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… in z njim počitnice, brezskrbno lenarjenje,
posedanje v senci ob lahnem vetriču, ki se veselo poigrava z listjem drevesa, ki nas je prijazno vzelo pod svojo krošnjo.
Rana, sveža jutra so kot nalašč za pohajkovanje
po okoliških vršacih ali kolesarjenje med polji in
gozdovi po malo prometnih kolovozih. Namige
lahko poiščete v novo izdanem Turističnem
vodniku po Tržiču in okolici. Po odličnem kosilu v katerem od tržiških gostišč prija počitek
z dobro knjigo v roki in nabiranje energije za
dolge poletne večere, ki jih bomo popestrili s
Tržiškimi poletnimi prireditvami in drugimi dogodki, ki jih v našem koncu res ne manjka.
Že skoraj pol leta je za nami. Ne ozirajmo se
preveč nazaj in ne razmišljajmo o tem, česa nismo uspeli narediti. Kljub številnim težavam,
ki nas pestijo, bodimo prijazni do soljudi, podarimo nasmeh, saj nas nič ne stane. Prav je, da
si zastavimo nekaj ciljev za bližnjo prihodnost,
saj nas to žene naprej. A ne pretiravajmo, saj ni
lepšega od spoznanja, da smo naredili veliko
več, kot smo si zadali.
Dragi učenci, naj vam hitro minejo zadnji šolski
dnevi in naj uspeh zadovolji vas in vaše starše.
Želimo vam brezskrbne počitnice, katerih drugo
polovico boste, upamo, preživeli na prekrasni
Gorenjski plaži. Tudi mi bomo tam!

med ljudmi
Akcija Rdečega Križa
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Na naslovnici:

Ignacij Hladnik
V mesecu juniju eminenten tržiški zbor KD Ignacij Hladnik praznuje 35-letnico, o čemer pišemo tudi v tokratni izdaji Tržičana. Mešani pevski zbor in
kulturno društvo nosita ime verjetno najslavnejšega tržiškega glasbenika Ignacija Hladnika, ki je bil 25. 9. 1865 rojen v Križah, umrl pa je 19. 3. 1932 v
Novem Mestu, kjer je dolga leta služboval. Skladatelja, ki slovi predvsem po
številnih cerkvenih napevih, bomo podrobneje predstavili prihodnje leto, ko
bomo praznovali 150-letnico njegovega rojstva, tokrat pa objavljamo njegov
portret na naslovnici, kot poklon mestnemu pevskemu sestavu ob rojstnem
dnevu. Čestitamo!
2 junij 2014
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Gradbišča prinašajo
boljšo kvaliteto
življenja
V večini primerov pa
tudi večjo varnost,
urejenost, dragoceno
delo in možnost razvoja. Ta trenutek,
ko je gradbena sezona v polnem teku,
zaključujemo, delamo ali smo pred
začetkom del prav v
vsaki od naših trinajstih krajevnih skupnosti. Številne investicije so odraz večletnih
potreb in želja, skrbnih dolgotrajnih
priprav in upravnih postopkov. Ključno
pa je spoznanje, zaupanje in zavedanje
občanov, da vse nujno in potrebno pride
na vrsto.
Vse naenkrat pač ne gre, toda potrebe se
skrbno beležijo, usklajujejo in določajo
prioritete. Vse investicije so tudi v celoti finančno pokrite in po zaključku del
v roku poplačane. Za razliko od države
delamo s tistim, kar imamo. V tem mandatu občina ni najela niti evra kredita. S
seznama potreb je seveda razvidno, da nas
ogromno dela še čaka, da so potrebe velike, da številnih potrebnih stvari še nismo
postorili.

V slogi sta moč in
zadovoljstvo
Toda sistem dela in načini izvedbe dokazujejo, da složni znamo in zmoremo. Na
eni strani zahtevati in pokazati problem,
na drugi pa tudi razumeti in potrpeti ter
pomagati do izvedbe.
Nenazadnje je enako prav v vsakem
hišnem gospodinjstvu. Pomembno vlogo
vedno igrajo soglasja in dovoljenja lastnikov, razumevanje in potrpljenje sosedov zaradi motene kvalitete življenja ob
gradbišču, počasi prihajajoča državna dovoljenja in seveda izvedba. Po njej pa je
ključno, da zgrajeno vzamemo za svoje,
pazimo, vzdržujemo in spoštujemo.
V letošnjem letu je po večini že zaključena
sanacija po žledolomu na podoru na Slapu,
sanirano plazišče na Zalem rovtu, zgrajen je nov most v Seničnem, dokončan
pločnik proti Zvirčam, popravljena pot v
Dovžanki. Gradbena dela, ki so večinoma
financirana z evropskimi sredstvi, potekajo na vhodu v mesto na Gorenjski plaži

in bodo v grobem, do testiranj, končana
v juniju. Zaključuje se obnova komunalne
in cestne infrastrukture na že dvanajsti
ulici v sedmih letih v mestnem jedru v
Preski, obnavljata se mostova v centru in
avtokampu v Podljubelju. Končujejo se
dela na varni pešpoti na Brezjah pri Tržiču
in zaključujemo s projektom tematskih
poti v Sebenjah, Žiganji vasi ter Križah.
Tik pred začetkom del smo v Kovorju,
kjer bodo posodobitev in prizidka k
vaškemu domu z evropskimi in lokalnimi sredstvi veseli vsi od šolarjev do
kulturnikov, rekreativcev in gasilcev.
Poletje pa bo prineslo še začetek del na
cesti med Vadičami in Lešami, podpisana
je pogodba za prvo etapo ceste na Reber
v Podljubelju, prihajajoče počitnice pa so
tudi čas za začetek obnove v podružnični
šoli in vrtcu v Lomu.
Dragi občanke in občani. Še naprej
računam na vaše sodelovanje, pomoč
in pozitivnost. Dejanja so pač edina, ki
štejejo, in so vedno zasluga in dosežek
ekipe, sodelavcev na projektu, skupnosti,
nikoli posameznika. Opravljeno nam daje
spodbudo in energijo za nove projekte.
Vsem hvala za sodelovanje in pomoč,
brez široke podpore skupnega dobrega ne
bi uspevali.
Spoštovane občanke, spoštovani občani, državljanke in državljani Republike Slovenije!
25. junija slavimo rojstni dan naše domovine Slovenije. Ob Dnevu državnosti vam iskreno
čestitamo ter vas vabimo na osrednjo občinsko slovesnost, ki bo 25. junija ob 14. uri
pri spominskem obeležju veteranov vojne za Slovenijo 1991 ob Gostišču Karavla Koren.
Srečno, Slovenija, in vse najboljše ob tvojem triindvajsetem rojstnem dnevu!
mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič s sodelavci občinske uprave
ter občinski svetnice in svetniki
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V kmetijstvu je
potrebno upoštevati
zakon zdrave pameti
Saša Pivk Avsec

V Občini Tržič se že vrsto let zavzemamo
za čim bolj skladen razvoj vseh krajevnih
skupnosti, varovanje kmetijskih zemljišč
pred pozidavami in spodbujamo občane
k povečevanju deleža samooskrbe. Tudi
letos je občina izvedla Javni razpis za
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Tržič. V sredini maja je 41
upravičencev podpisalo pogodbo o sofinanciranju v skupni vrednosti 39.742,38 €.
Upravičenci jih bodo porabili za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, nove investicije
za delo v gozdu in delovanje društev.
Kmetje se zavedajo, da bodočnost kmetij
stoji na mladih, a te je vse težje zadržati

Dediščina starih
hišnih imen
Klemen Klinar, RAGOR

Akcije zbiranja starih hišnih imen so na
Gorenjskem že dobro poznane, saj je
raziskanega že več kot polovica območja
osrednje in zgornje Gorenjske in zbranih
okoli 5200 imen. V letošnjem letu se
akciji pridružuje tudi Občina Tržič, ki
je skupaj z občinami Bohinj, Cerklje na
Gorenjskem, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Radovljica in Šenčur pristopila k
projektu Dediščina starih hišnih imen,
v katerem bodo raziskani kraji, ki jih
dozdajšnje akcije še niso dosegle.
Hišna imena so nesnovna kulturna
dediščina podeželja, ki izginja in se pozablja. Imena predstavljajo domače
poimenovanje posameznih hiš in se
praviloma kljub menjavi priimka ali
lastnika ne menjajo, marsikje imajo že
večstoletno tradicijo. Domnevno so nastala iz potreb po razlikovanju ljudi, ko še
ni bilo priimkov in hišnih številk. Poleg
hiše označujejo tudi vso ostalo lastnino
določene domačije ter predvsem ljudi,
ki tam živijo. Na vasi se ljudje bolj kot
po priimkih med seboj prepoznavajo po
hišnih imenih.
4 junij 2014

na vasi. Bolj kot finančne spodbude
potrebujejo možnost, da za svojo storitev
dobijo pošteno plačilo.
Župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic,
je izrazil potrebo po drobnih dejavnostih
in enostavnejši zakonodaji, da bi kvalitetno, domači, zdravo hrano po čim krajši
poti lahko pripeljali do potrošnika:

»Potrebno bo poenostaviti upravne in
nadzorne postopke, bolj kot pravilnike
in uredbe pa bi bilo marsikdaj bolje
upoštevati zakon zdrave pameti.« Veliko rezervo vidi v kombinaciji pridelave
hrane, živinoreje, sadjarstva, čebelarstva
in turizma. V občini je 250 kmetijskih
obratov.

Bogata dediščina hišnih
imen ni samo zgodovinske narave, temveč tudi
jezikovne. S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi
lokalni narečni govor, ki je
sicer vedno bolj podvržen
vplivom knjižnega jezika
in tujk. Zato bodo v projektu imena zbrana v njihovi narečni podobi in
takšna zapisana tudi na table s hišnimi imeni, ki bodo
nameščene na domačije.
Poleg tabel bodo zbrana
hišna imena obeležena tudi
v knjižici in v spletnem leksikonu www.hisnaimena.si.
V tržiški občini bodo letos
obravnavana naselja krajevnih skupnosti Bistrica pri
Tržiču, Brezje pri Tržiču,
Kovor in Leše. Pri naboru
se bomo posvetili le starim hišnim imenom, ki so stara vsaj 70 let. V okviru
projekta bosta organizirani srečanji, na
katerih bo domačinom predstavljena
tematika hišnih imen, pregledana bodo
tudi stara hišna imena v njihovih domačih
vaseh. Srečanje za krajevni skupnosti
Leše in Brezje pri Tržiču bo v četrtek, 5.
junija, ob 19.30 uri v Domu krajanov na
Brezjah pri Tržiču, srečanje za domačine
krajevnih skupnosti Kovor in Bistrica pri

Tržiču pa v torek, 10. junija, ob 19.30 uri
v Gasilskem domu Kovor. Za več informacij lahko pokličete na 04/581-34-16 ali
pišete na klemen.klinar@ragor.si.
Projekt Dediščina starih hišnih imen
poteka v okviru Lokalne akcijske skupine
Gorenjska košarica in je sofinanciran s
strani Občine Tržič in ostalih sodelujočih
občin, Evropske unije preko programa
LEADER in Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje.

spremljamo, poročamo

Obnovljeno športno igrišče
Saša Pivk Avsec

Z dnevom druženja vseh generacij 17.
maja, smo tudi uradno otvorili obnovljeno športno igrišče pri OŠ Bistrica. Po
zgraditvi nogometnega igrišča z umetno
travo leta 2012 se je lani nadaljevalo ure-

janje celotnega športnega igrišča, na katerem sta glavni pridobitvi nova atletska
steza v tartanski izvedbi in nova razsvetljava na igrišču. Poleg tega so obnovljene
navijaške tribune, zaletišče in doskočišče

Kresovanje uspelo, zdaj je čas za
90. obletnico PGD Križe
Alenka Teran Košir

Čeprav je bilo konec aprila vreme muhasto, je tradicionalno kresovanje na Polani nad Križami, ki velja za eno najbolj
priljubljenih in obiskanih na Gorenjskem,
minilo točno tako kot mora. V pozitivni
atmosferi, dobri družbi, jasni noči in zaradi množice gasilcev, ki so bedeli nad izvedbo kresovanja, predvsem varno.
Tradicija kresovanja je v Križah prisotna
že več kot 30 let. Najprej je kresovanje
organizirala krajevna skupnost, nato je
zanj skrbela neutrudna mladina, pred dobrimi desetimi leti pa so zadeve v svoje
roke vzeli gasilci PGD Križe. Pri pripravi
letošnjega, več kot deset metrov visokega
kresa v obliki piramide, je sodelovalo več
kot 40 kriških gasilk in gasilcev, za lažjo
in hitrejšo izvedbo del pa so si pomagali
s traktorji in gozdarsko mehanizacijo. V
nasprotju s preteklimi leti letos niso imeli
težav s pridobivanjem lesa, kajti februarski žledolom je poskrbel za obilico drevja,
ki je obležalo v bližnjih gozdovih. Poleg tega so našli tudi stik z grofico Born,
lastnico večjega deleža tržiških gozdov,
ki je prevzela vlogo "lesnega" donatorja
kriškega kresovanja.
Avtor postavitve kresa na Polani nad

Križami je bil tudi letos izučeni čevljar
Zlatko Kamič, ki ocenjuje, da je bilo v
obodu kresne piramide zbranih približno
18 kubikov hlodovine, približno 30 kubikov vej, hlodov in preperelega lesa pa v
njeni notranjosti. Za varno kresovanje je
skrbela požarna straža, ki je nad ognjenimi zublji bedela vse do četrte ure zjutraj,
ko je ugasnila še zadnja iskra v žerjavici.

za skok v daljino, izvedene so tlakovane
površine s pitnikom in sodobna panelna
ograja za preprečitev vandalizma. Za
izvedbo investicije lanskoletne obnove
športnega igrišča je Občina Tržič uspela
pridobiti sredstva Fundacije za šport v
višini 47.520 €, kar predstavlja okoli
četrtino celotne vrednosti investicije, ki
znaša nekaj manj kot 198.000 €. „Dobra
zasedenost igrišča dokazuje, da je bila
investicija potrebna in da je novo sodobno obnovljeno igrišče dobro sprejeto.
Z obnovljenim igriščem so se bistveno
izboljšali pogoji za izvajanje športne vzgoje za učence OŠ Bistrica ter za nogometni
klub NK Tržič 2012 z omogočenim izvajanjem treningov v večernih urah,“ pravi
župan Občine Tržič.
V mesecu aprilu je Občina Tržič financirala tudi dosutje granulata za umetno travo
na malem nogometnem igrišču, s čimer se
zagotavlja njegova nemotena in varna uporaba ter optimalni pogoji za igre z žogo.
Zamenjane so tudi strgane lovilne mreže
in mreže na golih. Vrednost izvedenih rednih vzdrževalnih del je znašala nekaj manj
kot 10.000 €.

PGD Križe se vneto pripravlja na
vrhunec letošnjega leta, praznovanje častitljive 90-letnice delovanja. V ta namen bodo v soboto,
14. junija 2014 ob 17. uri organizirali veliko gasilsko parado, v kateri bodo sodelovali kriški gasilci v
paradnih uniformah, z gasilskimi
vozili in tehniko, prevzeli pa bodo
tudi težko pričakovano gasilsko
vozilo za prevoz moštva.

Od 19. ure dalje se boste podporniki gasilstva lahko zabavali
na veliki veselici. V šotoru pred
Osnovno šolo Križe, kjer boste na
varnem tudi v primeru slabega
vremena, vas bo zabaval ansambel Veseli svatje.
Lepo vabljeni!
tržičan
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Za nami je 42. tradicionalni MINFOS
Mateja Štular, fotografije: Studio Boutique, Dušan Podrekar

V Tržiču je tudi letos drugi vikend v maju
potekala dvodnevna razstava s prodajnim sejmom za vse ljubitelje zakladov
geološke zgodovine naše Zemlje. Letos so bili Mednarodni dnevi mineralov,
fosilov in okolja posvečeni geološki zakladnici Zahodnih Karavank in Kamniško
Savinjskih Alp. Organizatorji Turistično
društvo Tržič, Občina Tržič, Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
smo v sodelovanju z dolgoletnim partnerjem Prirodoslovnim muzejem Slovenije
tudi letos razstavo popestrili s kulturnimi
in izobraževalnimi programi, številnimi
delavnicami in vsebinami, ki so v Tržič
privabili mnoge ljubitelje, zbiratelje in
poznavalce iz Slovenije in tudi širnega
sveta.
Dvodnevna razstava, ki hkrati ponuja
obogatitev znanja in pestrost zakladnice narave, je postala naša stalnica, ki
jo vsako leto želimo približati mnogim,
zato se trudimo in v prihodnost gledamo
še z večjim zanosom in vizijo. Zahvaljujemo se vsem strokovnim in prodajnim
razstavljavcem, brez katerih razstave
ne bi bilo, vsem obiskovalcem, ki ste si
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vzeli čas za ogled in s tem pripomogli k
številni udeležbi in za vaše pohvale, vsem
soorganizatorjem in partnerjem, medijem ter vsem, ki ste na kakršen koli način
pomagali pri organizaciji in ste s tem pripomogli k uresničitvi celotne izvedbe in
dogajanja.
Naše oči so uprte v prihodnost, zato ste
drugi vikend v maju 2015, točneje 9. in

10. maja, ponovno vabljeni na kulturno,
izobraževalno in prodajno razstavo z
novimi doživetji in presenečenji na 43.
Minfos v Tržič.
Vabljeni tudi k ogledu letošnjih foto
utrinkov ter video reportaže 42. Minfosa
na: www.minfos.si, http://www.trzic.info
ali www.facebook.com/turisticnodrustvo.
trzic.
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1. Dolinski dnevi
Mojca Meglič

V času MINFOS so pred Razstavno
– izobraževalnim središčem Dolina
potekali prvi Dolinski dnevi. Domačini
so skupaj s Krajevno skupnostjo Jelendol, Prostovoljnim gasilskim društvom
Jelendol – Dolina in Občino Tržič pripravili atraktiven dvodnevni program
in predstavili novo turistično ponudbo.
Kljub nedeljskem slabemu vremenu so
turistični vodniki po soteski popeljali
številne skupine obiskovalcev, ki so si
poleg naravnih znamenitostih ogledali
urejeno Bencetovo domačijo na Jamah,
Šimnovo spominsko sobo z razstavo

Časi v Dolini – sprehod skozi zgodovino
naših prednikov ter razstavo Življenje
alpinista Filipa Benceta, ki je na ogled
v RIS Dolina. Številne obiskovalce so v
Dolino pritegnila potopisna predavanja.
Zanimivi predstavitvi tržiških gora in
odprave na Ama Dablam sta pripravila
člana Alpinističnega odseka Tržič Miha
Zupan in Domen Bole. Za popestritev so
z demonstracijo lokostrelstva poskrbeli
člani Gorenjskega lokostrelskega društva
Tržič in animatorji otroških delavnic.
Domačini zagotavljajo, da se v Dolini
skriva še veliko neraziskanega. Le s čim
nas bodo presenetili na Dolinskih dnevih
prihodnje leto?
Aktualno dogajanje v Dovžanovi soteski
in njeni okolici lahko spremljate na www.
dovzanova-soteska.si.

Okrogla miza
o pohorskih geoloških
zakladih
mag. Matija Križnar, Društvo prijateljev mineralov in fosilov
Slovenije

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije je tudi letos (15. marec)
organiziralo že tradicionalno okroglo
mizo. Tokrat je prireditev potekala na
Štajerskem, natančneje v Dragonji vasi
blizu Pragerskega, kjer ima svoje prostore zasebni muzej Pangea. Njegov lastnik in oskrbnik Vili Podgoršek, tudi član
društva, je pripomogel, da je okrogla
miza potekala nemoteno in k sodelovanju
pritegnil tudi sovaščane. Tako smo lahko
predavanja poslušali v vaškem domu,
kjer je bilo na ogled tudi nekaj plakatov s
strokovno vsebino.
Na okrogli mizi Spoznavajmo geološko
bogastvo Pohorja z okolico smo poslušali
pet predavanj. Predavatelji so predstavili
naravovarstvene in geološke poglede na
Pohorje ter mineralno bogastvo Pohorja,
ki ga hranijo javne in zasebne zbirke. Eno
izmed predavanj je predstavilo zgodovino rudarjenja, fužinarstva in kovaštva v
Lovrencu na Pohorju, zadnje je bilo namenjeno fosilnim rakom, najdenim na
severnem Pohorju.

Razstavo Časi v Dolini – sprehod skozi zgodovino naših prednikov so pripravili Ana, Henrik,
Vili in Zdravko Dovžan

Zgoščenka ljudskih
pesmi
Metka Knific

Izšla je zgoščenka pevcev ljudskih pesmi
in godcev ljudskih viž Kulturnega društva
JERBAS z naslovom Ljuba moja, pojdi
z mano. Zgoščenka prinaša prikupen in
mladosten dih tistim ljudskim pesmim
in vižam, za katere se pogosto zdi, da so
stvar preteklosti in da so neživljenjske za
današnji svet. Na zgoščenki je mogoče
slišati ljudske pesmi in viže v solistični
in skupinski izvedbi, pri čemer je mogoče
opaziti tako stare načine petja kot tudi
slog in posebnost godčevstva. Zgoščenka
s 36 pesmimi in vižami pomembno

prispeva k poznavanju in razumevanju
glasbe preteklosti in sodobnosti. Po promocijski ceni jo v mesecu juniju dobite
pri članih Kulturnega društva Jerbas ali
v Turistično promocijskem in informacijskem centru Tržič.

Ob predavanjih so si obiskovalci ogledali
nekaj plakatov. Ti so obravnavali zanimive in raznobarvne granate s Pohorja
ter plakat o zgodovini rudarjenja s starimi
zemljevidi Pohorja. K sodelovanju smo
pritegnili učence Osnovne šole Gustava
Šiliha iz Laporij, ki so predstavili raziskovanje in določevanje kamnin domačega
kraja.
Po okrogli mizi so si udeleženci lahko
ogledali tudi zasebni muzej Pangea, ki
se je lansko leto povečal in praznoval že
šesto leto obstoja. Letošnja okrogla miza
je bila ena izmed najbolj obiskanih in
že 15. po vrsti. Pri organizaciji letošnje
okrogle mize so sodelovali tudi Zavod
RS za varstvo narave (Območna enota
Maribor), Društvo študentov geologije
in Prirodoslovni muzej Slovenije. Z mislimi na prihodnjo okroglo mizo in pod
novim vodstvom se delovanje Društva
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
nadaljuje z nespremenjeno hitrostjo.
tržičan 7
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Intervju: Žan Košir
Mateja Dolžan

Po zimskih olimpijskih igrah v Sočiju,
zaključku sezone in številnih obveznih
sprejemih smo našemu olimpijcu, dobitniku srebrne in bronaste olimpijske
medalje v deskanju na snegu, zastavili nekaj vprašanj. Odgovore nanje
preberite v tem prispevku.
Poolimpijsko dogajanje se je umirilo
in športniki ste se večinoma vrnili v
vsakdanjo rutino treningov. Ali lahko
Tržičanom opišeš, kako poteka tvoj
običajen delovni dan?
Res je, z aprilom sem stopil v novo
pripravljalno obdobje. Zavedam se, da
sem sedaj še bolj na očeh javnosti in me
čaka se večji preizkus, v novi sezoni bo
potrebno potrditi in izboljšati lanske rezultate, zato imam dovolj motivacije, da
opravim vse treninge brezhibno. V spomladansko-poletnem delu sem osredotočen
na nabiranje kondicije, pod vodstvom
mojega trenerja Klemena Jakšeta, trenira
se 6x tedensko, 2-3 krat na dan, vmes pa
skrbim za regeneracijo s prehrano, fizioterapijo in počitkom. Konkretno, uro po
zajtrku sledita 2 uri treninga za moč, ki
poteka večinoma v fitnesu, nato počitek, 2
uri po kosilu je na sporedu vzdržljivostni
trening, ki poteka v naravi, tek ali kolo,
uro po večerji pa še ena ura raztezanja,
vmes so še obveznosti do sponzorjev in že
omenjene regeneracijske metode.
Precej časa namenjaš psihični pripravi.
Ali pri tem sodeluješ s psihologom ali
se te zahtevne priprave lotevaš samostojno?
Osnova za mentalno stabilnost je pri meni
kondicijska priprava in deskarska forma, ki
jo stopnjujem glede na koledar tekmovanj.
V kolikor pa nisem v optimalni pripravljenosti in se vseeno odločim nastopiti
na tekmi, pa črpam stabilnost iz izkušenj.
Posebnega treninga ali dela s psihologom
za to področje nimam in ga tudi ne potrebujem, saj menim, da mora vsak sam pri sebi
iskati rešitve, ker nam to prinaša dodano
vrednost, ki je ne more nadomestiti nihče
in se v tem primeru zanašamo sami nase,
kar je najbolj zanesljivo. Priznam pa, da se
tudi sam srečujem s težavami v sebi in se
moram velikokrat prepričevati, da bo kriza
minila in da sem sposoben premagati še
tako nenavadne ovire; dobro počutje nam
ni položeno v zibelko, ampak moramo zanj
nekaj narediti, si ga zaslužiti.
8
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V Tržiču so ti sokrajani pripravili
prisrčen sprejem. Med vsemi, ki so ti
želeli stisniti roko, je bilo tudi veliko
mladih, obetavnih športnikov, ki si jim
postal pravi vzornik. Kaj bi jim svetoval?
Tržič je dokazal, da je športno mesto, da
tu živijo preprosti in pošteni ljudje in da
ostajamo zvesti sami sebi. Spoštovanje
do mojega dela in uspehov, ki ste mi ga
Tržičani izkazali po osvojenih medaljah,
je vredno več kot vsak evro in bo v mojem spominu imel posebno mesto, hvala.
Biti vzornik in zgled je sedaj postalo moje
poslanstvo, zato sem preko svojega kluba
ZAKOn, kjer so združeni tudi vsi člani FAN
CLUBA podprl brezplačno akcijo, kjer
želimo ne le mlade, ampak celoten Tržič še
dodatno aktivirati na športnem področju
(informacije na Facebooku) in ljudem vrniti nasmehe na obraze, saj gospodarske
težave ne smejo biti razlog za prevlado
negativnih občutkov. Živimo v raju, sredi
prečudovite narave; če vključimo še vsakodnevno gibanje, nam bo kombinacija
prinesla zadovoljstvo, nov vir energije in
pozitivnosti, kar je pravi recept za premagovanje ovir. Mladim pa lahko rečem le:
starši so tu zato, da vas vzgojijo in vam
vcepijo delovne navade, pri čemer je treba
vztrajati tudi za ceno solz, šola in učitelji
so podaljšana roka, ki vam mora vcepiti
znanje, šport, glasba in ostali hobiji pa
vas bodo naučili vztrajnosti, ki je edini recept, da se nam odprejo vrata v življenje.
Z osvojenima medaljama se je povečalo
tudi zanimanje za tehnični disciplini v
deskarskem športu. Kam se, recimo na
Gorenjskem, lahko vključijo mladi, ki
bi se želeli preizkusiti?
Deskanje je mlad šport, na drugi strani pa
zelo priljubljen med mladimi. Sam sem se
srečeval s težavami, ki so žal nerešene še
danes. V Tržiču ali bližnji okolici ni kluba,
ki bi nudil zadostne pogoje za razvoj mojih naslednikov; jaz trenutno pod okriljem
svojega kluba še ne morem zagotoviti
takega programa, saj dokler bom sam tekmovalno aktiven, ne bo primernega kadra,
ki bi postavil optimalen sistem za pravilno
vzgojo mladih deskarjev in deskark. Korak naprej bomo na lokalnem področju
lahko naredili, ko bomo imeli vsaj eno
vlečnico, ki bo delovala celo zimo in bo
oddaljena največ 10 minut od Tržiča. Sam
podpiram idejo, da se tak otroški center
oblikuje nekje v Lomu ali Gozdu (tam je
verjetnost snežne odeje skozi zimo večja),
kjer bi lahko v okviru šole nudili tečaje
za vse zimske športe in organizirali tekmovanja, ki so največja motivacija za
otroke. Zakaj ne bi na koncu vsake zime

dobili zmagovalca v vseh štirih omenjenih športih skupaj, v kombinaciji? S tem
bi dobili potrebno bazo in otrokom dali
znanje, ki smo si ga mi v času belih zim
pridobivali na domačem hribu, a to sedaj
zaradi toplih zim ni mogoče in se moramo
temu primerno odzvati. Obljubim lahko le,
da bom naredil vse, kar bo v moji moči,
da se to spremeni. Predlagam pa staršem,
da svoje otroke vpišejo najprej v športe, ki
so v Tržiču trenutno vodeni in si tam pridobijo osnovno motoriko in koordinacijo.
Najprimernejša je atletika, katero sem
tudi sam treniral.
Po nadvse uspešni sezoni in testiranjih
opreme so cilji za naprej že začrtani.
Kakšne načrte imaš za prihodnjo sezono?
Nikoli se ne smemo zadovoljiti, saj se svet
še zmeraj vrti naprej in ves čas prinaša
napredek, tudi sam sem naravnan naprej,
s pogledom v prihodnost in le malokrat
sanjarim, kako je bilo včasih, saj bi me to
zavajalo z nekimi občutki varnosti, ki pa
so tudi znamenje strahu pred prihodnostjo. Druge izbire ni, kot da se prilagodimo
in iščemo nove poti do novih uspehov. V
športu je rezultat merljiv in je zato nekoliko lažje oblikovati cilje. Zagovarjam
svojo tezo, da so moji cilji izboljšanje že
doseženih rezultatov, konkretno to pomeni,
da napadam medaljo na svetovnem prvenstvu, veliki kristalni globus in zlato medaljo na naslednjih olimpijskih igrah.

spremljamo, poročamo

Naj športnik Tržiča za
leto 2013
Biserka Drinovec, Športna zveza Tržič

Športna zveza Tržič je v sodelovanju z
Občino Tržič 24. 4. 2014 v Kulturnem
centru Tržič organizirala prireditev Naj
športnik Tržiča za leto 2013. Pred uradnim začetkom sta župan Borut Sajovic
in predsednik Športne zveze Tržič Boris Tomazin skupaj s tržiškimi olimpijci
v hodniku Dvorane tržiških olimpijcev

Seznanitev
vojaških obveznikov
letnik 1996 z vojaško
dolžnostjo
Stotnica Anica Kožar, Uprava za obrambo Kranj

slovesno dopolnila zbirko fotografij
tržiških udeležencev zimskih olimpijskih
iger. Z nami so bili olimpijci iz Sočija
Žan Košir, Rok Perko in Mitja Oranič.
Pridružila pa sta se jim tudi Milena
Kordež, tekačica na smučeh, ki se je
olimpijskih iger udeležila leta 1976 v
Innsbrucku, in Matjaž Zupan, smučarski
skakalec, udeleženec olimpijskih iger
v Calgaryju 1988, Albervillu 1992 ter
Lilehamerju 1994. Olimpijski ekipi sta
se pridružila tudi mlada športnika Luka
Pintarič in Anthea Grum, ki sta leta 2012
sodelovala na mladinskih olimpijskih igrah v Innsbrucku.

Podelili smo priznanja športnikom, ki
so v letu 2013 osvojili naslov državnega
prvaka, najobetavnejšim športnikom
in naj športnikom Tržiča za leto 2013.
Mali športni znak Občine Tržič smo
podelili športnikom v starosti do 16
let, veliki športni znak starejšim. Mali
športni znak so prejeli: Nuša Bajželj,
članica Kegljaškega kluba Ljubelj, Teja
Gajski in Tej Štrukelj, člana Plesnega
kluba Tržič, Nina Klemenčič, članica
Tekaškega smučarskega kluba triglav iz
Kranja, Eva Đorđeska in Jaka Jordan,
člana Plesnega kluba Tržič, Neža Perko,
članica Tekaškega smučarskega kluba
Triglav iz Kranja in Juš Sušnik, član
Nordijskega smučarskega kluba Tržič
FMG. Veliki športni znak Občine Tržič
sta prejela: Eva Hervol, članica Balinarskega kluba Bistrica, in Jure Mejač, član
Kegljaškega kluba Ljubelj. Prvo mesto
med najobetavnejši športniki je osvojil
balinar Jaka Kosirnik, drugo mesto je osvojil smučarski skakalec Anže Semenič
in tretje kegljač Blaž Čerin. Naj športnik
Tržiča je padalec Uroš Ban, drugo mesto
je osvojil nordijski kombinatorec Mitja
Oranič, tretje pa smukač Rok Perko.
Posebno priznanje smo podelili tudi nordijskemu kombinatorcu Mitju Oraniču
ob zaključku njegove tekmovalne kariere, Kegljaškemu klubu Ljubelj pa ob
60-letnici športno plaketo.

na taboru MORS in mladi in Vojaškem
taboru.Predstavimo jim tudi našo spletno stran www.postanivojak.si, na kateri
lahko najdejo uporabne informacije in
povezave. Tudi letos je fante pozdravil
in nagovoril župan Borut Sajovic, ki je
poudaril pomen obrambe z zgodovinskega in današnjega vidika, omenil je
visoke častnike, ki izhajajo iz Tržiča, ob
koncu pa spodbudil prisotne, naj resno
razmislijo o sodelovanju s Slovensko

vojsko. Svoje delo v Slovenski vojski sta
predstavila dva vrhunska športnika, pripadnika Športne enote SV, Rožle Prezelj
(skakalec v višino) in Andrej Jerman
(smučar). Ob koncu seznanitve pa so si
fantje lahko ogledali osnovno opremo
vojaka in specialistično gorniško opremo
132. GORP.
Ponovna seznanitev za fante, ki se te
zaradi drugih obveznosti niso uspeli
udeležiti, bo 21. oktobra v Kranju.

Vsako leto v spomladanskem času poteka v občini Tržič seznanitev vojaških
obveznikov z vojaško dolžnostjo. Letos so bili vabljeni fantje letnika 1996.
Predstavitev je v prostorih Občine 6.
in 7. maja izvedla Uprava za obrambo Kranj. Določila Zakona o vojaški
dolžnosti Upravam za obrambo nalagajo seznanitev vojaških obveznikov z
njihovimi dolžnostmi in pravicami, ob
tej priložnosti pa fantom predstavimo
tudi različne možnosti sodelovanja s
Slovensko vojsko. Možnosti sodelovanja so sledeče: prostovoljno služenje
vojaškega roka, poklicno opravljanje
vojaške službe, pogodbeno opravljanje
vojaške službe, štipendiranje in udeležba
tržičan 9
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Jata legendarnih
medalj spet v zraku
Tomi Trbovc

Že šesto leto zapored so se nekdanji
smučarski skakalci zbrali na prireditvi
Stari orli, ki se je 10. maja 2014 odvijala v
skakalnem centru Sebenje, v organizaciji
Nordijskega smučarskega kluba Tržič
FMG v sodelovanju s Smučarsko zvezo
Slovenije in KS Sebenje. Na tekmovanju
s prilagojenimi pravili na skakalnici K25
je slavil Uroš Peterka pred Gašperjem
Čavlovičem, tretji pa je bil Jure Radelj.
Organizator je poskrbel še za en edinstven dogodek v Sloveniji. Znate našteti
vse nosilce medalj s svetovnih prvenstev
in olimpijskih iger v smučarskih skokih?
Kdor je bil v Sebenjah, je lahko preštel in
videl skakati naslednje legende: Matjaža
Zupana, Francija Petka, Urbana Franca,
Primož Peterko, Roka Benkoviča, Jurija Tepeša, Jerneja Damjana in tudi junaka iz Sočija Petra Prevca. Za sodniške
ocene pa sta skrbela Robert Kranjec in
Jure Šinkovec, na trenerski tribuni pa je
z zastavico dajal zeleno luč prvi nosilec
medalje Matjaž Debelak. Bilo je več kot
očitno, se je zgodil velik spektakel. Ob
prekrasnem vremenu in vzdušju ter bučni
podpori okoli 1500 gledalcev je bilo
čutiti, da podoživljamo vsako medaljo
posebej. Pridružili so se tudi tisti, ki so bili
soudeleženi pri uspehih v vlogi trenerja in
pomočnika in s tem dodatno začinili prireditev.
»Res je, da smo morali vložiti ogromno
časa in dela v priprave na to prireditev.
Nanjo smo se pripravljali več kot pol leta.
Prireditev je bila sofinancirana s strani
Občine Tržič. Iskreno zahvalo pa organizator namenja tudi vsem sponzorjem, donatorjem in podpornikom, Smučarski zvezi Slovenije, Krajevni skupnosti Sebenje,
vsem klubskim delavcem, ki so prispevali
kanček v mozaik končnemu uspehu organizacije te prireditve. Do naslednjega
leta pa pripravimo novo presenečenje,« je
povedal Matija Stegnar, vodja prireditve
in predsednik Nordijskega smučarskega
kluba Tržič FMG.
Pred skakalno tekmo se je na igrišču v
Križah odvijala nogometna tekma med
reprezentančnimi skakalnimi trenerji
in domačo ekipo iz Žiganje vasi, kjer je
pravico delil Goran Novković. Tokrat so
prepričljivo zmagali trenerji in pokazali,
da se znajdejo tudi v tej vlogi.
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Razstava
o oblačilni dediščini
v Kurnikovi hiši
Dr. Bojan Knific

V soboto, 10. maja 2014, je bila v Kurnikovi hiši odprta razstava z naslovom Mar bi
žido vsi nosili in podnaslovom Preplet
oblačenja tržanov in kmetov – na primeru
Tržičanov in drugih Gorenjcev, ki sta jo pripravila Tržiški muzej in Kulturno društvo
Folklorna skupina Karavanke. V kulturnem
programu so se s pesmimi predstavile pevke KD FS Karavanke, o delovanju društva
je spregovorila predsednica in umetniška
vodja Saša Meglič. Nekaj besed o projek-

tih, ki jih v letu 2014 ob 50-letnici obstoja
pripravlja Tržiški muzej, je spregovorila
direktorica Jana Babšek, vsebino razstave
je predstavil njen avtor in pisec pričujočega
besedila, razstavo je odprl tržiški župan
Borut Sajovic.
Na razstavi, ki si jo do konca junija lahko
ogledate ob predhodni najavi na trziski.
muzej@guest.arnes.si ali 04/53-15-500,
je mogoče videti folklorne kostume KD
FS Karavanke, stara oblačila iz zbirke
Tržiškega muzeja in iz zasebnih zbirk in
pa zanimiva oblačila ter druge predmete,
namenjene urejanju osebnega videza. Še
posebej so zanimivi razstavljeni predmeti,
ki so se ohranili v eni izmed hiš na Glavnem trgu, kjer za dediščino izjemno lepo
skrbita Maja in Matjaž Simon.

Ob koncu 2. sezone
bralne značke
Sabina Šolar

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja je od
oktobra 2013 do aprila 2014 potekala že
druga sezona bralne značke za odrasle z
naslovom Knjiga, pojdi med Tržičane.
Pravila so ostala nespremenjena: bralci
so bralno značko opravili, če so prebrali
5 proznih del in eno pesniško zbirko s
seznama. Ta je obsegal 82 proznih del in
15 pesniških zbirk, večinoma domačih
avtorjev. Bralci, ki so bralno značko
opravili, bodo tako kot lani vabljeni na

zaključno prireditev, kjer bodo dobili
posebno priznanje.
Kljub manjšemu začetnemu številu bralcev (77, lani 86) je letošnjo bralno značko
zaključilo kar 57 bralcev (lani 59). Letos
smo prebrali in ocenili kar 872 knjig, 230
več kot lani. Najbolj brano delo domačega
avtorja so Nitke življenja (28), med tujimi
pa so bralci največkrat posegli po knjigi
Afganistan, kamor se pride Bog le zjokat
(23). Pavčkovi Angeli (20) in Maestral
Mihe Šimaca (16) sta bili najbolj brani
zbirki poezij. Skoraj polovica bralcev se ni
zadovoljila zgolj s 6 prebranimi knjigami,
ampak so jih prebrali več; 15 jih je prebralo od 10 do 20 knjig, 7 od 20 do 30, pet
pa je bilo bralcev, ki so jih prebrali več kot
30. Če je lani zmagovalka prebrala 41 del,
je letošnja zmagovalka raven močno dvignila – prebrala je kar 66 del s seznama.

V treh sobah Kurnikove hiše je mogoče
videti okoli dvesto predmetov, ki pričajo o
tem, kako so se Tržičani in drugi Gorenjci
oblačili v 19. in prvi polovici 20. stoletja.
Kratka besedila, ki spremljajo razstavljena oblačila in druge predmete, pojasnjujejo, kako so modne smernice najprej
sprejemali višji družbeni sloji in kako
so posamezni predmeti oblačilne porabe
prešli do kmečkega prebivalstva. Redko
je bila pot obratna, čeprav je tudi ta pojasnjena – oblačila kmetov so namreč v 19.
stoletju v pripadnostnem kostumiranju,
torej v oblačenju »narodnih noš« sprejemali tržani in meščani.
K ogledu vljudno vabimo posameznike,
še posebej se veselimo obiska najavljenih
skupin.
Bralci so prebrane knjige ocenjevali z
ocenami povprečna, dobra ali odlična
knjiga. Z največ odličnimi ocenami se
lahko pohvalijo dela: Afganistan, kamor
se pride Bog le zjokat, ki je dobil kar
20 najvišjih ocen od 23., Deček v črtasti
pižami pa je dobil 20 odličnih od 21. ocen.
Od pesniških zbirk so bralci najbolje ocenili Pavčkove Angele, saj je vseh 20 ocen
najvišjih, pa tudi Šimačev Maestral se je
s 14. odličnimi ocenami od skupnih 16
izkazal.
V knjigi Spomini častitega Sydneya
Smitha je njegova hči zapisala domnevne očetove besede: »Ni očarljivejšega
pohištva od knjig.« Veseli smo, da so
bralci projekt Knjiga, pojdi med Tržičane
sprejeli za svojega. Skupaj smo tudi letos
prebrali polno knjižno omaro izvrstnih
domačij in tujih del.
tržičan 11
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35 Let MePZ
Ignacij Hladnik
Andreja Meglič

Leto 1979. Posebej v čast Planici je bila
napisana skladba Ansambla bratov Avsenik (Planica, Planica). Posneli so filme
Osmi potnik, Zvezdne steze, Rocky 2.
Zgrajena je bila Ledena dvorana na Bledu.
Prva Slovenca sta stopila na najvišjo goro
sveta, Mt. Everest. Rodili so se Petra
Majdič, Primož Peterka, Ivica Kostelič,
Valentino Rossi, ... Jeseni 1979 je v Tržiču
nastal MLADINSKI MEŠANI PEVSKI
ZBOR, ki je štel 29 pevcev. Danes Kulturno društvo sestavljata MePZ Ignacij Hladnik in vokalna skupina Carniolica.
Mnogo je dogodkov, ki se jih pevci radi
spominjamo in smo nanje ponosni. Med
tiste, mimo katerih ne moremo, sodijo
zagotovo regijska tekmovanja odraslih
pevskih zborov, na katerih smo do zdaj
osvojili dve srebrni ter bronasto priznanje.
Usmeritev društva je projektno delo, zato
smo ponosni na izvedbo koncertne maše
Missa in D Antonina Dvořaka, Oratorio de
noël Camilla Saint-Saensa, Messiah G. F.

Prvenec Kitarskega
ansambla Svarun
Vesna Tišler Sušnik

Kitarski ansambel Svarun je bil ustanovljen leta 1994. Sestavljajo ga oče Stane
Bitežnik, sinova Grega in Samo, hči Ana
in prijatelj Jure Japelj. Svarun ali Svarog je
bog neba in oče vseh slovanskih božanstev
ter stvaritelj sveta. V njihovem okrilju
deluje tudi ansambel Davnina, ki ga vodi
Grega Bitežnik. 14. decembra 2013 so v
stari šoli v Lešah izvedli samostojni koncert S kitaro skozi čas.
V marcu 2014 je pri založbi Klopotec izšel
njihov prvenec z naslovom Popotnik, ki so
ga posneli v cerkvici sv. Jurija nad Bistrico
pri Tržiču. CD v elegantni črni preobleki
vsebuje enajst vrhunskih skladb; svoj
talent na glasbenem področju je potrdil
Grega Bitežnik z avtorskimi skladbami,
besedili, prevodi in priredbami. Znanje
sta prispevala brat Samo in oče, umetniški
vodja, nekdanji ravnatelj glasbene šole,
citrar, pianist, kitarist in zborovodja treh
tržiških zborov, Stane Bitežnik – Sten.
Grega Bitežnik je talentiran glasbenik z
izpiljeno tehniko igranja. Vabi nas, da z
njim potujemo od senčne poti, brezna in
12 junij 2014

Haendla, Requiem W. A. Mozarta, Koncerta božičnih pesmi Johna Rutterja in na
tretjo slovensko izvedbo The armed man
Karla Jenkinsa. Radi se spominjamo tudi
koncertov filmske in zabavne glasbe, pri
katerih smo neskončno uživali. Omembe
vredni sta še posneti zgoščenki z naslovom
Presveta noč in Od doma v svet.
Naš zadnji večji projekt je bil spevoigra
Dalmacija v Tržiču, avtorsko delo Tomaža
Megliča in Nane Peharc, ki je bil nekakšen
uvod v praznovanje 35-letnice delovanja
in v katerem smo se preizkusili kot igralci, zapeli kot prava dalmatinska klapa
in s tem znova potrdili, da smo vsestranski umetniki z obsežno kilometrino nastopanja. Konec lanskega leta smo zaključili
s koncertom Božič na Slovenskem. Letos
pa smo že uspešno nastopili na Območni
reviji odraslih pevskih zborov in dosegli
najvišjo - državno raven. Vrhunec jubileja
MePZ Ignacij Hladnik bo 7. junija 2014,
v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču,
ko bomo v sodelovanju z orkestrom,
solisti in pod taktirko Tomaža Megliča
prvič v Sloveniji izvedli delo angleškega
skladatelja Karla Jenkinsa, STABAT
MATTER (Mati žalostna). V soboto, 24.
maja, smo v Jožefovi dvorani pri farni
cerkvi odprli razstavo, na kateri si lahko
ogledate naše dosežke, ustvarjanje in
dna v podzemlju, do sončne poti, dokler ne
začutimo miline in uzremo modrine neba.
Ana pa s čudovitim glasom doda še malo
nežnosti. Na interni prireditvi 28. aprila
2014, na katero smo bili povabljeni starši
otrok, ki se učijo v njihovi privatni glasbeni šoli Svarun, je dejala: »Takole pa se
otroci naučijo, kako se igra v skupini. V
življenju je treba gledati tudi na druge, ne
samo nase.«

druženje skozi obdobje 35 let. Verjamemo, da poslušalcev ne bomo razočarali,
zato vas ob tej priložnosti vabimo, da se
nam pridružite in skupaj z nami praznujete
jubilej, ki mu ga lahko zavida marsikateri
pevski sestav: 35-letnico neprekinjenega
delovanja.

Družina Bitežnik igra ubrano in predano
in ko se zazreš v njihove prste, se zaveš,
kako pomembno je, da se razumemo drug
z drugim in uživamo harmonijo življenja.
V njihovi bližini se te poloti duh ustvarjalnosti in verjemite, da nam bodo s svojim čudovitim igranjem in petjem odčarali
temačnost in bomo skupaj našli pravo,
sončno pot ter se pomirili v nebesih.
Vzemite si čas in jim prisluhnite!
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Svetovni dan
orientalskega plesa
v Mariboru
Daša Rozmus

V soboto, 10. 5., smo se plesalke KD
Leyli udeležile plesnega maratona v
Mariboru, s katerim smo proslavili
svetovni dan orientalskega plesa. Čez
dan so potekale različne plesne delavnice, ki jih je vodilo šest domačih
in tujih učiteljev, med njimi je bila tudi
naša mentorica Iris Šober. Žal smo
zaradi prometnega zastoja na štajerski
avtocesti zamudile delavnico edinega moškega mentorja Vjekoslava
Didovića. Iris Šober in Ana Perčič sta
nas naučili del njunih drum solov, Lidia
Lyvadia nas je popeljala v svet tribal fusion stila, Nina Stepić Čupić pa v svet
baladija in modernega orientalskega
plesa. Organizatorka dogodka, Ksenija
Visket, je poskrbela, da so na svoj račun
prišle tudi najmlajše plesalke. Ko je

4. Dobrodelni koncert
župnijske Karitas
Tržič-Bistrica
Franci Praprotnik

V petek, 9. maja 2014, sta župnijska
Karitas Tržič-Bistrica in KS Bistrica, ob
pomoči Občine Tržič in OŠ Bistrica, organizirala že četrti dobrodelni koncert.
Na koncertu, ki se je odvijal v prostorih
bistriške šole, je sodelovalo deset skupin,

sonce zašlo, so se na odprtem odru Hiše
Zahir predstavile mariborske plesalke,
naši plesni učitelji ter povabljeni gostje.
Orientalski ples ima širok razpon zvrsti,
tako smo na odru občudovali tango, flamenko, baladi, saidi oz. ples s palico …

Me smo nastopile s klasično, Iris pa z
moderno orientalsko koreografijo, več
kot navdušil pa je Vjekoslav s posebno
moško energijo. Vzdušje preko celega
dne je bilo fantastično in komaj čakamo
naslednjo plesno prireditev v Hiši Zahir.

pevskih zborov, glasbenikov, igralskih
skupin in plesalcev. V goste smo povabili domačo pevko Evo Moškon, ki je v
eni izmed točk nastopila s svojim bratom
Janijem. Nastopili so učenci Glasbene
šole Tržič, Ženski pevski zbor KD Bistrica, Humoristična skupina SMEH, Duo
Jump, Folklorna skupina Karavanke,
moški zbor Gorščaki, ansambel Veseli škripovčki, plesalci Plesnega kluba
Tržič in člani KD Leše. Veseli smo bili
velikega obiska naših krajanov in gostov,
med katerimi so bili domači župnik David Jensterle, tržiški župan Borut Sajovic,
podpredsednik KS Bistrica Marko Za-

plotnik, tajnica župnijske Karitas TržičBistrica Nuša Meglič, ravnatelj OŠ Bistrica Štefan Žun, predstavnika škofijske
Karitas Jože Kern in Anton Kompare.
Po uvodnih pesmih je navzoče pozdravil
domači župnik in predsednik ŽK David Jensterle, ki je povedal, da pomoči
potrebnih ljudi, ki jim je Karitas namenjena, v Tržiču ni malo. Pozdravom
se je pridružil župan Sajovic, ki je prav
tako izrazil zadovoljstvo nad koncertom
in delovanjem Karitas v Bistrici. Tudi s
pomočjo Občine deluje skladišče hrane v
Tržiču. Pri tem nam pomaga tudi Komunala Tržič s svojim prispevkom, za kar se
ji lepo zahvaljujemo.
Tajnica župnijske Karitas je predstavila
delovanje Karitas Bistrica v letu 2013
in načrte, ki niso majhni. Karitas TržičBistrica ni omejena samo na področje
Bistrice, ampak deluje tudi v samem
Tržiču in drugod, kjer živijo ljudje, ki
potrebujejo pomoč. V imenu vseh prejemnikov pomoči se zahvaljujemo vsem
nastopajočim, gostom in seveda obiskovalcem za njihov prispevek.
Na koncu koncerta so obiskovalci z velikim aplavzom nagradili nastopajoče.
Organizatorji smo obljubili, da to ni bil
zadnji koncert in da se prihodnje leto
zopet srečamo. Vse nastopajoče in goste
smo po zaključku koncerta povabili na
skromno pogostitev in klepet.
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Mi smo 4. k
Marija Bohinjec

(OŠ Bistrica) je bilo to šolsko leto zelo
ustvarjalnih. Učilnica in hodnik sta polna
njihovih umetnij, v zvezkih pa pesmice,
zgodbe in spisi. Najbolj pa so učenci ponosni na njihovo lastno knjigo pravljic. Vsak
izmed njih je napisal pravljico, ki smo jo
poslali na literarni razpis. Sicer nobena ni
bila izbrana za zmagovalno, so pa vse naše
pravljice zbrali v eni knjigi. Ena knjiga je
tudi v šolski knjižnici na matični šoli in
učenci vsakič rečejo: »Glejte, naša knjiga.«

Motokros
Ula Dolhar, Veno Benedik, Matevž Vertelj, 5 .c POŠ Podljubelj

V šoli Podljubelj nas je obiskal Janez
Rozman, nekdanji tekmovalec v motokrosu. Predstavil nam je motor, čelado,
rokavice, ščitnike in posebne škornje. Povedal je, da je motor težak 50 kg, stane 1500
€ in ima 15 konjskih moči. Zanimiva je
zaščita za hrbet, ki se imenuje želva. Tek-

Uspešni mladi čebelarji

Nada Meglič, foto: Vinko Perne

Na Podružnični šoli v Lomu že peto leto
deluje čebelarski krožek pod vodstvom
mentorja Vinka Perneta, domačina in
uspešnega čebelarja. Vsako leto je s strani
Čebelarske zveze Slovenije organizirano
Državno srečanje in tekmovanje mladih
čebelarjev. Letos je 37. srečanje in tekmovanje potekalo v Velikih Laščah v soboto,
10. maja 2014. Udeležile so se ga tri skupine: nižja skupina oz. težavnostna stopnja, v kateri sta tekmovala Rok Meglič
in Andraž Praprotnik ter prejela bronasto
priznanje; srednja skupina, v kateri sta
tekmovala Uroš Meglič in Martin Perne
in prejela srebrno priznanje; višja skupina, v kateri je tekmoval Domen Mali iz
Podljubelja in je prejel srebrno priznanje.
Težavnostne stopnje so določene glede na
starost tekmovalcev. Tekmovanje za vse
težavnostne stopnje je potekalo v pisni
obliki iz dveh tematskih sklopov, to je
teoretičnega znanja s področja čebelarstva
14 junij 2014

Bili pa so uspešni tudi na natečaju
na temo prijateljstva – oblikovali so velik plakat, na katerem
so prikazane dobre in slabe lastnosti »prijateljev«. Izmed mnogo
prispelih izdelkov iz vse Slovenije je bil njihov uvrščen na drugo
mesto. Pravo doživetje pa je bilo,
ko so z avtobusom odšli v Ljubljano na otvoritev razstave in
podelitev nagrad.
Sicer pa so učenci uspešni še na
šolskih tekmovanjih iz znanja
in na njihovih izvenšolskih dejavnostih pri športu, plesu, glasbi,
gasilcih itd.
movalec nosi tudi posebno majico in hlače.
Vse smo si ogledali, potežkali čevlje ter
pomerili čelado in želvo. Izvedeli smo, da je
na tekmah velikokrat dosegel najvišja mesta, in še veliko o njegovi karieri. Hodil je
na državna in svetovna prvenstva. Izvedeli
smo, da ima danes v Tržiču trgovino. Njegov sin Aleš tekmuje s štirikolesnikom in je
tudi prvak. Na koncu smo dobili plakate, na
katerem je slikan Aleš, ki izvaja akrobacije
s štirikolesnikom in njegov podpis.
To predavanje je bilo zanimivo in poučno,
zato se mu zahvaljujemo za obisk.
ter prepoznavanja medovitih rastlin. Tekmovanje je potekalo v OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah, po tekmovanju sta
sledila še posvet mentorjev in ogled gradu
Turjak. Učenci, mladi čebelarji, zelo radi
obiskujejo čebelarski krožek, g. Vinko

jih velikokrat pelje tudi v naravo, kjer
poteka praktično učenje. Otroke spodbuja, da opazujejo, kako čebele delujejo
v naravnem okolju, spoznavajo in okušajo
njihove pridelke ter se pri tem naučijo
spoštovati življenje z naravo.
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Pri učencih v Italiji
Sebastjan Kraševec, Tadej Valjavec, Matevž Vertelj iz 5. c; foto: Nace Pirjevec

24. aprila smo se učenci Podružnične šole Podljubelj že četrto
leto odpeljali v Italijo. Učenci 5. razreda smo med potjo do
Gorice predstavljali pokrajino. V dinarsko kraškem svetu smo
videli posledice žledu, predvsem veliko polomljenih drevesnih
vrhov. Pod Nanosom smo videli vetrno elektrarno. Mejo smo
prečkali na Vrtojbi. Tam sta vstopila ravnatelj Stane Grum in
vodička Irenka. Pripeljali smo se pod goriški grad. Peš smo se
povzpeli na grad, kjer so nas čakali učenci iz Bračana. To je
šola s slovenskim učnim jezikom. Gospod Silvano nas je vse
skupaj popeljal po mogočnemu gradu in nam predstavil njegovo zgodovino. Opazovali smo rastline in razgled. Nadaljevali smo ogled starega dela Gorice: ozke ulice, firbec oken,
velik trg, spomenik Simonu Gregorčiču in druge znamenitosti.

S'm Tržičan, daleč poznan …
Asja Štucin in Vida Oranič, koordinatorici projekta Okolja prijazna šola na OŠ Tržič

Na OŠ Tržič z dnevi dejavnosti popestrimo delo v šoli in
učence obogatimo z dodatnim znanjem in izkušnjami. Tako je
bilo tudi v torek, 22. 4. 2014, ko smo organizirali Dan Zemlje.
Letos smo si v okviru šolskega projekta Okolju prijazna šola
izbrali nekoliko drugačno vsebino. Ker je eden izmed ciljev
projekta ohranjanje običajev, zapiskov, predmetov in vrednot preteklosti za prihodnost, smo se odločili, da raziščemo,
kakšno je bilo včasih življenje v Tržiču. Izbrali smo si temo S'm
Tržičan, daleč poznan … Med šolskim letom smo izdelovali
raziskovalne naloge, na Dan Zemlje pa smo želeli ugotovitve
predstaviti Tržičanom. V šoli smo uredili razstavo, pred šolo
pa postavili stojnice, kjer smo s pomočjo gostov Vinka Perneta
(Čebelarsko društvo Tržič), društva SVIT, Tržiškega muzeja,
TPIC-a in Kosmačeve delavnice predstavili tržiške obrti in
druge dejavnosti. Na eni izmed stojnic smo kuhali tržiške
bržole, članice društva SVIT pa so spekle tržiške flike, ki so
nam šle zelo v slast.
Učenci so se vključili v delavnice, kjer so likovno in besedno ustvarjali, oblikovali Tržiške zmajčke iz gline, izdelovali
skodle, se naučili tehnike modrotiska, peli tržiške pesmi, plesali tržiško polko, pisali na oblance, spoznavali delo tržiške
knjižnice in se seznanili z nogavičarstvom. Na terenu so
odkrivali manj znane predele Tržiča, se podali na orientacijski pohod, si z vodnikom ogledali mestno jedro, v angleščini

Klub tržiških študentov
na Škisovi tržnici

Čas je hitro mineval, zato smo se odpeljali na kosilo v Bračan.
Na župnijskem dvorišču so ga pripravili starši učencev. Jedli
smo pašto in jedi z žara. Sledil je prosti čas za igre. Fantje
smo igrali nogomet proti prijateljem iz Bračana. Zmagali smo.
Druženje je bilo zelo prijetno. Zahvalili smo se z darilci, ki
smo jih izdelali v šoli. Poslovili smo se in se odpeljali domov.

Podljubeljčani in Bračanci na goriškem gradu

ugotavljali, kaj se da početi v Tržiču, se podali na potep s
fotoaparatom, obiskali tovarno Peko in si ogledali male hidroelektrarne na Mošeniku. Skratka, bilo je zanimivo, nadvse
poučno in malo drugače kot po navadi.
Dan smo zaokrožili s Pomladnim festivalom, na katerem so se
z glasbo in plesom predstavili naši učenci, ki v sebi skrivajo
raznolike talente. Na festivalu smo podelili nagrade najbolj
pridnim zbiralcem starega papirja. V spomladanski akciji
smo ga zbrali skoraj 21 ton in pol. Sredstva od zbranega papirja bomo namenili Šolskemu skladu, ki vsem našim otrokom
pomaga pri plačilu šolskih in obšolskih dejavnosti.
Ob koncu se za pomoč pri izpeljavi Dneva Zemlje iskreno
zahvaljujemo Tržiškemu muzeju, Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, Društvu Svit, Delavnici Kosmač, TPIC-u Tržič in čebelarju
Vinku Pernetu. Vsi ste se prijazno odzvali našemu vabilu in
nam prikazali svoje delo. Zahvaljujemo se tudi Komunali
Tržič in Žitu Gorenjka za podarjene nagrade.

ji, na glavnem odru pa so se predstavili Katarina Mala, Lačni
Franz, Anavrin, Zlatko in optimisti, S.A.R.S, Muff, Klingande
in še mnogi drugi. Kljub nekoliko slabšemu vremenu se je na
tržnici zbralo več kot 18.000 mladih, ki so bili željni dobre
družbe in zabave.

Neža Rozman

V sredo, 7. maja, smo se tržiški študentje udeležili 17. Škisove
tržnice. Škisova tržnica je največji študentski dogodek, ki
poteka vsako leto na letnem kopališču Ilirija v Ljubljani. Na
tržnici smo se zbrali vsi slovenski študentski klubi. Vsak klub
je na svoji stojnici obiskovalcem predstavil svoj kraj in lokalne dobrote. KTŠ-jevci smo letos predstavili žganja in likerje
Krucefix ter divjačinsko in suho salamo iz Mesnega centra
Luka. Študentom so naše dobrote zdele okusne in so pošle
že v dobri uri. V večernih urah so nas zabavali različni DJtržičan 15

Tržiške poletne prireditve

Tržiške poletne prireditve 2014
Za vsakogar nekaj: pridite in poglejte
Poletje je pred vrati in tudi letos bo Občina
Tržič v sodelovanju z raznimi društvi in zavodi organizirala Tržiške poletne prireditve.
Pred vami je napovednik za junijski in julijski del Tržiških poletnih prireditev, ki
bo razvajal naše čute: na svoj račun bodo
prišli tako ljubitelji narodno-zabavne glasbe, rock'n'rolla in bluesa, ljudskih pesmi in
ubranega petja kot tudi komedij in smeha.
Seveda pa nismo pozabili niti na naše
najmlajše, ki so jim namenjene otroške predstave ob sobotnih dopoldnevih. Program se
tudi letos drži gesla »Za vsakogar nekaj:
pridite in poglejte«, zatorej dobrodošli na
Tržiških poletnih prireditvah 2014! Program avgustovskega dela bomo objavili v
Tržičanu, ki bo izšel 4. avgusta 2014.

Sobota, 7. junij ob 10. uri
v Kulturnem centru Tržič
Predstava za otroke:
MOJCA POKRAJCULJA
Koroška ljudska pripovedka govori o
deklici, Mojci Pokrajculji, ki med pometanjem hiške najde krajcar in si zanj
kupi piskrček. Zvečer je zlezla vanj in
zaspala. Ker je bil zunaj mraz in je pihala
burja, je na vrata piskrčka potrkalo veliko živali. Prav vsem je ponudila zavetje.
Ponoči pa seveda nekdo poliže med …
Pripovedko bodo odigrali člani otroške
gledališke skupine KD Zali rovt – POŠ
Lom, priredila jo je Janja Meglič, režirala
pa Saša Rozman.

Sobota, 21. junij, ob 10. uri
v atriju Občine Tržič
Predstava za otroke:
O RADOVEDNEM GUMBKU, KI SI JE
ŽELEL V SVET.
Na Blaževi modri jopici je bil prišit gumbek. Majhen in okrogel. Moder, prišit z
zeleno nitko. In prav ta gumbek je bil sila
radoveden. Kadar je Blaž odprl kakšno
16 junij 2014

Sobota, 21. junij, ob 20.30
uri v atriju Občine Tržič
KONCERT HIŠNEGA ANSAMBLA
AVSENIK.

knjigo, je brž stegnil vrat in napel oči,
potem pa se na vso moč čudil. Dokler
zaradi radovednosti ni odšel na pot. Hodil
je dolgo in daleč … A naposled se je vrnil
in še preden ga je mama z zeleno nitko
prišila nazaj na Blaževo jopico, je vsem
radovednim gumbkom, ki so si tako kot
nekdaj on želeli v svet, povedal: »Že res,
da je povsod lepo, a verjemite, da je doma
najlepše!«

Hišni ansambel Avsenik je bil pod imenom Hišni ansambel Jožov'c ustanovljen leta 1999 na pobudo Marjana Legata
ter Slavka in Gregorja Avsenika. Zaradi
odličnega izvajanja Avsenikove glasbe se
je ansambel preimenoval v Hišni ansambel Avsenik in obenem začel redno koncertirati in nastopati tudi izven domače
hiše. Hišni ansambel Avsenik je danes
ansambel s pevskim tercetom, ki nadaljuje
tradicijo Avsenikove glasbe. Tokrat se jim
bo na odru pridružil tudi legendarni humorist Franc Pestotnik – Podokničar.

Sobota, 21. junij, ob 19.30
uri v atriju Občine Tržič
PREDAVANJE: SLOVENIJA, OD
KOD LEPOTE TVOJE? FENOMEN
NARODNOZABAVNE GLASBE V
LUČI USTVARJANJA ZVOČNE
PODOBE IN KOSTUMIRANJA
Pred koncertom Hišnega ansambla Avsenik bo dr. Bojan Knific bo v okviru akcije
Poletna muzejska noč v kratkem predavanju predstavil, kako se je v letih po drugi
svetovni vojni na Slovenskem na temeljih
glasbenega izročila, v katerega je prodirala tedanja sodobna pop kultura, začela
razvijati narodnozabavna glasba. Celostno se je razvila leta 1953 z nastankom
Ansambla bratov Avsenik, a vzornike je
mogoče najti že pred tem – tudi v delovanju tržiških glasbenikov. Z Ansamblom
bratov Avsenik je na svojstveno pot stopila tovrstna glasbena produkcija, v povezavi z Avseniki tudi kostumska podoba,
ki se je naslonila na tedaj že dobro uveljavljeno »gorenjsko narodno nošo«.
Po koncertu bo v Kurnikovi hiši sledil
voden ogled razstave o oblačilni dediščini,
na katerem bo dr. Bojan Knific predstavil,
kako se je na podlagi preteklega oblačenja
Gorenjcev razvila »gorenjska narodna
noša«.

Petek, 27. junij, ob 21. uri
v atriju Občine Tržič
KONCERT SKUPINE SPOONFUL
Domača štiričlanska zasedba se bo
ponovno predstavila v prijetnem okolju
občinskega atrija v starem mestnem jedru Tržiča. Na svoj račun bodo spet prišli
ljubitelji pristnega rock'n'rolla in bluesa,
ki v današnjem času le redko zveni tako
iskreno in neposredno. Vabijo vas, da prisluhnete svežemu repertoarju, izbor pesmi
pa ostaja raznolik in primeren za vse
generacije. V primeru slabega vremena

Tržiške poletne prireditve
bo koncert v bližnji kavarni Stara godba.
"Blues is easy to play, but hard to feel,"
(Jimi Hendrix).

Sobota, 12. julij, ob 10. uri
v atriju Občine Tržič
Predstava in animacija za
otroke: MAGIC BERTY NA OBISKU
Magic Berty je prijazen klovn, ki ni
zaključil šole za klovne, a se je naučil
čarati. Otrokom pripoveduje svojo
življenjsko zgodbo od rojstva pa vse do
časa, ko je obiskal cirkuško šolo za klovne
in čarodeje, ki je seveda nikoli ni končal
- ob tem ves čas izvaja čarovniške trike
(z enim gibom poriše in pobarva prazen
zvezek, iz jedilnega lista pričara čisto
pravi hamburger in krompirček, iz majhne vreče pričara miško, iz njegovih rok
skrivnostno izginejo barvne rutice …).

Nedelja, 13. julij, ob 16. uri
v atriju Občine Tržič
Koncert kulturnega društva
jerbas: MOŠKI SO DRUGAČNI.
ŽENSKE TUDI.
V celovečernem koncertu bodo v
zaokroženo celoto vključene slovenske
ljudske hudomušne pesmi, v katerih se
bodo prepletale mladostna energija in
življenjske modrosti. Poudarjena bo vloga

ženske – dekleta in moškega – fanta, ki se
v življenju zaljubljata, smejita, si ponagajata in se kregata. Pesmi bodo vsebinsko nadgrajevale in povezovale ljudske
viže, zaigrane na različna ljudska glasbila. Ljudska glasba bo predstavljena na
drugačen, hudomušen način, kljub temu
pa bo petje še vedno upoštevalo temeljne
značilnosti ljudskega. Na koncertu bodo
predstavljena spoznanja, dognanja, znanja
ter zavest o pomenu pesemskega izročila,
ki je sooblikovalo našo preteklost in lahko
sooblikuje tudi vsaj del naše prihodnosti.

Sobota, 26. julij, ob 10. uri
v atriju Občine Tržič
Predstava za otroke: O DIMNIKARČKU, KI JE SREČO ISKAL

Na strehah starih mestnih hiš stoji vse
polno dimnikov. In med njimi živi
dimnikarček Nace. Skrbi, da so dimniki
vedno čisti in da se dim vali naravnost proti
nebu. Kadar pa se Nace ozre na ulico, tam
stojijo ljudje in vzklikajo: »Poglejte, dimnikar, brž se primimo za gumb! Danes je
naš srečen dan.« Zato dimnikarček Nace
nekega dne žalosten skloni glavo in pravi:
»Sreča … Le kaj je to sreča? Kakšna je?

Še nikoli je nisem videl, ljudje pa kar naprej govorijo o njej. Zagotovo je lepa, ko
se jim tako iskrijo oči, ko pomislijo nanjo.
Ah, moram jo najti.« Pa Nace za pomoč
prosi starega mačkona in štorkljo. A njuna
odgovora mu nista v pomoč. Ko na cesti
zagleda fantiča, ki joka in išče gumbek, pa
je na pravi poti, da ugotovi kaj je to sreča.
Pa vi, ste jo vi že prepoznali?

Sobota, 26. julij, ob 20. uri
v Kulturnem centru Tržič
Monokomedija MOŠKA COPATA.
Mislite da ste copata? Greste lahko ven
iz hiše, ne da bi povedali, kam ste namenjeni? Seksate tolikokrat na leto, kot
je praznikov? Imate ženske prijateljice?
Ima vaša boljša polovica gesla od vaše
e-pošte in Facebooka? Je vaše prijatelje
ljubezen tako zaslepila, da ne najdejo več
vaše telefonske v imeniku? Ranko Babić

vam bo v komediji leta 2014 med drugim
razložil, zakaj moramo paziti, kakšno
ime izbrati za svojega otroka, kaj storiti,
ko vas zasačijo pri »igranju s samim seboj«, in kako ne poskušati zadovoljiti
svoje življenjske sopotnice. Obudil vam
bo spomine na izgubo nedolžnosti, prvi
dopust s punco in rojstvo prvega otroka.
Resnica še nikoli ni bila tako zabavna kot
je v tej komediji, ki se bo dotaknila prav
vsakega, brez izjem. Kot pravijo naši dedki: »Vsi moški smo copate. Samo da smo
razdeljeni na tiste, ki to priznajo in tiste,
ki to zanikajo.« Posebna gostja predstave
bo igralka Tina Gorenjak, ki vas bo pred
začetkom dodobra ogrela in pripravila na
to, o čemer bo beseda sploh tekla.
Cena vstopnice:
v predprodaji 7,00 EUR,
na dan predstave 10,00 EUR.
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Na Ljudski univerzi
Tržič v letu 2014/2015
višješolski študijski
program
mag. Metka Knific

Na Ljudski univerzi Tržič že vrsto let skrbimo za poklicno in srednješolsko izobrazbo. Jeseni 2014 pa bomo našim študentom
in drugim ponudili nadaljevanje študija na
višješolski stopnji izobraževanja. Tržičani
se pogosto srečujejo z vprašanjem nadaljevanja šolanja, zato bomo že letošnje
leto v izobraževalnem središču na Ljudski
univerzi Tržič preko študija na daljavo
odprli dva višješolska programa: ekonomist in poslovni sekretar. V sodelovanju
z GEA College bosta oba programa trajala dve leti in bosta namenjena vsem,
ki zaradi službenih obveznosti v dopoldanskem/popoldanskem času, družine
(majhnih otrok), športnih aktivnosti in

drugih obveznosti ne morete obiskovati rednih predavanj. Študij na daljavo namreč omogoča študij v virtualnem učnem okolju, s pomočjo forumov,
klepetalnic, wikijev, družbenih omrežij in
drugih spletnih orodjih, kar omogoča, da
so študentje dobro povezani s študijskimi
kolegi in da se predmeti izvajajo eden za
drugim. Urnik obveznosti bo znan že na
začetku študijskega leta. Študij na daljavo omogoča precej svobode in veliko
podpore s strani profesorjev. Študirati je

Tisti čar vsakega jezika
Mateja Štular

Na Ljudski univerzi v Tržiču ponujajo poleg izobraževanja odraslih in mladostnikov, formalnih in neformalnih izobraževanj,
tudi tečaje tujih jezikov. Predavatelji so najpomembnejši del
izobraževanja, saj njihovo znanje ponuja največji prispevek k
napredku. Med njimi za strokovnost in svežino skrbi Polona
Ložar, profesorica nemškega jezika.
Kdo Vas je navdušil, za učenje nemškega jezika?
Bila sem v petem razredu osnovne šole. Za nemščino me
je navdušila učiteljica, ki me je hkrati učila slovenščino in
srbohrvaščino. Bila je izjemna ženska in pedagoginja. Moj
navdih je bila tudi mami, s katero sva po šoli vsak dan skupaj
ponavljali nemške besede. Od takrat mi nikoli ni bilo težko učiti
se nemških besed, členov in drugega. Vcepili sta mi disciplino
in občutek, da pridobivanje znanja nemškega jezika ni težko.
Na Ljudski univerzi v Tržiču vodite tečaje nemškega jezika. Kako potekajo?
Na tečaj pridejo ljudje, ki se resnično želijo učiti. Bodisi
zaradi službe, ki to zahteva, ali pa zaradi drugih interesov.
Ljudje prihajajo z velikimi pričakovanji in točno vedo, kaj
se želijo naučiti in kaj potrebujejo. Pri tem je izrednega pomena upoštevanje tečajnikovih želja, saj so radovedni, veliko
sprašujejo in pričakujejo odgovore.
Je razlika med poučevanjem odraslih in mladostnikov, ki
obiskujejo tečaje nemškega jezika na Ljudski univerzi?
Tečaji potekajo skupaj, tako da so mladostniki in odrasli
pomešani po skupinah. Seveda je odvisno od posameznikovega predznanja, tudi od skupine, v kateri se uči. Tečaj je
razdeljen na težavnostne stopnje, možen pa je tudi individualen pouk. Skupine so majhne, veliko se je mogoče naučiti,
razlike med starejšimi in mlajšimi pa se niti ne opazi.
18 junij 2014

možno kadarkoli čez dan z lastnim učnim
tempom, pri čemer vas profesor in tutor
stalno podpirata in spodbujata.
Če se že dalj časa odločate za višjo
šolo in vam vsakodnevne obveznosti to
preprečujejo, potem je študij na daljavo
prava izbira za vas, saj vam bo kljub
številnim vsakodnevnim obveznostim
zagotovo uspelo. Za vse dodatne informacije pokličite na Ljudsko univerzo.
Informativni dan bo v četrtek, 5. 6. ob
16.45 na Ljudski univerzi Tržič.

Kakšna je zainteresiranost za tečaj nemškega jezika?
Menim, da vedno večja. Včasih je sicer težko, če so tečaji
plačljivi, a denar za brezplačne tečaje prihaja tudi iz evropskih
sredstev, projektov in skladov. Ljudje se pridejo učit, ker si
želijo novih možnosti v življenju. Učijo se in bi se še naprej.
Zaradi Evropske unije nemški jezik postaja vse bolj
pomemben. Se vam zdi, da se vse bolj uveljavlja?
Menim, da je bilo obdobje dvajsetih let, ko se temu jeziku ni
dajalo take veljave kot danes. To je eden izmed treh evropskih jezikov, ki ga govori 155 milijonov ljudi, zato bi vsekakor
moral imeti večjo veljavo. Danes je avstrijski delovni trg zelo
aktualen in veliko delovnih mest je pogojenih z znanjem in
obvladovanjem nemškega jezika. Ko imamo to znanje, nam
tega nihče ne more vzeti in na to smo lahko ponosni.
Imate morda za konec kakšno navdihujočo misel za spodbudo ljudem, ki bi se želeli učiti nemščine?
Seveda (smeh). Ko sprejmeš jezik kot celoto, ga vzameš
takšnega kot je, z vsemi dobrimi in slabimi stranmi. To je tisti
čar vsakega jezika. Kdor ne poskusi, ne ve, zato velja vsaj
poskusiti.
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21. gorski tek
pod Kriško goro
Ivanka Valjavec, PD Križe

Tradicionalni tek pod Kriško goro iz
Križev v Gozd pritegne vedno veliko
število tekačev; letos sta bila prijavljena
102 tekača in prav vsi so pritekli do cilja
7,44 km dolge proge, ki se vije od Križev
skozi gozd, obkroži vas Gozd ter zaključi
pri Zavetišču v Gozdu. Tekači so nastopili v različnih starostnih kategorijah:
najmlajši moški, rojeni do leta 1995, in
najmlajše ženske, rojene do leta 1985,
najstarejši moški, rojeni pred letom 1944,
in najstarejše ženske, rojene pred letom
1954, ter vmesne kategorije z desetletno
starostno razliko. Vzpon na progi je bil 422
metra in spust 92 metrov.

Juhuhu,
prve stotke so tu!
Erna Anderle, predsednica PD TRŽIČ, foto:Milan Gros

Najmlajši tekmovalec David Boncelj (rojen
2005) je pritekel v cilj v slabih 50 minutah.
Zmagovalec teka je Anže Božič s časom 33
minut in 11 sekund, zmagovalka pa Tina
Klinar s časom 44 minut in 18 sekund.
Zmagovalci ostali kategorij so Ana Jerman,
Mojca Bajželj, Barbara Markun in Mojca
Perko, pri moških pa Janez Ambrož, Rajko Stevanovič, Tomaž Kalan, Matej Beke,

Denis Guzej in Aljaž Božič.Odlično sta se
odrezala tudi tržiški župan Borut Sajovic
s časom 48 minut in 28 sekund ter dolgoletna oskrbnica koče na Kriški gori Tonka
Zadnikar s časom 59 minut in 24 sekund.

in kopica kulinaričnih dobrot, manjkala ni
niti potica, Tatjana pa je postregla z izvrstnimi kremšnitami. Za piko na i je poskrbel
Milan z nageljčkom za vseh devet stotk.
Vse, ki se vestno vpisujejo na vrhu, želimo
spodbuditi, da se vpišejo k akciji 100-krat

na Kamnek, ki poteka že od leta 2008. Le
tako jih bomo evidentirali. Časa je še dovolj, saj akcijo zaključimo v decembru s
podelitvijo priznanj in nagrad, zato lahko
začnete tudi danes. Na snidenje po poteh,
ki vodijo na Kamnek!

Kotlina Kapnik je bila v letih 1941 – 1945
zbirališče, bivališče in izhodišče za akcije
borcev NOV v okolici Udin boršta. Zbralo
se je veliko ljubiteljev pohodništva iz Naklega, Kokrice, Strahinja, Tržiča in tudi iz
drugih krajev. Po pozdravnih besedah organizatorja ob prihodu in pogostitvi so nam
otroci OŠ Kokrica pripravili lep kulturni
program. Program ponavljajo vsakič, ko se
zamenjajo pohodniki. Vzdušje je prijetno,
srečaš se z ljudmi, ki jih ne vidiš vsak dan,

stke pa se tudi marsikatero znanstvo.
Po prijetnem druženju smo se odpravili
do krive jelke, kjer sta nas pričakala Alojz
Glavič in Milan Zupan z prigrizkom in
napitki. Po malici, klepetu in počitku smo
se odpravili na izhodišče pred šolo v Križe.
Tako smo združili rekreacijo, druženje in
praznovanje Dneva upora proti okupatorju.
Obljubili smo si, da se naslednje leto zopet
srečamo in pripeljemo še kakšnega pohodnika več.

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene
rezultate in se veselimo snidenja prihodnje
leto!

V ponedeljek, 14. 4., smo imeli na vrhu
Kamneka zdaj že tradicionalno srečanje
tistih, ki smo se že uspeli stokrat vpisati v
knjigo. Šestim ženskam in trem moškim
so se pridružili še mnogi drugi ljubitelji
Kamneka. Da bi kondicijsko pripravljenost
preizkusili tudi na drugih poteh, so "prve
stotke" dobile zemljevid in zloženko TPP
(Tržiške planinske poti). K prešernemu
razpoloženju je pripomogla dobra kapljica

XXI. pohod prijateljstva
in spomina –
Udin boršt 2014
Miro Roblek

V nedeljo, 27. 4. 2014, smo se člani organizacij ZB za vrednote NOB, Območnega
združenja ZSČ Tržič in Območnega
združenja VVS TRŽIČ ter nekaj drugih ljubiteljev pohodništva in druženja udeležili
tradicionalnega pohoda v Udin boršt.
Zbrali smo se pri spomeniku pred šolo v
Križah. Vreme je bilo pred pričetkom pohoda deževno, a se je hitro umirilo. Mogoče
je bila zato udeležba skromnejša, a zbrana
druščina se je ob 8. uri podala na pot, ki nas
je vodila od šole skozi Sebenje, Žiganjo
vas in nato po gozdni poti do spominskega
obeležja v kotlini Kapnik.
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Padalci na Tajskem
Dušan Gorenc

V mestu Sattahip na jugu Tajske je od 1. do 4. maja potekala prva
izmed štirih tekem letošnjega svetovnega pokala jadralnih padalcev v disciplini natančnost pristajanja. Med 50 udeleženci sta
bila tudi člana KPL Kanja, Jaka Gorenc in njegov trener Dušan
Gorenc iz Kovorja. V novi mednarodni ekipi BEST 4 NIKE sta s
srbskimi sotekmovalci osvojila ekipno 1. mesto, Jaka pa je po izrednih šestih serijah z izidom 36 cm premagal indonezijskega (39
cm) in kitajskega tekmovalca (68 cm). Jaka in trener Dušan sta si
v letošnjem letu zadala cilj, da po letih 2007 in 2009 zopet osvojita prestižni naslov skupnega zmagovalca svetovnega pokala. Naslednje tri tekme bodo junija v Nemčiji, septembra v Indoneziji
ter oktobra v Turčiji. Od 30. avgusta do 7. septembra bo v Srbiji
še evropsko prvenstvo, na katerem bo slovenska reprezentanca
branila naslov evropskih prvakov.
Rezultati so na strani pgawc.org

Uspešni plesalci
PK Tržič
Marta Markič, foto: arhiv PK Tržič

Škofja Loka je bila 19. 4. 2014 prizorišče
tekmovanja za pokal Slovenije v akrobatskem rock and roll-u. Plesni klub Tržič
je bil tudi tokrat med najbolj uspešnimi.
Dosegli smo naslednje rezultate: med
najmlajšimi plesnimi pari Teja Eržen in
Nejc Tomšič odlično 2. mesto, Iris Nučič
in Enej Košir 4. mesto. V kategoriji
mlajših mladincev Lara Peternel in Maj
Štrukelj 10. mesto, Nika Meglič in Domen
Žepič 7. mesto, Teja Gajski in Tej Štrukelj
6. mesto in Kaja Šmid in Klemen Vrankar
3. mesto. V kategoriji starejših mladincev
sta Eva Đorđeska in Jaka Jordan na prvi
tekmi v tej kategoriji osvojila 2. mesto;
v članski A kategoriji plesni par Lejla
Glavič in Jure Markič 2. mesto.
Plesalci Plesnega kluba Tržič se redno
udeležujejo tekmovanj v modernih tekmovalnih plesih in presenečajo z vedno
boljšimi nastopi in odličnimi uvrstitvami. Tako je bilo tudi 26. in 27. 4. 2014 v
Brežicah. Dosegli so naslednje rezultate:
Tinkara Roblek in Marko Stegnar (hip
hop duo mladinci) 35. mesto, Naja Zupan
in Žiga Janškovec 28. mesto; (hip hop
solo mladinci) Marko Stegnar 8. mesto in
Žiga Janškovec 10. mesto; (break dance
solo mladinci) Vid Zaman 20. mesto,
Gregor Tadel 19. mesto, Marko Stegnar
13. mesto, Kristjan Debeljak 8. mesto in
20 junij 2014

Nika in Domen

Anže Glavič 7. mesto; (break dance solo
– člani) Timotej Koren 4. mesto; (break
dance team – mladinci) Full flavour crew
1. mesto.
Na prireditvi Naj športnik Tržiča so bili
nagrajeni tudi naslednji naši člani: Eva
Đorđeska, Teja Gajski, Jaka Jordan in Tej
Štrukelj.
Čestitke plesalcem in trenerjem!
Pridružite se PK Tržič in z nami zaplešite
hip hop, rock and roll, breakdance, plese
za najmlajše v tržiških vrtcih, odrasli pa
uživajte na urah joge, plesih za odrasle,
pripravah na poroko, individualnih plesnih tečajih. Informacije na tel.: 040-635710 ali na plesni.klub.trzic@gmail.com.

Kaja in Klemen
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Joga v naravi –
poletno doživetje miru
in ravnovesja
Helena Žitnik

Letošnje leto prinaša Tržičanom novost:
vadbo dinamične hatha joge v naravi
vsak četrtek zvečer od sredine julija do
konca avgusta na poligonu KD Storžič v
Čegelšah.
»Na jogo sem prišla kot največji skeptik in se popolnoma navdušila,« je svojo
izkušnjo z jogo opisala Nataša, zaposlena
mlada mamica. Zaradi vsakodnevne obremenjenosti potrebuje telesno aktivnost, ki
ji da energije in jo obenem sprosti. Je ena
od slehernikov, ki jim tempo današnjega
časa ne prizanaša. V vsakodnevnem hitenju se razdajamo službi, otrokom, partnerju, poskrbimo za hišo, avto … Kaj
pa skrb zase? Imate na urniku reden čas

samo zase, za umiritev in skrb za telo? Če
ne, kaj se mora zgoditi, da ga boste našli?
Da joga učinkuje pri lajšanju stresa, je
danes splošno priznano. Poleg tega krepi
moč mišic, gibljivost našega telesa in
pravilno držo (neoptimalna drža prinaša
bolečine in trajne deformacije). Z vadbo
joge se poveča zavedanje telesa, izboljša
se dihanje in naše splošno zdravje. Jogijski položaji krepijo notranje organe,
uravnotežijo delovanje žlez in pomagajo
preprečevati bolezni sodobnega časa. Ne
samo hrana, tudi joga je antioksidant, ki
preprečuje poškodbe celic zaradi prostih
radikalov. Vadba joge v naravi je prvovrstno doživetje, omenjeni pozitivni učinki pa
se še okrepijo.
Menite, da joga ni za vas? Da ste prestari,
premalo fleksibilni, da je vadba premalo
aktivna? Vadba dinamične hatha joge
vključuje tako gibanje z veliko mišičnega
dela, ki požene kri po žilah, kot položaje
za umirjanje in iztezanje. Povezuje jih
pravilno in kakovostno dihanje ter polna
prisotnost našega uma. Primerna je mlade
in stare, za začetnike in tiste, ki jogo že

Plesalci Plesnega Studia Špela
na najvišjih mestih
Špela Mandelc

Plesalci in plesalke Plesnega Studia Špela so se v preteklem
mesecu udeležili treh različnih pokalnih plesnih tekmovanj, na
katerih so dosegli odlične rezultate.
Pokalni turnir v HIP HOP plesih, ki je potekal v Olimjah nam
je prinesel sledeče rezultate: 1. mesto par Maša Štucin in Laura
Višnar, 2. mesto mala mladinska skupina PSŠ, 4. mesto mala
otroška skupina THE BEST, 6. mesto Laura Višnar s solo točko
in 6. mesto mala mladinska skupina MNKD CREW.
Na Pokalnem turnirju v Brežicah so se plesalci pomerili v HIP
HOP kategoriji, ki je najkonkurenčnejša disciplina modernih tek-

poznate. Poletna vadba joge po ugodni
ceni je lahko tudi priložnost, da si dovolite preizkusiti nekaj novega za svoje dobro. Dodane informacije o vadbi poletne
joge dobite na 051-665-311 ali helena@
promovita.net ter na spletni strani www.
promovita.net/joga.

Joga v naravi dviguje vitalnost in odpravlja
napetosti.

movalnih plesov. Nekaj najboljših rezultatov: 1. mesto par Maša
Štucin in Laura Višnar, 1. mesto mala otroška skupina THE BEST,
4. mesto mala članska skupina PSŠČ, 5. mesto Laura Višnar s
solo točko in 6. mesto mala mladinska skupina MNKD CREW.
Na zadnjem Pokalnem turnirju v STREET plesih, ki je potekalo 10. in 11. maja, pa so si priplesali: 1. mesto mala mladinska
skupina I REMEMBER, 1. mesto Maša Štucin s solo točko, 2.
mesto mala članska skupina CAMORRA, 5. mesto Luka Koder
s solo točko.
Čestitke vsem plesalcem za odlične rezultate. Konec junija jih
čaka še državno prvenstvo, po njem pa v juliju nekatere še evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Italiji.
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Mladinski center Tržič
išče prostovoljce
Katarina Kuzma,
strokovna delavka Mladinskega centra Tržič

Šolske počitnice se hitro približujejo in v
MC se pripravljamo na zabavno in pestro
poletje. Pri tem nam lahko pomagate vsi,
ki imate kaj prostega časa in vas veseli
delo z mladimi. Naši prostovoljci nudijo

Z vašo pomočjo smo
zbrali več kot 70
prehranskih paketov
Alenka Teran Košir

Če vas je v soboto, 10. maja 2014, zaneslo
v eno izmed večjih trgovin v občini, nas
prav gotovo niste mogli spregledati. Enajst članov Rdečega križa Tržič in 12 prostovoljcev iz kriške in tržiške osnovne šole
je pred supermarketoma Mercator in Spar
ter na Tržnem dnevu v Tržiču mimoidoče
osveščalo o dejavnosti RK Tržič, delilo
jabolka, najmlajše pa smo pritegnili s pobarvankami na temo zdravja in plišastimi
igračami, ki so jih lahko odnesli tudi
domov.
Pred supermarketom Mercator smo merili
pritisk in holesterol, medicinska sestra Vika
Stojko pa je zainteresiranim demonstrirala
osnove prve pomoči in temeljne postopke
oživljanja z uporabo defibrilatorja. V trgovinah Spar in Mercator smo z vašo pomočjo

Srečanje s člani ZBNOB
Tržič, ki prebivajo v
Domu Petra Uzarja
Jure Jerkič

Tako kot vsako leto je OO ZBNOB Tržič
ob državnem prazniku - Dnevu upora proti okupatorju v sredo, 23. aprila 2014, v
Domu Petra Uzarja organiziral srečanje s
člani ZBNOB Tržič, ki prebivajo v domu.
Srečanje so nam omogočili vodstvo in
požrtvovalni strokovni delavci doma. Ob
pričetku srečanja sta nas nagovorila socialna delavka ga. Javornik in predsednik
OO ZBNOB Tržič tov. Jerkič. Srečanja se
je udeležilo kar nekaj članov OO in KO
ZBNOB Tržič. Ob enournem klepetu,
22 junij 2014

učno pomoč, se družijo z otroki, pomagajo pri izpeljavi naših aktivnosti ali sami
pripravljajo delavnice (športne, ustvarjalne, izobraževalne ...). Prostovoljci pridobite izkušnje na področju dela z mladimi, možnost dodatnega izobraževanja,
opravljanja izbirnih interesnih vsebin
(srednješolci) in prakse (študentje). Imate kakšna posebna znanja ali veščine –
lahko vodite eno posamično delavnico ali
bi se radi preizkusili v vodenju delavnic
v rednih tedenskih terminih? Ne veste,
kam s prostim časom in bi radi pomagali

oblikovati naš program s svojimi idejami?
Ste starejši in bi radi podali svoje znanje
in spretnosti drugim?
Misel naše dolgoletne prostovoljke Iris
Šober: »Delo z otroki in mladimi je samo
po sebi zelo hvaležno, smiselno delo, ki
poleg dinamične zapolnitve mojega vsakdana pripomore tako k moji strokovni kot
tudi osebnostni rasti.«
Za več informacij nas lahko kontaktirate
po e-pošti: mladinski.center.trzic@gmail.
com, na tel.: 031-699-247 ali nas obiščete
na naslovu Pot na Zali Rovt 3, 4290 Tržič.

uspeli zbrati za več kot 70 prehranskih paketov živil in okrog 160 evrov.
Ker je bila redakcija za junijsko številko
časopisa Tržičan ob koncu zbiranja
živil – to je potekalo do konca maja - že
zaključena, težko ocenimo končno število
zbranih živil in izdelkov za osebno nego,
vsekakor pa lahko zapišemo, da smo z
doseženim, glede na težke čase, ki so se
prizadeli tudi precejšnji del Tržičanov,
lahko upravičeno zadovoljni.
Še enkrat bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste
nam prisluhnili in se odločili za donacijo izdelkov. Te bomo namenili socialno

ogroženim družinam in posameznikom v
občini Tržič.

kozarčku soka ali vina, sladicah in sadju
smo si izmenjali vtise od zadnjega srečanja
do danes. Bilo je veliko spominov na prehojene življenske poti in izkušnje. Za dobro razpoloženje sta poskrbela Ženski pevski zbor Bistrica in harmonikar Primož
Lah, učenec OŠ Bistrica.

Za organizacijo srečanja se najlepše zahvaljujemo vodstvu in strokovnim delavcem Doma Petra Uzarja, organizatorju
srečanja, predsedniku KO ZBNOB Bistrica Branku Plajbesu, Ženskemu pevskemu
zboru Bistrica in mlademu harmonikarju
Primožu Lahu.

Člani RK bomo med 13. in 20. junijem 2014 na osnovnih šolah Križe,
Tržič in Bistrica izvedli akcijo Zbiramo šolske potrebščine, prisotni pa
bomo tudi na Tržnem dnevu v Tržiču.
Vabimo vas tudi na krvodajalsko
akcijo, ki bo 7. in 8. julija 2014 od
7. do 14. ure potekala v prostorih
Sokolnice.
Vabljeni!

med ljudmi

100-letnica pričetka
1. svetovne vojne
Slavko Bohinc

Letos mineva 100 let od pričetka prve
svetovne vojne. V tem tragičnem poglavju
zgodovine so bili udeleženi tudi Slovenci in tudi mnogi Tržičani. Tržič ni bil na
frontni liniji, vendar je občutil grozote vojne. Pomanjkanje, lakota in človeške žrtve
so bile neizprosne, trpljenje ljudi je bilo
strašno. O teh nesrečnih dneh je mnogo
zapisanega tudi v župnijskih kronikah, v
tržiški tole.
Na dan sv. Ane, 26. julija 1914, je bila
razglašena mobilizacija, saj je Avstrija
napovedala vojno Srbiji. V ponedeljek,
27. julija, so se vsi poklicani udeležili sv.
maše in si pustili pripeti Marijino svetinjico. Število vseh vpoklicanih iz tržiške
župnije je bilo v letu 1914 400. Na praznik
sv. Rešnjega telesa, 3. junija 1915, je bilo
potrjenih še okrog 200 vojaških obveznikov. Tem vojaška oblast ni dovolila iti
domov, da bi se poslovili od svojcev, ampak so jih pridržali in poslali proti Mari-

boru. Vojaški nabori so se vrstili tako, da
je 23. januarja 1918 prišel na vrsto že letnik 1900.
Izmed vseh vpoklicanih jih je iz območja
tržiške občine umrlo kar 225 (101 iz
župnije Tržič, 57 iz župnije Križe, 41 iz
župnije Kovor, 19 iz župnije Lom in 7
iz župnije Leše). Nekateri so padli na
bojiščih, spet drugi so umrli v bolnišnicah.
V vojnem času je bilo v Tržiču mnogo vojakov, večinoma le na prehodu. Za dalj
časa pa je bilo nastanjenih več kot tisoč
vojakov z Ogrskega. Posebno veliko vojakov je bilo v juliju in avgustu 1917.
Tržič je bil kot industrijski kraj popolnoma vezan na nakup živil. Ob času vojne
je bila redna trgovina prekinjena in leta
1915 je začelo primanjkovati hrane, ki so
jo občani dobili le še na nakaznice. V letu
1917 so ustanovili javne kuhinje, samo na
Skali so redovnice dnevno izdale preko
200 kosil. Lakota je pestila vse huje in
mnogi so hodili z nahrbtnikom na kmete
iskat živil, ki so jih dobili v zameno za
blago ali usnje. Ko pa so tovarne zaradi
pomanjkanja surovin prenehale s proizvodnjo, je bila zamenjava nemogoča in
beda je bila vedno hujša.
V spomin na začetek teh težkih časov bosta v nedeljo, 27. julija 2014, župnija Križe
in Krajevna skupnost Križe ob spomeniku

žrtvam l. svetovne vojne pripravili spominsko slovesnost.

boste lahko z nama, saj se bodo na zemljevidu pridno risali prevoženi kilometri. Na
koncu poti pa bova ujete trenutke predstavila v dokumentarnem filmu, srečali se
bomo tudi na katerem izmed potopisnih
predavanj. V prihodnjih člankih vam bova
razkrivala lepote Črnega morja, Gruzije,
Azerbajdžana, Kazahstana, Uzbekistana,
Turkmenistana, delčka Rusije in Mongolije. Manjkalo ne bo prigod iz življenja
na poti, težav s počenimi gumami, cestami, ki to sploh niso, ljudmi drugih kultur,
pogledov in navad. Prepričana sva, da še
koga od vas navdušiva za podoben pod-

vig, ki se za naju začne 10. 7. 2014.
Vabiva vas, da postanete del zgodbe in
darujete po svojih zmožnostih. Sredstva se
zbirajo za nakup vozila, obvezno donacijo,
stroške bencina in viz. Stroške življenja pa
si v celoti krijeva sama. Skupaj nam lahko
uspe. TRR: SI56 0700 0000 2094 223.
Najlepša hvala!
Ha, še to: posebej za vas bova pripravila
predstavitev avtomobila, ki naju bo popeljal čez tretjino Zemlje. Predstavitev bo
19. 6. 2014 ob 17. pri OŠ v Križah, ob 18.
uri pri OŠ Bistrica in 20. 6. 2014 od 17. do
19. ure pred Kulturnim centrom.

Gremo v Mongolijo
Katja Kern in Matej Meglič, foto: Jure Pirc – Ujeti trenutek

Usedla se bova v avto in se v 40 dneh
odpeljala vse do Mongolije, po 13.000
kilometrov dolgi poti, do Ulaan Bataarja
in tam vozilo podarila ljudem mongolskih
step, ki bodo z njim premagovali dolge
razdalje do najbližjih šol in bolnic.
Ta projekt je že vrsto let tiha želja. Matej
je oktobra sprožil priprave na prvo slovensko odpravo, ki si je nadela ime FENNECteam. Ustanovilo se je humanitarno
društvo Gremo v Mongolijo, pripravilo
poslovni načrt in s polno paro se je začela
priprava na dobrodelni podvig. Ekipo
sestavljava Matej Meglič in Katja Kern,
zagrizena popotnika, ki skušata navdušiti
vsakogar, ki pride mimo, da kakorkoli
prispeva (finančno, materialno in moralno), ker skupaj zmoremo osrečiti nemalo
otrok v osrčju Azije. Predstavljajte si vsak se odreče eni kavi in skupaj nam bo
uspelo kupiti avto. Midva pa obljubljava,
da vas poleti popolnoma nepričakovano
ujameva in vas z razglednico ali pošiljko
puščavskega peska opomniva, kako
pomemben del te zgodbe ste.
Spremljate naju lahko na spletni strani
www.gremovmongolijo.com; na poti
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Šoferji in diabetiki
skupaj na ekskurziji
Nuša Hafner

V četrtek, 15. maja, so člani Združenja
šoferjev in avtomehanikov Tržič (ZŠAM
Tržič) na ekskurzijo povabili člane Društva
diabetikov Tržič. Odšli so na Vrhniko in na
ogled Tehniškega muzeja v Bistro.
Najprej smo se ustavili na Vrhniki, kjer smo
si ogledali Cankarjevo hišo Na klancu in se
spomnili pomena tega največjega dramatika, ki je bil tam rojen in je živel v času moderne, to je na prelomu 19. in 20. stoletja.
Po ogledu smo se sprehodili do nekdanjega
trgovskega pristanišča na Ljubljanici in si

Kojca (1303 m)
Ivana Valjavec, PD Križe

Škofjeloško – cerkljansko hribovje sestavlja na stotine hribov in enega od njih smo
obiskali tudi mi. Naš cilj je bil 26. aprila
vrh Kojce, ki se dviga 1303 m visoko nad
Cerknim. Po poti opazujemo raztresene
vasice in osamljene kmetije ter bele ceste
med njimi. Že cesta, ki nas vodi od Škofje
Loke skozi Poljansko dolino in se preko
prelaza Kladje spusti v Cerkno, je razmeroma ozka in počasna, od tod naprej pa je
do vasice Jesenica še malo ožja, vendar asfaltirana. In kako prijetno se je peljati čim
višje v hrib. Od spomenika padlim borcem
se začnemo vzpenjati proti sedluVrh Ravni (res pravo ime zato razgibano in strmo
področje). Po dveh resnih strminah pridemo v slabih dveh urah na vrh Kojce, od
koder je čudovit razgled na sosednji vrh
Porezen, spodnje bohinjske gore, Šebrelje

Skupina Prijatelji
Rožnovenske poti v
Međugorju
Marija Lavtar

25. aprila smo se Tržičani pod vodstvom ga. Jane Grohar, ki je idejni vodja
Rožnovenske poti, za tri dni odpravili na
daljše romanje v Međugorje. Pridružili
smo se skupini iz Vipavskega Križa, ki jo
je vodil duhovnik Vlado Kolenko. Zelo
24 junij 2014

Pred hišo Na klancu.

ogledali Cankarjev spomenik. Nato smo pot
nadaljevali do Bistre, kjer smo ob zanimivi
razlagi vodnic po muzeju spremljali ogled
gozdarsko lesarske zbirke, zelo natančni pa

smo bili tudi pri ogledu avtomobilske predstavitve. Sledil je družabni del, ko smo po
kosilu izvedli še srečelov, ki je odpadel na
letošnjem šoferskem občnem zboru.

in v daljavi na Trnovski gozd. Vrh skrbno
kosijo, seno spravljajo v kopo, ki jo živali
preko zime malo obglodajo, za potrebe
gospodarjenja s planino in tudi za utrujene
planince je na vrhu ličen bivak, plošča z
označenimi vrhovi, žig in številne klopce.
Skratka, pravo udobje.
Prvi del spusta je bil po strmini, nato pa
skozi čudovit, mehak smrekov gozd in
že smo pri avtobusu v vasi Bukovo. Ob

lepem vremenu bi se sprehodili še do
vasi Reka ob Idrijci, tako pa nas je do tja
pripeljal avtobus. V gostilni Pod lipami
je čakal obilen kotel slastnega golaža. V
gostilni je zanimiva stara fotografija vasi,
kjer so nad vasjo le košenice, sedaj pa
je v glavnem vse poraslo z grmičevjem.
Košenice so bogate z divjim cvetjem, ki
se je te dni začelo razcvetati. To področje
je poznano po peruniki, ki cveti v maju.

dobro smo se ujeli in preživeli tri lepe
skupne dni. Hvaležni smo bili pomožnemu
šoferju, ki je bil obenem tudi vodič, g.
Luku Čosiču, ki dobro pozna te kraje.
Veliko zanimivega smo izvedeli in videli
po njegovi zaslugi, pa tudi frančiškanski
pater Vlado nas je očaral z odločnim,
a prijaznim pristopom, skromnostjo in
globoko vero. To bistvo, duhovno poglobljenost smo doživeli v polnosti predvsem pri vzponu na Križevac ob molitvi
križevega pota. Lepo presenečenje predstavlja zbrana množica ljudi pred glavno
cerkvijo pri sv. maši in večerni molitvi. Na
Belo nedeljo smo se pred povratkom v veliki kapeli pri glavni cerkvi zbrale skupine

Slovencev. Verjetno smo si romarji delili
vsaj eno skupno prošnjo - za mir na svetu
in v domovini ter za blagostanje na osnovi
duhovnih vrednot pridnosti in poštenosti.

po domovini in v svet, pisma bralcev, zahvala

Po (ne)znani Romuniji
David Ahačič, foto: Janez Kikel

Kdo ne pozna zgodbe o grofu Drakuli in slikovitih Karpatov? A Romunija je še nepredstavljivo več od tega in druščino humoristične

Knjižna novost
Metka Knific

Ljudska univerza Tržič je izdala knjigo
avtorice Jožice Koder z naslovom O Dolini in Dolincih in podnaslovom Pripovedi
Zdravka Dovžana in drugih Dolincev o
ljudeh in življenju, ki izginja. V knjigi so

Simboli Krajevne
skupnosti Križe
V majski številki Tržičana sem prebral
članek gospoda Aleksandra Hribovška, v
katerem izraža kritičen pogled na simbole
naše krajevne skupnosti. Vesel sem vsakega
mnenja, ki odraža zanimanje za simbole,
najsi bo kritično ali pozitivno. Zaradi javne
objave pa želim, da se objavi tudi pojasnilo
na dobronamerne pripombe, ki pa zelo ozko
birokratsko gledajo na naš simbol.
Osnovni namen vsakega simbola, tudi
grba in zastave je, da s svojo obliko,
sliko in barvo prikaže in poudari določen
kraj, narod, osebo ali skupino ljudi, ki jih
določen simbol ponazarja. Ob prikazu
simbola moramo občutiti pripadnost tej
skupini ljudi, ki ga določa, zato morajo
simboli na grbu ali zastavi poudariti tiste
elemente, ki označujejo neko skupno pripadnost. Križani smo želeli poudariti naslednje temelje naše identitete. Najprej bi
pojasnil linijo med zelenim in belim poljem,
ki ponazarja goro in to ne katerokoli goro.
Ponazarja Kriško goro, ki pa ima to linijo
in vsaka drugačna linija gore bi izgubila
smisel ponazarjanja Kriške gore. Že avtor sam se je v svojem pisanju obregnil na
slovenski grb, da ima gora tri vrhove in

skupine Smeh, ki je vandrala po deželi med 27. aprilom in 2.
majem, je očarala prav na vsakem koraku. Urejena, skrivnostna in slikovita dežela kljub zasidranosti globoko v nekdanjem
vzhodnem bloku daje bistveno boljši vtis evropske države kot pa
(priznajmo!) naša dolina šentflorjanska. Kakorkoli, vratove smo
uspešno obranili pred ostrimi zobmi nočnih senc, otekle smejalne
mišice pa bomo Smehovci zdravili na naslednjem raziskovanju.
Greste zraven?

predstavljena lokalna izročila, podrobno
predvsem izročila o hišnih imenih. Gre za
pomemben prispevek k poznavanju nekdanjega življenja v Dolini nad Tržičem,
pa tudi k širšemu vedenju o življenju, ki
se ga danes lahko le še spominjamo. Knjigo je uredil dr. Bojan Knific, uvod k njej
pa prispeval mag. Borut Sajovic. Knjiga
je nastala z namenom, da bi vsaj v bežnih
obrisih ohranili spomin na Dolino, ki se
spreminja, in na življenje Dolincev, ki je
da sama linija ni po predpisih. Vse to drži,
vendar, če bi drugače narisali goro s tremi
vrhovi, to ni več Triglav, ki ponazarja slovenstvo in lego Slovenije.
Barvne črte na zelenem polju imajo mnogo
pomenov in če bi se držali samo predpisov
za ponazoritev križa (Križe), bi bilo vse drugo brez pomena. Ta prepletenost črt ustvarja simbol križa, ponazarjajo pa tudi mnoge
druge elemente, ki so simbolično ponazorjeni z barvo ali s samo obliko linije. Bela
barva je simbol čistega zraka, ki ima ravno
na tem koncu pod Kriško goro še mnoge
zdravilne lastnosti. To potrjuje lokacija
bolnišnice Golnik, ki je v naši bližini, pod
vznožjem iste gore. Modra barva odraža
vodo, ki v obilici izvira ravno nad vasjo
Križe. Rdeča barva pa ponazarja zgodovinsko pomembno križišče poti, ki tečejo skozi
vas Križe. Vse linije se združujejo v točki,
kjer leži vas Križe, ob vznožju Kriške gore.
Te barvne linije pa združene ponazarjajo
slovensko zastavo in prek nje slovensko zavest te regije.
Če bi po strogih heraldičnih predpisih gledali občinske grbe v Sloveniji, bi lahko videli, da le redki izpolnjujejo vse zahteve, ki
so v skladu s heraldičnimi predpisi. Vsi pa
nedvomno ponazarjajo in poudarjajo atribute kraja in mislim, da je to glavni cilj in
namen vseh grbov in zastav.
Slavko Bohinc

minilo. V pretežnem delu je napisana na
podlagi pričevanj Zdravka Dovžana, ki je
pripovedoval o svojih izkušnjah, ob tem pa
iz spomina izbrskal zgodbe drugih ljudi o
življenju, ki ga sam ni izkusil.
Knjigo lahko po promocijski ceni v mesecu
juniju dobite na Ljudski univerzi Tržič ali
v Turistično promocijskem in informacijskem centru Tržič. Predstavitev knjige bo
9. avgusta 2014.

ZAHVALA
Najlepša hvala Silvi in Miji
Srčno bi se rada zahvalila v imenu
vseh udeležencev našega čudovitega
srečanja 10. maja pod Storžičem. Iskrena hvala moji nečakinji Miji Kokaljevi in
sestri Silvi Boštjančičevi za vso organizacijo tega nepozabnega dne. Najlepša
hvala tudi osebju Doma pod Storžičem
za izvrstno postrežbo in odlično hrano,
hvala Vam, saj ste tega dne imeli polne
roke dela.
		

Stanka Ahačič
tržičan 25

vabila, obvestila

Praznovanje krajevnega praznika KS Bistrica pri Tržiču v letu 2014
Od 2. junija do 7. julija bosta v Domu Petra Uzarja
na ogled razstavi ob krajevnemu prazniku:
Ročna dela: pletenje in klekljanje Anke Roblek iz Bistrice pri Tržiču
in Mali duhovi – ANGELI iz zbirke Dane Rakovc iz Kranja.
TOREK, 24. junija ob 8.20,
Poletni dan Osnovne šole Bistrica v avli OŠ Bistrica
SOBOTA, 28. junija ob 9.00,
Dan tržiškega nogometa »NK Tržič 2012« na nogometnem igrišču
OŠ Bistrica (6 tekem mladih nogometašev od 6 do 12 leta in
izbrane vrste tržiških nogometašev z večjim slovenskim klubom)
TOREK, 1. julija ob 19.00,
Odprtje fotografske razstave Ko se je gradila avtocesta
Podtabor - Ljubelj in Bistrica nekoč in danes. Avtorja razstave:
Valentin Klemenčič in Lado Srečnik, člana Foto kluba Tržič.
Nastopa Grajski trio: Katja, Breda in David Košir. Izložba bivše
trgovine Peko v TC Deteljica.
ČETRTEK, 3. julija ob 16.00,
Tekmovanje v balinanju – odprto prvenstvo Tržiča (moški
posamezno). Balinišče Bistrica (Balinarski klub Bistrica).
PETEK, 4. julija ob 16.00,
Tekmovanje v balinanju – odprto prvenstvo Tržiča (ženske
posamezno). Balinišče Bistrica (Balinarski klub Bistrica).
ob 18.00,
praktična vaja KDO NAM REŠUJE ŽIVLJENJE (Gasilko društvo
Bistrica, Kinološko društvo Tržič, Policija Tržič, Zdravstveni dom
Tržič, Gorska reševalna služba Tržič). Ob parku pred domom KS.

od 16.00 do 20.00,
Dan odprtih vrat Gasilskega društva Bistrica - predstavitev
vozil in opreme. Pred gasilskim domom Bistrica.
ob 20.00,
Slavnostna seja KS Bistrica pri Tržiču. Sejna soba
KS Bistrica pri Tržiču.
SOBOTA, 5. od 10. 00 do 14.00,
Veselo v Bistrici pri Tržiču: Sladoledni dan Slaščičarne Bistrica,
Sejem male obrti (obrtniki se prijavite do 15.6.), Podarim,
zamenjam (dobrodelna akcija Karitas Bistrica), Degustacija
zdravilnih napitkov Lekarne Deteljica, Meritev krvnega tlaka in
sladkorja v krvi, Dolinski muzikantje, Moški in ženski pevski zbor
KD Bistrica, Učenci OŠ Bistrica, Grajski trio, Otroška skupina Leše,
Folklorna skupina Karavanke, otroci Vrtca Tržič - Enota Deteljica.
Program bo povezoval Planšar Ladko.
ob 12.30,
Magični teater JABA – DABA– DU čarodeja Tonija.
od 19.00 do 01.00,
Osrednja prireditev Bistrica praznuje. V velikem šotoru na
parkirišču ob Osnovni šoli Bistrica. Zabava z ansamblom
Grega Avsenika.
NEDELJA, 6. julij ob 9.00,
Slovesna maša ob žegnanju
ob 11.00,
Tržiško družabno srečanje na Bistriški planini (zbor pohodnikov
pred prodajalno zelenjave ob 8.30, prevoz s kombijem ob 9.00 in
10.15). Pihalni orkester Tržič, M in ŽPZ KD Bistrica. Za obiskovalce
bo pripravljen brezplačni golaž v vojaški kuhinji kuharice
Mojce Krč.

Kaj raste na sosedovem vrtu?
Ste tudi vi med tistimi, ki dobite večino dnevnih novic na svetovnem spletu? Ne skrbite, niste edini, saj danes že večina ljudi dobi
aktualne novice preko spleta. A vendar imamo v tej poplavi informacij le redko priložnost brati novice iz bližnje okolice.
Prebivalci občine Tržič pa boste sedaj lahko informacije o vsakodnevnem dogajanju v vaši občini dobili na portalu
www.mojaobcina.si/trzic.
Nov spletni medij bo nudil najbolj sveže in ažurne lokalne novice, napovedi dogodkov in razpise, obogatene z multimedijskimi vsebinami. Na portalu vas bodo čakali tudi vsakodnevna vremenska napoved, aktualni zaposlitveni oglasi za vašo
regijo, komentarji prispevkov in informacije o delovanju nekaterih društev in zavodov, ki so si na strani ustvarili
svojo vizitko.
Vsakdo lahko napiše novico
Čar portala je tudi v tem, da omogoča vsem zainteresiranim soustvarjanje vsebine. Če ste torej aktivni v društvu ali pa le preprosto sodelujete v vaši skupnosti, boste sedaj to lahko povedali nadvse enostavno in brezplačno.
Če pa novic ne spremljate vsakodnevno, se boste lahko tudi vsi obiskovalci spletnega portala naročili tudi na prejemanje brezplačnih tedenskih e-novic in e-novic posameznih organizacij. Tako boste ostali na tekočem z dogajanjem v
vaši občini.
Poleg vsega naštetega nas sedaj lahko spremljate tudi na mobilnem portalu, ki je dostopen z mobilnih telefonov na naslovu
http://m.mojaobcina.si/trzic/.
Občina Tržič je portal odprla v torek, 20. maja, z objavami prvih udeležencev izobraževanja za uporabo spletnega medija.
Zlasti predstavnike družbenih organizacij in podjetnike vabimo, da se projektu pridružijo, saj bo to pozitivno vplivalo na prepoznavnost naše občine in njenih dejavnosti. Razen tega predvidevamo, da bo uredništvo Tržičana prispevke redno sprejemala le
še preko portala MojaObčina.si. Informacije lahko prejmete v pisarni TPIC.
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Letovanje otrok v Pineti
Aneta Lavtar in Mateja Klemenčič
Prvi spomladanski žarki nas že grejejo in
istočasno opominjajo, da se bliža vroče
poletje. Večina nas čas počitnic, iskanja novih
dogodivščin in odklopa od vsakdanjega življenja
najraje preživi v prijetnem morskem okolju.
Prav takšno obliko oddiha ponuja letovanje v
Pineti pri Novigradu, ki ga vsako leto obišče okrog tisoč otrok z vse Gorenjske.
Nepozabno in igrivo poletje v Pineti, polno novih
dogodivščin in spoznanj, je mogoče doživeti le
ob skupini mladih vzgojiteljev in animatorjev,
ki svoje delo opravljajo z velikim navdušenjem.
Prevladuje ekipa izkušenih vzgojiteljev, ki s
pripravami prične že v spomladanskih mesecih
in tako poskrbi za raznolik in privlačen program.
Športna igrišča, velik prireditveni prostor, borov
gozdiček, ki nudi varno zavetje pred vročim
soncem, in neposredna bližina morja omogočajo
številne načine zabave preko celega dne. Ker se
po jutru dan pozna, po umivanju zob na jutranji
telovadbi najprej dobro pripravimo svoje telo na
celodnevne aktivnosti. Sledi zajtrk, za njim interesne dejavnosti, kjer lahko rišemo, plešemo,
novinarsko raziskujemo okolico, prisluhnemo
pravljicam, se ukvarjamo z raznimi športi. Za vsa-

Glasbena šola Svarun
S poletjem prihaja obilje, ki ga oplaja sonce z
gorkimi žarki in možnosti se razprostirajo pod
modrim nebom. V srcu človeka se prebuja ustvarjalna zavest, želja po novem, po iskanju poti.
V toplih nočeh, ko zamrejo pesmi ptic, se prebudi duša. Njen spev odzvanja skozi oči, skozi delo
in stvaritve človeških rok. Poletje je slavljenje
poguma, je klic k dejanju, k iskanju. Dolgi dnevi
so polni glasbe, ki izvira iz globočin, kratkim
nočem ne vlada tema, ne samota, temveč tiha
spokojnost in sladkost obstoja.
Glasbena šola Svarun bo s koncertom v sodelovanju z Osnovno šolo Podljubelj počastila
prihod poletja. Glasba z zaključkom šolskega
leta ne bo utihnila. Mlade kitaristi, pianiste,
harmonikaše, pevce, vse vodi ista prastara – ustvarjalna sila. Glasba v raznoraznih oblikah polni
domove, življenju daje barvo in veselju okus.
Večnost odmeva v najbolj preprostih melodijah,
tudi v otroških pesmicah. Koncert bo potekal v
prostorih KS Podljubelj v petek, 6. junija 2014,
ob 18. uri.
Ko se poletje prevesi v barvito jesen, pa ste vabljeni vsi, ki ste začutili glasbo v sebi in bi jo radi
spravili na površje, da se nam pridružite v iskanju in ustvarjanju. Več o tem si lahko preberete na
www.svarun.eu ali pa pokličite na 040 519 018.

Vabilo na voden ogled
Centralne čistilne naprave Tržič

kega se najde kaj zanimivega. Po dobri malici
se odpravimo na plažo, kamor se vrnemo tudi
po kosilu in popoldanskem počitku. Tam nas z
glasbo in informativno-zabavnimi novicami v
dobro voljo spravlja Radio Borovček, ki poskrbi
tudi za vremensko napoved in pregled dogajanja
na športnih turnirjih v Pineti.
V večernih urah se odvija pester program; teme
in igre, s katerimi se srečajo otroci na letovanju,
so zelo raznolike, saj želimo, da prav vsak najde
nekaj po svojem okusu. Velik izziv za vzgojitelje
je vsako leto boljša animacija otrok, zato bo letos v programu znova prišlo do nekaj sprememb.
A nikar prehitro – izvedeli in doživeli jih boste
lahko samo tako, da se nam pridružite na letovanju v Pineti, kjer vam zagotovo ne bo dolgčas.

CENA LETOVANJA
napotnice
za šolske otroke
za predšolske otroke

brez

zdravniške

343,09 EUR za 10 dni
240,16 EUR za 7 dni.

VPIS OTROK z zdravstveno indikacijo poteka
pri osebnem zdravniku otroka. V kolikor zdravstvena indikacija pri otroku ni prisotna, otroka v
kolonijo vpišete na Uradu za družbene dejavnosti na Občini Tržič ali na tel.št. 597-1-522.

Starši na Občini Tržič lahko na podlagi Pravilnika o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič uveljavljajo sofinanciranje letovanja. Do pomoči so upravičeni
le starši oz. skrbniki, ki jim je zaradi trenutne
materialne ogroženosti pomoč nujno potrebna,
izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za
rešitev socialne stiske. Subvencija letovanja se
določi skladno s Pravilnikom o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna
Občine Tržič do višine razpoložljivih sredstev.
Vlogo za subvencijo letovanja z vsemi zahtevanimi prilogami in mnenjem CSD Tržič pošljite
do rokov, navedenih na vlogi, na naslov: Občina
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali jo v času
uradnih ur oddajte v sprejemno pisarno Občine
Tržič.

TERMINI za otroke iz občine Tržič:
predšolska kolonija: 20.6.2014 - 27.6.2014
šolska kolonija:
22.7.2014 - 1.8.2014
in 1.8.2014 - 11.8.2014
CENA LETOVANJA ob izdani zdravniški
napotnici
za šolske otroke
178,89 EUR za 10 dni
za predšolske otroke 125,22 EUR za 7 dni

Pinesta d.o.o. kot izvajalec letovanja pripravi
pogodbo o letovanju vašega otroka ter jo pošlje
Občini Tržič, starše pa obvesti o terminu podpisa
pogodbe na Občini. Pred odhodom v kolonijo
otroka na domu obišče tudi vzgojitelj in vas informira z okvirnim potekom letovanja.
Dodatne informacije: Občina Tržič - Aneta
Lavtar, tel: 04/59-71-522.

Medgeneracijski dan v Lešah

po Lešah in okolici, srečelov, piknik z živo
glasbo itd. Začnemo ob 12h, podroben program je objavljen na spletni strani društva
(www.drustvo-zrokovroki.si). Z zbranim
izkupičkom si bomo uredile elektro in vodovodne inštalacije, rade bi še zamenjale dotrajana okna in vrata.
Vabimo Vas na prijeten dogodek, obenem pa
prosimo, da nam pomagate pri zastavljenih
ciljih. Vesele bomo vašega obiska, dobitkov
za srečelov, lahko pa nam s svojo donacijo
priskočite na pomoč in omogočite skupini
Leske kvalitetno delo v skupini še naprej.

Metka Kokalj
Smo zunanja skupina starih ljudi za
samopomoč z imenom Leske iz Leš pri Tržiču,
ki delujemo pod okriljem medgeneracijskega
društva Z ROKO V ROKI, ki izvaja programe
samopomoči za starejšo generacijo, razvija
prostovoljno delo, se osredotoča na pripravo
srednje generacije na starost, medgeneracijsko povezuje in odpravlja predsodke o starosti.
Skupina Leske se že peto leto zapored
srečujemo v stari šoli v Lešah pri Tržiču vsak
torek od 9.30 do 11.00. Trenutno našo skupino sestavlja 10 uporabnic, 1 uporabnik in 2
voditeljici (Metka Kokalj in Marjana Oblak),
ki vsak teden poskrbita za različne teme, o katerih se pogovarjamo, delimo svoje izkušnje,
doživetja in čustva.
Ker se članice skupine nadvse dobro počutimo
v stari šoli, pa vendar nam manjkajo osnovne
dobrine (topla voda in ogrevani prostori),
smo se odločile, da s pomočjo Medgeneracijskega društva v petek 6.6.2014 organiziramo
dobrodelni dogodek – Medgeneracijski dan
v Lešah, kjer se bomo družili stari in mladi.
Organizirali bomo razne delavnice, pohod

Zgodbe o Tonetu
Marinka Kenk-Tomazin
V drobni knjigi zbrani preprosti, topli, človeški
spomini na dr. Toneta Pretnarja, Tržičana,
svetovljana, znanstvenika slovenista, profesorja,
poliglota, po katerem nosi ime splošna knjižnica
v Tržiču, so bili izdani v 500 izvodih v času
slovenskega kulturnega praznika, pa že kličejo
po ponatisu. Mnogi se odzivate takole: »Saj bi
tudi jaz lahko povedal to in to o njem, najinem
druženju …« Ker je ponatis lahko hkrati tudi
dopolnjena izdaja, imate priložnost, da nam
posredujte svojo zgodbo o Tonetu. Prinesite ali
pošljite jo v knjižnico.

V četrtek, 5. junija 2014, vas od 9.00 do 17.00 uri
vabimo na voden ogled Centralne čistilne naprave
Tržič na Brezovem. Veseli bomo vašega obiska!
Sebastijan ZUPANC, direktor
tržičan 27

nagradna igra
TURISTIČNO
PROMOCIJSKI IN
INFORMACIJSKI
CENTER TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 TRŽIČ, tel.: 04 59 71 536
e-pošta: informacije@trzic.si, spletni naslov: www.trzic.si

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je
objavljen tudi na spletni strani www.trzic.si/prireditve

JUNIJ 2014
od ponedeljka do petka ob 7.30 na gradu Neuhaus in
vsak torek in četrtek ob 8. uri na igrišču OŠ Križe
JUTRANJA TELOVADBA; Šola zdravja
vsak ponedeljek ob 18. uri v šiviljski popravljalnici Maja
KROŽEK PLETENJA, KVAČKANJA, ŠIVANJA, VEZENJU; Šiviljska popravljalnica Maja
od junija do oktobra
NAJLEPŠI TRŽIŠKI KOTIČEK 2014; TD Tržič
ponedeljek, 2. 6., do ponedeljek 7. 7.
v Domu Petra Uzarja
RAZSTAVI: ROČNA DELA – PLETENJE IN KLEKLJANJE ter MALI DUHOVI - ANGELI;
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
torek, 3. 6.
ob 16. uri v Domu Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
od 18. do 19. ure v društveni pisarni
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V BISTRICI; Društvo diabetikov Tržič
sreda, 4. 6. ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE; Glasbena šola Tržič
četrtek, 5. 6.
od 9. do 17. ure na Brezovem
VODEN OGLED CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE TRŽIČ; Komunala Tržič d.o.o.
ob 16.45 uri v Ljudski univerzi Tržič
INFORMATIVNI DAN ZA VIŠJEŠOLSKA PROGRAMA: EKONOMIST IN POSLOVNI SEKRETAR; Ljudska
univerza Tržič
ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE: ARNE HODALIČ; Tržiški muzej
ob 19.30 v Domu krajanov na Brezjah pri Tržiču
DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA »DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN«;
Razvojna agencija Ragor
petek, 6. 6.
od 12. uri na igrišču pri bivši šoli v Lešah
SREČANJE MEDGENERACIJSKIH SKUPIN V LEŠAH; Medgeneracijsko društvo »Z roko v roki«,
Skupina Leske in KS Leše
ob 18. uri v prostorih KS Podljubelj
KONCERT; Glasbena šola Svarun, Osnovna šola Podljubelj in
Krajevna skupnost Podljubelj
ob 19. uri na sedežu društva Slovensko rodovno gibanje
ZBIRANJE OB ANASTASIJI; Slovensko rodovno gibanje
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 7. 6.
v jutranjih urah iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: ZIRBITZKOGEL; Planinsko društvo Tržič
ob 10. uri iz Kovorja
POHOD IZ KOVORJA DO CERKVE MARIJE POMAGAJ; Društvo invalidov Tržič
ob 9. uri na Glavnem trgu v Kranju
KOLESARSKI DAN POD STORŽIČEM; Zavod za turizem Kranj in TD Rekreatur
ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE, PREDSTAVA ZA OTROKE: MOJCA POKRAJCULJA; Občina Tržič
ob 10. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV; Društvo diabetikov Tržič
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ob 20. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja
KONCERT: STABAT MATER; Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič
nedelja, 8. 6. od 12. do 20. ure v Lomu pod Storžičem
4. TURNIR OBČINSKE LIGE: LETNA OBČINSKA LIGA V MALEM NOGOMETU TRAVA 5+1;
Nogometni klub Tržič 2012
ponedeljek, 9. 6. ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič
torek, 10. 6.
iz Tržiča
PLANINSKI POHOD: SNEŽNIK; Društvo upokojencev Tržič
ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič
ob 19.30 v Gasilskem domu v Kovorju
DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA »DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN«; Razvojna agencija Ragor
sreda, 11. 6. od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 13. 6. na osnovnih šolah v Tržiču, Križah in Bistrici
AKCIJA ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE; Rdeči križ Tržič
sobota, 14. 6.
ob 8. uri iz Sebenj
3. IZLET KRAJEVNE SKUPNOSTI SEBENJE; Krajevna skupnost Sebenje
od 8. do 13. ure na Trgu svobode
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p., Občina Tržič
ob 11. uri v Podljubelju
SPOMINSKA SLOVESNOST OB 69. OBLETNICI OSVOBODITVE KONCENTRACIJSKEGA TABORIŠČA
MAUTHAUSEN LJUBELJ; Občina Tržič, ZZB NOB Slovenije, ZZB za vrednote NOB Tržič
ob 17. uri v Križah
90. OBLETNICA DELOVANJA PGD KRIŽE; Prostovoljno gasilsko društvo Križe
nedelja, 15. 6. na Zelenici
DAN LEPEGA ČEVELJCA NA ZELENICI; GUC Zelenica
torek, 17. 6. od 18. do 19. ure v društveni pisarni v Bistrici pri Tržiču
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV; Društvo diabetikov Tržič
četrtek, 19. 6.
ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
od 17. do 18. ure pred Osnovno šolo Križe
DOBRODELNI PROJEKT GREMO V MONGOLIJO-PREDSTAVITEV VOZILA; Humanitarno društvo
Gremo v Mongolijo
od 18. do 19. ure pred Osnovno šolo Bistrica
DOBRODELNI PROJEKT GREMO V MONGOLIJO-PREDSTAVITEV VOZILA; Humanitarno društvo
Gremo v Mongolijo
petek, 20. 6.
od 17. do 19. ure pred Kulturnim centrom Tržič
DOBRODELNI PROJEKT GREMO V MONGOLIJO-PREDSTAVITEV VOZILA; Humanitarno društvo
Gremo v Mongolijo
ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
LETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 20. 6. - nedelja, 22. 6. na Zelenici
PLANINSKI TABOR NA ZELENICI; Planinsko društvo Tržič (Mladinski odsek)
sobota, 21. 6.
v jutranjih urah iz Križev
PLANINSKI IZLET: KRN; Planinsko društvo Križe
ob 10. uri v atriju Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE, PREDSTAVA ZA OTROKE: O RADOVEDNEM GUMBKU, KI SI JE
ŽELEL V SVET; Občina Tržič
ob 19.30 uri v atriju Občine Tržič
POLETNA MUZEJSKA NOČ, PREDAVANJE: SLOVENIJA, OD KOD LEPOTE TVOJE. FENOMEN
NARODNOZABAVNE GLASBE V LUČI USTVARJANJA ZVOČNE PODOBE IN KOSTUMIRANJA;
Občina Tržič in Tržiški muzej
ob 20.30 uri v atriju Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE, KONCERT HIŠNEGA ANSAMBLA AVSENIK; Občina Tržič
nedelja, 22. 6.
ob 12.30 uri na Zelenici
PLANINSKA MAŠA; Župnijski urad Tržič

koledar prireditev
ob 16. uri pri Gostišču Smuk
LJUDSKE IGRE BREZ MEJA; Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke
od nedelje, 22. 6. do nedelje 29. 6. iz Tržiča
LETOVANJE V IZOLI; Društvo upokojencev Tržič
torek, 24. 6.
ob 8.20 v Osnovni šoli Bistrica
PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI BISTRICA: POLETNI DAN OSNOVNE ŠOLE BISTRICA; Osnovna šola
Bistrica in Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
od 16. do 24. ure na balinišču na Ravnah
ZBOR KRAJANOV; Krajevna skupnost Ravne
v popoldanskih urah
ZAKLJUČEK PROJEKTA UDIN BORŠT IN OTVORITEV POTI TREH ZVONOV;
Občina Tržič, Krajevna skupnost Sebenje in Polona Brodar s.p.
sreda, 25. 6.
iz Tržiča
IZLET NA VIŠARJE; Društvo upokojencev Tržič
ob 7. uri izpred Gostišča Karavla Koren
DAN DRŽAVNOSTI: SPOMINSKI POHOD; Občina Tržič in veteranske organizacije
ob 13.30 uri pri spomeniku Obtožujem
DAN DRŽAVNOSTI: POLAGANJE VENCA; Občina Tržič in veteranske organizacije
ob 14. uri v Podljubelju
DAN DRŽAVNOSTI: SPOMINSKA SLOVESNOST; Občina Tržič in veteranske organizacije
petek, 27. 6. ob 21. uri v atriju Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE, KONCERT SKUPINE SPOONFUL; Občina Tržič
sobota, 28. 6.
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: POLINIK 2332M; Planinsko društvo Tržič
iz Tržiča
MEDDRUŠTVENI POHOD PO POTI TREH GRADOV;
Društvo diabetikov Tržič in Društvo diabetikov Škofja Loka
ob 9. uri z Brezij pri Tržiču
5. TEK DO KOČE NA DOBRČI; Tekaški klub Tržiške strele
ob 9. uri pri Osnovni šoli Bistrica
DAN TRŽIŠKEGA NOGOMETA »NK TRŽIČ 2012«;
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču in NK Tržič 2012
nedelja,29. 6. od 12. do 20. ure v Jelendolu
5. TURNIR OBČINSKE LIGE: LETNA OBČINSKA LIGA V MALEM NOGOMETU TRAVA 5+1;
Nogometni klub Tržič 2012

JULIJ
vsak četrtek iz Tržiča
KOPALNI DAN NA DEBELEM RTIČU; Društvo upokojencev Tržič
v času poletnih počitnic
VPIS V POLETNI TEČAJ: VZGOJA MLADIČA; Kinološko društvo Storžič
torek, 1. 7.
ob 16. uri v Domu Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
ob 19. uri v izložbi bivše trgovine Peko v TC Deteljica
FOTOGRAFSKI RAZSTAVI: KO SE JE GRADILA AVTOCESTA PODTABOR - LJUBELJ in BISTRICA NEKOČ
IN DANES; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
od torka, 1. 7., do ponedeljka, 7. 7. iz Tržiča
POLETNI TABOR; Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič
četrtek, 3. 7.
ob 16. uri na balinišču v Bistrici
TEKMOVANJE V BALINANJU; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE: BREDA ŠTURM; Tržiški muzej
petek, 4. 7.
od 16. ure dalje v Bistrici
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU BISTRICE PRI TRŽIČU;
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
ob 19. uri na sedežu društva Slovensko rodovno gibanje
ZBIRANJE OB ANASTASIJI; Slovensko rodovno gibanje

sobota, 5. 7.
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: SOŠKA POT; Planinsko društvo Tržič
iz Tržiča
IZLET: BOLNICA FRANJA; Društvo upokojencev Tržič
ob 11. uri v Podljubelju
SREČANJE INVALIDOV; Društvo invalidov Tržič
od 10. ure dalje v Bistrici
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU BISTRICE PRI TRŽIČU: SLADOLEDNI DAN SLAŠČIČARNE
BISTRICA; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
od 19. ure dalje pri Osnovni šoli Bistrica
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU BISTRICE PRI TRŽIČU: PRIREDITEV BISTRICA PRAZNUJE;
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
nedelja, 6. 7.
iz Podljubelja
POHOD NA BISTRIŠKO PLANINO; Krajevna skupnost Podljubelj in Športno društvo Podljubelj
od 8.30 dalje v Bistrici
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU BISTRICE PRI TRŽIČU;
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
ob 11. uri na Bistriški planini
SLOVESNOST OB SPOMINSKEM OBELEŽJU; Občina Tržič, Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
in ZZB za vrednote NOB Tržič
ponedeljek, 7. 7 . in torek, 8. 7.
od 7. do 14. ure v Sokolnici
KRVODAJALSKA AKCIJA; Območno združenje Rdečega križa Tržič
sobota, 12. 7.
ob 10. uri v atriju Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE, PREDSTAVA IN ANIMACIJA ZA OTROKE: MAGIC BERTY NA
OBISKU; Občina Tržič
nedelja, 13. 7.
ob 16. uri v atriju Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE, KONCERT KULTURNEGA DRUŠTVA JERBAS; MOŠKI SO
DRUGAČNI. ŽENSKE TUDI; Občina Tržič
četrtek, 17. 7.
od 18.30 do 20. ure na poligonu na Čegelšah
POLETNA JOGA V NARAVI; PromoVita, svetovanje in izobraževanje, Helena Žitnik s.p.
petek, 18. 7. v Dupljah
PIKNIK PR'TRNOVC; Društvo upokojencev Tržič
sobota, 19. 7.
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: JEZERSKO, KOROŠKA RINKA, LOGARSKA DOLINA; Planinsko društvo Tržič
iz Križev
PLANINSKI IZLET: JEREBICA; Planinsko društvo Križe
nedelja, 20. 7.
ob 9. uri v Zavetišču Gozd
ŠAHOVSKI TURNIR ZA MEMORIAL TOMAŽA KAVARJA; Planinsko društvo Križe
četrtek, 24. 7.
od 18.30 do 20. ure na poligonu na Čegelšah
POLETNA JOGA V NARAVI; PromoVita, svetovanje in izobraževanje, Helena Žitnik s.p.
sobota, 26. 7.
ob 7. uri iz Tržiča
KOPALNI DAN; Društvo invalidov Tržič

ob 10. uri v atriju Občine Tržič

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE, PREDSTAVA ZA OTROKE: O DIMNIKARČKU, KI JE SREČO ISKAL;
Občina Tržič

ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič

TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE, MONOKOMEDIJA: MOŠKA COPATA; Občina Tržič

nedelja, 27. 7.
ob 10. uri ob spomeniku žrtvam 1. svetovne vojne v Križah (pred cerkvijo)

SPOMINSKA SLOVESNOST ob 100-letnici 1. svetovne vojne; Župnija Križe in Krajevna skupnost
Križe

četrtek, 31. 7.
od 18.30 do 20. ure na poligonu na Čegelšah

POLETNA JOGA V NARAVI; PromoVita, svetovanje in izobraževanje, Helena Žitnik s.p.
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OBČINA TRŽIČ

OBMOČNO ZDRUŽENJE
VVS TRŽIČ

POLICIJSKO
VETERANSKO DRUŠTVO
”SEVER” GORENJSKA

OBMOČNO ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH ČASTNIKOV
TRIŽIČ

25. junij - DAN DRŽAVNOSTI
ob 7. uri izpred Gostišča Karavla Koren
14. tradicionalni pohod po poteh TO Tržič
ob 13.30 uri na platoju mejnega prehoda Ljubelj
Polaganje venca ob spominskem obeležju veteranov
vojne za Slovenijo
ob 14. uri pri spominskem obeležju veteranov vojne
za Slovenijo1991 (pri Gostišču Karavla Koren)
Osrednja svečanost
						 Vabljeni!

JAVNI RAZPIS
Občina Tržič obvešča, da bo na spletni strani Občine Tržič (www.trzic.si) dne 2. 6. 2014
objavljen Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Besedilo javnega
razpisa, vloga z obrazci in navodila za izpolnjevanje vlog bodo na voljo na spletni strani
Občine Tržič in v sprejemni pisarni Občine
Tržič.
		

župan, mag. Borut Sajovic

Nagrajenci 3. številke Tržičana, ki jih za
pravilne odgovore (Poslovna enota podjetja MOBI-COMP, Dejan Simič s.p., se nahaja na naslovu Spodnja Bistrica 3, Tržič.)
nagrajuje omenjeno podjetje, so:
1. nagrada (Free2Go paket + bon za 10%
popusta): Lea Farazin, Loka, Tržič.
2. nagrada (stereo zvočniki za računalnik
+ bon za 5 % popusta): Irena Meglič,
Snakovška cesta, Križe.
3. nagrada (USB miška + bon za 5 %
popusta): Sonja Ahačič, Podljubelj, Tržič.
Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o
nagradi in možnosti prevzema boste
obveščeni tudi po pošti.

Agencija Vedamix, d.o.o. Zavarovalno zastopanje
Agencija Vedamix, d.o.o. je pooblaščena ekskluzivna agencija zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d.d. Že
enajsto leto poslujemo na Deteljici v Bistrici pri Tržiču. Sklepamo vse vrste zavarovanj in nudimo strokovno
pomoč pri uveljavljanju škodnih dogodkov. V agenciji Vedamix smo našim zavarovancem ves čas na voljo.
Pri nas lahko uredijo vse storitve, ki jih nudi Adriatic Slovenica, brez plačila provizije.

VSA ZAVAROVANJA NA ENEM MESTU

Pri nas lahko poleg avtomobilskega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje vaše hiše ali stanovanja
Dom AS, turistično zavarovanje v tujini z asistenco Coris ter vsa druga premoženjska, zdravstvena ali
življenjska zavarovanja.

Nagradno vprašanje: Kako se imenuje zavarovanje hiše ali stanovanja?
1. nagrada: Darilna vrečka.
2. nagrada: Darilna vrečka.
3. nagrada: Darilna vrečka.
Dopisnico z odgovorom na nagradno vprašanje pošljite do 15. julija 2014 na naslov: Uredništvo Tržičana,
TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali po e-pošti na naslov: informacije@trzic.si.
Agencija Vedamix d.o.o., Cesta Ste Marie aux Mines 15, Bistrica pri Tržiču, vedamix@siol.net,
tel. 04/5920-180, 041/344-089.

oglasi

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser
vozil Renault in Dacia

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

www.avto-sivic.si

• servis kombijev in avtodomov • klime polnjenje in popravila • gume - prodaja, montaža,
hramba • avtovleka non stop GSM: 041/946-673 •
avtostekla • cenejši nadomestni deli MOTRIO •
• ročna avtopralnica • dodatna oprema •
• avtokleparstvo • popravilo poškodb toče brez
lakiranja • v sodelovanju s avtokleparstvom
Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

Oddamo poslovni prostor na avtobusni postaji Tržič v izmeri 52 m2 in poslovne prostore
v Industrijski coni Mlaka - bivši tehnični pregledi v skupni izmeri 200 m2.
Informacije na tel. št.: 04/59-20-943 ali na integral@integral-ap.si.
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Večina evropskih držav ljubiteljsko kulturo pojmuje kot pomemben del družbe, ki prebivalcem omogoča ustvarjalnost na osebni ravni
in dostopnost kulturnih dobrin na družbeni ravni. Po Evropi se tovrstni ustvarjalnosti vsako leto poklonijo v okviru dnevov ljubiteljske
kulture, ki so časovno različno umeščeni. Letos se slavju te najbolj množične oblike kulturne dejavnosti prvič priključuje tudi Slovenija
z vseslovenskim Tednom ljubiteljske kulture med 15. in 22. junijem, ki ga pripravljata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza
kulturnih društev Slovenije.
Ljubiteljska kultura v Sloveniji je množična, raznolika in kvalitetna. Svojo bogato tradicijo črpa iz sredine 19. stoletja (tabori in čitalnice),
ko je bila organizirana ljubiteljska kultura nosilka celotne slovenske kulture. Danes predstavlja dobro organizirano in s strani JSKD
strokovno podprto vsestransko gibanje ustvarjalnih potencialov, ki vključuje 107.000 ljudi v 5.000 kulturnih društvih in skupinah – in v
te številke niso všteti otroci in mladi do 18. leta.
Z vseslovenskim tednom ljubiteljske kulture se tako poklanjamo vsem, ki svojo energijo in čas namenjajo kulturi. Preko kulturnega
dogajanja želimo povezati prebivalce lokalnih skupnosti in celotne Slovenije ter zamejstva. Simbol tedna ljubiteljske kulture je rodovitno drevo, ki ponazarja široko dostopnost in raznolikost naše kulture, ohranjanje kulturne dediščine in tudi skrb za biotsko raznovrstnost Slovenije ter simbolno obnovo po žledolomu. Pobuda o zasaditvi sadnih dreves je namenjena osveščanju prebivalstva o pomenu
ohranjanja avtohtonih sort kot kulturne dediščine ter ustreznega odnosa do okolja.

NAJ SE VIDI!
JSKD in ZKDS pozivata vse ustvarjalce, pa naj gre za ljubitelje ali profesionalce, da v Tednu ljubiteljske kulture na okenske police ali
pred hiše na ogled postavijo inštrumente, slikarska platna, knjige, plesne kostume, gledališke plakate, zgoščenke, notne zapise, skratka
predmete, ki ponazarjajo umetniško zvrst ali kulturno dejavnost, s katero se ukvarjajo. »Stopite na svetlo, dragi ustvarjalci, naj se
vidi, koliko prebivalcev te države se ukvarja s kulturo!«

Program:
nedelja, 15. junij, ob 18. uri

na avtobusni postaji v Tržiču: OTVORITVENA SLOVESNOST z zasaditvijo
»kulturnega« drevesa (ZKO Tržič)

ponedeljek, 16. junij, ob 20. uri

v Kulturni dvorani v Križah: MONOLOG, gledališki večer (KD Kruh Križe)

torek, 17. junij, ob 21. uri

v Paviljonu NOB: LITERARNI VEČER (Predstavitev pesniške zbirke Davida Ahačiča
Skoz' to okno gledam svet in svet me použiva skozenj; MGT)

sreda, 18. junij, ob 20. uri

v Domu krajanov Brezje pri Tržiču: VEČER LJUDSKIH PESMI z državnim
prvakom v imitiranju Nejcem Ravniharjem (KD Jerbas)

četrtek, 19. junij, ob 20.30 uri

na gradu Neuhaus (Tržič): Moliere: PRETENTANI GOSPOD, komedija
(KD Kruh Križe)

petek, 20. junij, ob 17. uri

v amfiteatru pred OŠ Bistrica: MOJCA POKRAJCULJA, gledališka predstava
za otroke (KUD Zali Rovt); ob 17.45 uri: GLINASTI MOŽ, predstava za otroke
(OGS Kajzerice, KD Kruh Križe); PODELITEV PRIZNANJ za sodelovanje na
območnem srečanju otroških gledaliških skupin

sobota, 21. junij, ob 20. uri

na skednju v Kovorju: ONE & ON, humoristični večer (MGT)

nedelja, 22. junij, ob 16. uri

pri Gostišču Pr' Smuk v Retnjah: LJUDSKE IGRE BREZ MEJA (FS Karavanke)

nedelja, 22. junij, ob 21.15 uri

v letnem gledališču v Dobu pri Domžalah: Cvetko Golar: VDOVA ROŠLINKA
(17. Srečanje gorenjskih komedijantov; KUD Lom pod Storžičem)

Informacije: Zveza kulturnih organizacij Tržič, tel.: 041-204-952, zkotrzic@gmail.com
Območna izpostava JSKD Tržič, tel.: 04/592-46-30

