjem obdobju življenja ter podpreti njegove svojce 
v stiskah, ki jih prinaša umiranje najdražjih, in sočutno prehoditi 
del poti žalovanja z odraslimi, mladostniki in otroki.

  

  
  
Majda Perko 

Star pregovor pravi, da za dežjem vedno posije sonce. Vem pa tudi, da sonce ne sije dolgo in 
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Skupinski nakup – 
lesni peleti

Vedno več gospodinjstev se odloča za 
ogrevanje z lesnimi peleti, saj so ravno ti 

eden izmed cenejših energentov. V preteklem 
letu smo se za skupinski nakup lesnih peletov 
odločili 3 posamezniki (Aleš Mlinar, Zdravko 

Papler in Klemen Grašič) in veliko privarčevali 
že samo s ceno energenta, saj smo si razde-
lili celoten kamion. Ker so peleti kvalitetni 

(100% iglavec, standard EN A1, proizvedeni 
v Ukrajini) in dobava zagotovljena, želimo 
ponuditi tudi ostalim, da se nam pridružijo 
pri ponovitvi skupinskega nakupa. Trenutno 

cena na tono znaša 215 EUR, vključena je 
dostava do Tržiča, za prevoz do svojega  

doma pa mora poskrbeti vsak sam. 

Za vse dodatne informacije me lahko 
pokličete na 031-628-288 (Klemen).

Alteršola
Nova znanja, novi zacetki.

Alteršola
Nova znanja, novi zacetki.

Alteršola
Nova znanja, novi zacetki.

KOMUNIKACIJSKI TRENINGI

za učinkovito javno nastopanje, 

uspešno medosebno komunikacijo, …

TRENINGI SOCIALNIH VEŠČINza krepitev samozavesti,boljšo samopodobo, druženje z vrstniki, …

UČNA POMOČ IN INŠTRUKCIJE

za izboljšanje učnega uspeha, 

pomoč pri seminarskih nalogah, 

pripravah na teste, …

NAGRADNA IGRA ALTERŠOLE
Nagradno vprašanje: Kje v občini Tržič vsako soboto od 18:00 
do 21:00 poteka Alteršola za mlade? (NAMIG: glej www.altersola.si)

NAGRADE
1. nagrada: 3 h inštrukcij za osnovnošolce in/ali dijake
2. nagrada: 2 h inštrukcij za osnovnošolce in/ali dijake
3. nagrada: 1 h inštrukcij za osnovnošolce in/ali dijake 

Odgovore nam do 15. julija pošljite na dopisnicah na naslov Uredništ-
vo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ali po e-pošti na naslov 
informacije@trzic.si.

USTVARJALNO-GIBALNE DELAVNICEza spodbujanje otrokove domišljije, razvijanje ustvarjalnosti, izraznosti, …

SPROSTITVENI TRENINGIza harmonijo telesa in duha,sprostitev, obvladovanje stresa, …
IZVAJALKI PROGRAMOV: pedagoginja in komunikologinja Iris Šober  
in socialna delavka Monika Valjavec

Preverite aktualno dogajanje, mesečne ugodnosti in 
brezplačne aktivnosti na www.altersola.si

oglasi

Koča na prelazu Ljubelj vabi z bogato  
ponudo in lepimi razgledi
dr. Mirko Silvo Tischler

Dobrih tristo višinskih metrov nad platojem pred ljubeljskim predorom, na 
najstarejšem cestnem prelazu v Evropi - prelazu Ljubelj, od junija 2014 stoji preno-
vljena koča. Do koče vodi slaba dva kilometra in pol dolga makadamska cesta, ki je 
razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in je zato zaprta za avtomobilski 
promet. Odprta pa je za številne pohodnike in turne kolesarje, ki se pogumno spo-
padajo s trinajstimi serpentinami. Vse obiskovalce na vrhu čakajo prekrasni razgledi 
po Šentantski dolini, na okoliške gore in v sosednjo Avstrijo. Bolje pripravljeni pohod-
niki se lahko prek Povne peči in Ljubeljščice odpravijo proti Zelenici oz. na vzhod proti 
planini Korošica in Košutici. 
Koča, ki je odprta vse dni v letu, se lahko pohvali z odlično gostinsko ponudbo, za ka-
tero skrbita Aleš Grum in Tone Kavčič. Za dodatno popestritev se pri koči odvijajo tudi 
številni dogodki, na primer Tišlerjev semenj, ki bo 13. junija, tradicionalni EU ples brez 
meja, ki bo letos 22. avgusta, pa Hrastov memorial 13. septembra, Ples divjih lovcev 
17. oktobra in Advent na gori 12. decembra.
O koči si več lahko preberete na spletni strani www.stari-loibl.eu, dodatne informacije 
pa so na voljo na številkah 041-603-269 ali 051-818-797, na katerih se lahko dogo-
vorimo tudi za poseben program ali ponudbo prav za vas.

Nagrajenci 3. številke Tržičana, ki jih za pravilne 
odgovore nagrajuje darilnica Darlink so: 

1. nagrado (darilo v vrednosti 25 €) prejme  
Urška Papler, Zvirče, Tržič

2. nagrado (darilo v vrednosti 15 €) prejme  
Irena Rozman, Preska, Tržič

3. nagrado (darilo v vrednosti 10 €) prejme  
Janez Pobežin, Loka, Tržič

Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi in 
možnosti prevzema boste obveščeni tudi po pošti. 



Občina Tržič in veteranske organizacije  
vljudno vabijo na tradicionalni pohod in osrednjo svečanost ob dnevu državnosti,  

ki bosta v četrtek, 25. junija 2015. 
Program:  

7.00  izpred Gostišča Karavla Koren 
15. tradicionalni pohod po poteh TO Tržič  

(Lajb - planina Preval - Begunjščica - Bornovi tuneli - Ljubelj) 
 

14.00 na mejnem prehodu Ljubelj 
Osrednja svečanost s kulturnim programom 

OBČINA TRŽIČ, OBMOČNO ZDRUŽENJE VVS TRŽIČ, POLICIJSKO  
VETERANSKO DRUŠTVO »SEVER« GORENJSKA, OBMOČNO ZDRUŽENJE 
SLOVENSKIH ČASTNIKOV TRŽIČ 

 
 
 
 

25. JUNIJ - DAN DRŽAVNOSTI 

 
Po svečanosti vljudno vabljeni na tradicionalni golaž h Gostišču Karavla Koren. 

Občina Tržič, 
Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri 

ZZB za vrednote NOB Slovenije in 
ZB za vrednote NOB Tržič 

 
VLJUDNO VABIJO 

na slovesnost 

V SPOMIN NA 70. OBLETNICO
OSVOBODITVE KONCENTRACIJSKEGA 

TABORIŠČA POD LJUBELJEM 

 
 

V SOBOTO, 13. JUNIJA 2015, OB 11. URI

 

 
Pozdravni nagovor: 

mag. BORUT SAJOVIC, 
župan Občine Tržič 

 

Slavnostni govornik: 
g. BORUT PAHOR, 

predsednik Republike Slovenije 
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