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70 let od prvega telovadnega
nastopa v Ljubljani
Zora Konič

Izhajam iz napredne sokolske družine. Že kot triletni deklič sem se znašla
pri telovadbi v sokolskem domu in z njo nadaljevala vse do pričetka druge svetovne vojne. Skupaj z očetom in ostalimi aktivisti odporniškega
gibanja sva bila odpeljana v zapore v Begunje in nato naprej v izgnanstvo ter prisilno delo v Avstrijo. Oba sva se 5. maja 1945 srečno vrnila
v Tržič in takoj pristopila k ustanovitvi Fizkulturnega društva Tržič. Iz
Tovarne Peko smo v Sokolnico pripeljali športno opremo, ki smo jo v
času vojne imeli tam shranjeno, in vadba se je pričela, Sokolnica pa
oživela. V tem času je Fizkulturna zveza v Ljubljani že načrtovala prvi
masovni povojni telovadni nastop. Kot vaditeljica sem se odzvala na
poziv in se z ostalimi dekleti iz celotne Slovenije udeležila priprav za
ta nastop v Ljubljani. Živeli smo še vedno pod vplivom vojne, zato sem
morala imeti za pot v Ljubljano posebno dovolilnico.
Ko smo prispele v Ljubljano in nato v Narodni dom, je bila telovadnica
še vedno polna vojaške opreme. Kaj zdaj? Pripeljali so nemške vojaške
ujetnike, ki so vse to počistili. Nato smo pričele z dvodnevnim učenjem
telovadnih vaj pod vodstvom vaditeljev Gregorke, Šavnika in Jelice
Vazaz. Spominjam se vaditelja Gregorke, ki je bil nepopustljiv in na
odločno povelje smo morale do tal delati počepe. Bilo jih je veliko, z
njimi pa so prišle tudi bolečine in krči, saj telo ni bilo pripravljeno na
take intenzivne aktivnosti.
Po vrnitvi sem v Sokolnici pričela z vadbo z našimi mladinkami. Bilo
nas je kar lepo število, med njimi Vlasta Babič, Marja Vidmar, Mara
Mozetič, Anka in Silva Kogoj, Mira Nadišar, Slava Dornig, Vlasta
Lavička, Sonja Konič, Milena Kališnik, Metka Cilenšek, nekaj se jih
je že izgubilo v spominu. Koncem meseca julija 1945 je bil prvi telovadni nastop v osvobojeni Ljubljani na štadionu za Bežigradom. Bilo
nas je veliko, nastopajočih in gledalcev. Dodeljeno mi je bilo vodstvo
ene izmed telovadnih vrst, ki je štela 100 nastopajočih. Nepozaben je
spomin na ta dogodek, na strumno korakanje ob prihodu na stadion. V
meni je vse kipelo od sreče in športnega duha. Prvi telovadni nastop po
svetovni vojni pred 70. leti je uspel.
Še mnogo je bilo takih nastopov, vendar toliko zanosa in vzburjenja v
meni ni povzročil noben drug. In danes še vedno po malem korakam
pod simbolom »Zdrav duh v zdravem telesu« in s tem vzdržujem svoje
93-letno telo v dobri psihofizični kondiciji. MLADINA, SVETUJEM
VAM, GIBAJTE SE!

Uvodnik
Irma Lipovec
Vroče poletje. Sonce neusmiljeno pripeka. Le
kam bi se skril, le kje bi se ohladil?
Na Gorenjski plaži, seveda! Kako blagodejno
je jutranje plavanje. Zrak je še prijetno ohlajen,
voda čista in čudovita za plavanje. V bazenu
srečujem zadovoljne in nasmejane obraze, ki so
navdušeni nad tako jutranjo rekreacijo.
Škoda je le, da je tako poceni plavanje organizirano samo zjutraj. Mnogi, ki so še v službah
in prihajajo domov pozno popoldne, bi se po
napornem dnevu z veseljem ohladili v bazenu na
večernem plavanju. Takrat se ob robovih bazena
prižgejo lučke, dan počasi ugaša, voda pa bi bila
idealna za sprostitev in rekreacijo.
Tudi starejšim bi večerno plavanje in ohlajanje v
vodi zelo koristilo.
Dejavnosti, ki omogočajo, da so ljudje zadovoljni, pozitivno vplivajo na vsakega posameznika in na klimo v okolju. Upam, da bodo
ideje obrodile sadove in da bo Gorenjska plaža
ponudila še več.

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik
Urednik fotografije: Sašo Borojevič
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko,
Marinka Kenk Tomazin, Irma Lipovec,
Sergeja Valjavec
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. Uredništvo
si pridržuje pravico do krajšanja člankov v skladu z
uredniško politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom: Tiskarna Uzar d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in
informacijski center Občine Tržič, Občinsko glasilo
»Tržičan«, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
urednistvo.trzican@gmail.com, tel.: 04 59 71 536,
www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada 5950 izvodov.

Na naslovnici:
Tržiška planinska pot - Veliki vrh (2088 m), foto: Vili Vogelnik
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Peko daje delo
in lahko dela
dobre čevlje

In se tako pridruži uspešnim tržiškim podjetjem, ki v Tržiču poslujejo pozitivno in
zaposlujejo. Zato je potrebno storiti vse,
da se končno zagotovi finančno pozitivna
proizvodnja. S tem se strinjajo zaposleni,
vodstvo tovarne in zadovoljen sem, da
sem to slišal po ogledu neposredne proizvodnje tudi od gospodarskega ministra g.
Počivalška, ki je na povabilo naše poslanke
ge. Potočnik obiskal tovarno.
Država je še vedno večinski lastnik in naj
se tudi odgovorno obnaša. Zdi se mi prav,
da skupaj pritisnemo na državne banke,
ki smo jih dokapitalizirali vsi, tudi tržiški
davkoplačevalci, da opravijo svojo nalogo
in zagotavljajo obratna tekoča sredstva
za nemoteno proizvodnjo. Tovarna noče
miloščine, pač pa normalen zavarovan
kredit, ki se bo tako kot doslej vrnil v celoti
in banki dal zaslužek. Zadnje dobre kolekcije, povečana naročila, boljša prodaja,
motivacija zaposlenih so dobri znaki, ki jih
velja nadgrajevati.

Tržiško poletje
bo delovno,
leto pa uspešno
Do polletja smo uspešno zaključili že
številne investicije, trdo bo treba delati
do prvega šolskega dneva in pozne jeseni.
Tudi s pomočjo interventnih sredstev
države smo uspešno zaključili obsežno
cestno sanacijo v Vadičah in na Visočah.
Z dodatnimi ukrepi povečujemo varnost
v Dovžanovi soteski, zaščitne mreže nad
Cimprom so postavljene, nov most na
Tominskem je prevozen, Gorenjska plaža
ima odprt nov lokal in beležimo dober
obisk.

V kriškem vrtcu adaptiramo kuhinjo,
Podljubelj dobiva novo dodatno učilnico,
na Balosu obnavljamo dvorano folklorne
skupine, ob šoli v Tržiču začenjamo s
posodobitvijo igrišča, v šolah v Bistrici
in Križah nadaljujemo z ukrepi energetske varčnosti. Še v letošnjem letu se bo
dokončala obnova makadama med Retnjami in Smukom, izvedla prva etapa obnove trga v Križah in posodobilo cesto
do Jožefa in pod Kukovnico. V Gozdu
in na Vetrnem temeljito izboljšujemo vodooskrbo, gradbišči bomo letos odprli še v
Podljubelju in na Planinski poti v Križah.
Projektno se obdeluje krožišče pred Sokolnico in štirje odseki pločnikov. Hvala
vsem za optimizem, dobro voljo, pomoč in
sodelovanje. Želim Vam prijazno poletje.

Gorenjsko plažo je letos obiskalo že več kot 10.000 kopalcev.

Cablex, Intec, Mali E Tiko so podjetja, ki so
ministru vzpodbudno predstavila dejanja in
rezultate.

Uspešni tržiški podjetniki so brez dlake na
jeziku povedali, kaj pričakujejo od države,
lokalne skupnosti in učinkovite javne uprave. Hvala za vaš prispevek, hvala pa tudi
ostalim, ki se v Tržiču trudijo za delo in
napredek. Novi, ki prihajajo, lahko še naprej računajo na oprostitve pri komunalnem
prispevku, občinski gospodarski razpis in
olajšave pri NUSZ za dodatne zaposlitve.

Šola v Podljubelju dobiva novo podstrešno učilnico.
tržičan 3
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Zgodovine ne moremo
spreminjati, lahko
pa spreminjamo
prihodnost
Saša Pivk Avsec

V Spominskem parku podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen je
13. junija potekala spominska slovesnost
ob 70. obletnici osvoboditve taborišča
pod Ljubeljem, ki so jo pripravile Občina
Tržič, Zveza združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije in Zveza borcev za vrednote NOB Tržič. Slavnostni govornik je
bil predsednik RS Borut Pahor, ki je pozval, naj ne pozabimo surovih tragedij druge svetovne vojne: “Nočemo, da bi se to
gorje pozabilo, nočemo, da bi se to gorje
ponovilo. Hočemo in moramo storiti vse,
da zgradimo boljši in bolj pravičen svet,
miren in varen. Zgodovine ne moremo
spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost.”
Kot je povedal Jani Alič, predsednik
koordinacijskega odbora žrtev vojnega
nasilja, je bilo v vseh taboriščih, nemških,
italijanskih, madžarskih in hrvaških, več
kot 60.000 Slovenk in Slovencev. Največ,
skoraj 4.200, prav v Mauthausnu, katerega podružnica je bilo tudi koncentracijsko
taborišče Ljubelj.
“Francija si še posebej prizadeva, da bi se
spomin na te dogodke ohranil. V upanju,
da to zgodovinsko obdobje ne bi utonilo v
pozabo, Francija o tem izobražuje mlade
generacije. Prav iz tega razloga sem se

lani odločil, da obnovimo spominsko
ploščo, ki je bila leta 1955 postavljena v
spomin na francoske deportirance in na
številne druge zapornike, katerih življenje
se je tukaj končalo,” je povedal nj. eks.
Pierre François Mourier, francoski veleposlanik v Sloveniji. Po slovesnosti je
odkril obnovljen steber, ki se nahaja na
mestu, kjer bila nekoč peč krematorija.
Spominski steber je bil na pobudo takratnih jugoslovanskih oblasti postavljen leta
1985.
Svoj prispevek k počastitvi 70. obletnice
osvoboditve sta z odprtjem spominske
razstave in izdajo knjige Koncentracijsko
taborišče Ljubelj jug, podružnica Mauthausna – 70 let, dodala Jože Romšak
in Slavko Hočevar, amaterska raziskovalca, ki že nekaj let raziskujeta lokalno
taborišče v Podljubelju.

Na Gorenjski plaži letos
pričakujemo 20.000
obiskovalcev
Na Gorenjski plaži v Tržiču je tem poletju
nadvse živahno. Deset tisoč obiskovalcev
v dobrih dveh mesecih lanskega poskusnega obratovanja je dobra popotnica
za prvo pravo kopalno sezono v prenovljenem bazenskem delu nove tržiške
turistične pridobitve.
“Pred začetkom letošnje sezone smo na
Gorenjski plaži dodatno označili bazen za
otroke, da bo njihova uporaba še varnejša,
posodobili smo razkuževalno bariero, da
bo obiskovalcem prijaznejša in bo raznos
vode manjši in dobili smo najemnika gostinskega dela kompleksa. Zaenkrat bo

gostinec poskrbel za postrežbo na zunanjih površinah, obljublja tudi sladoledni
vrt. Novost je tudi, da je na zgornjem
parkirišču nad kompleksom Gorenjska
plaža zagotovljena infrastruktura za oskrbo avtodomov,” novosti predstavlja
župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.
Pričakuje, da se bo na Gorenjski plaži
letos hladilo 20.000 obiskovalcev. Za
upravljanje kompleksa Gorenjska plaža
bo Občina Tržič podelila petletno koncesijo podjetju Bios, d. o. o. Koncesija se
nanaša na upravljanje bazenskega in prireditvenega dela. S tem bo zagotovljeno
kontinuirano izvajanje javne gospodarske
službe javne infrastrukture.

Sanacija skalnega
podora pod
Kamnekom zaključena
Pred petimi leti je pod Kamnekom prišlo
do skalnega podora, ki je lastniku posestva, nekdanjemu smučarju Bojanu Križaju,
poškodoval pomožni objekt, vrtna vrata,
ograjo, dovozno cesto in parkirišče. Po
nujni sanaciji, za katero je Občina odštela
dvajset tisočakov, in večmesečnem iskan-

Sanacija skalnega podora pod Kamnekom
(foto Arhiv Občine Tržič)

ju pravice na sodišču, sta se Občina Tržič
kot lastnik 64 ha velike parcele pod Kamnekom in Bojan Križaj v sodni poravnavi
julija lani dogovorila, da Občina postavi
vgrajene podajno lovilne zaščitne mreže
v dolžini 50 metrov, s šestimi stebri, ki so
spodobni zaustaviti skale s kinetično energijo 3000 kJ, Križaj pa je umaknil tožbo v
višini skoraj 220.000 €. Skupna vrednost
investicije znaša 75.030,24 € z DDV
.

Tržiški osnovnošolci hodijo
po poteh znanja

Predsednik RS Borut Pahor je položil venec k žrtvam.
4 avgust 2015

Župan Sajovic je tudi letos gostil najboljše
učence vseh treh osnovnih šol, ki so v
vseh devetih letih šolanja dosegli odličen
uspeh. V OŠ Križe so bili vzorni učenci
Eva Papler, Urh Primožič, Neža Čadež,
Klara Sofija Simon in Benjamin Poljanc.

iz dela občinske uprave

Minister Počivalšek
prepričan v
prihodnost
tržiškega Peka
Andreja Potočnik

Skupinska fotografija odličnih tržiških osnovnošolcev v družbi župana (foto Arhiv Občine Tržič)

Iz OŠ Tržič so bili županove čestitke
deležni Tinkara Perne, Zala Duh, Ares
Osredkar, Luka Šinko, Nuša Dovžan,
Klemen Štefe in Nadja Nemec. OŠ Bistrica pa z odličnimi ocenami v spričevalu
zapuščajo Elizabeta Mokorel, Izabela
Potočnik, Maša Štucin, Jerneja Košir,
Metod Langus, Gregor Tadel in Maruša
Pogačar.
Župan je vsem zaželel, da bi pridobljeno
znanje negovali kot pomembno vrednoto in ga uspešno prenašali v nadaljnja
leta šolanja in življenja. Že na valeti, ki
jo je na treh tržiških osnovnih šolah pripravilo sto mladih, je pohvalil usklajeno
delo otrok, staršev, učiteljskega zbora in
tehničnih sodelavcev.

Zaživel nov športni
park ob OŠ Križe
V občini Tržič je zgledno poskrbljeno
za vse generacije športnih navdušencev.
Športni duh se začne širiti med cicibani
v vrtcih, nadaljuje med učenci osnovnih
šol, zgledno pa skrbijo tudi za generacijo
najstarejših, upokojencev. Ob OŠ Križe
je zaživel prenovljen športni park s fitnesom na prostem. Namenjen je razgibavanju občanov vseh generacij in omogoča

Igrišče v Križah (foto Arhiv Občine Tržič)

različne težavnostne stopnje vadbe.
Šestnajst športnih pripomočkov je montiranih na površini 170 m2 in so razdeljeni
v štiri sklope glede na zahtevnost vadbe.
Izdelek je plod domačega podjetja SKS
d. o. o. iz Križev. Pri postavitvi ter prilagoditvi treningov je aktivno sodeloval
tržiški olimpijec Žan Košir s trenerji.
Župan je napovedal postavitev podobnega parka v bližini OŠ Tržič in uporabnike
pozval k skrbi za čistočo prostora.

Paviljon NOB v Tržiču dobiva
novo podobo
V Paviljonu NOB, ki je bil zasnovan
kot galerija z razstavno dvorano in
pripadajočo večnamensko kletno etažo, so
se začela obnovitvena dela. Zgrajen je bil
leta 1969 in izpričuje izjemno arhitekturno dediščino slovenske moderne arhitekture, bil je tudi širše prepoznan galerijski.
Objekt je potreben celovite energetske
sanacije ter gradbene prenove. Predvidena je sanacija ovoja objekta, zamenjava
oken in vrat, izolacija obstoječe fasade
in strehe, nova instalacija za ogrevanje
in prezračevanje, nova toplotna črpalka
s prehodom na nov vir ogrevanja. Glede
na razpoložljiva sredstva sta predvideni
dve fazi prenove. Prva faza zajema rekonstrukcijo galerijskega prostora in kleti
z ureditvijo nove kotlovnice, druga faza
pa zajema ureditev ploščadi in obnovo
spomenika pred paviljonom – ta faza bo
predvidoma izvedena v letu 2016.
Predviden skupni strošek investicije, ki
poleg izvedbe investicijsko vzdrževalnih
del zajema še stroške priprave dokumentacije, vodenje projekta, projektantskega
in gradbenega nadzora znaša 436.855 €,
dobrih 166 tisočakov bo evropskih sredstev iz projekta REAAL - SWISS Contribution. Prva faza obnove naj bi bila
zaključena do začetka septembra 2015.

Minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravko Počivalšek je bil 3.
julija na delovnem obisku v Tržiču, kjer
se je srečal s predstavniki Peka. Vodstvo
Peka mu je predstavilo osnovno dejavnost
proizvodnje obuval, poslovne rezultate in
načrte za prihodnost, ki ob uspešnem prestrukturiranju obetajo nadaljnje delovanje
in razvoj podjetja.
V zvezi s Pekom, ki je v Tržiču največji
zaposlovalec, je minister povedal, da ga
je poslanka SMC Andreja Potočnik obvestila o tem, kako težave ima podjetje
s financiranjem proizvodnje. Prepričan
je v Pekovo prihodnost in se bo osebno
zavzel za čimprejšnjo odobritev potrebnega obratnega kapitala. Minister namreč
že dlje časa prejema različne informacije
glede Peka, z obiskom podjetja pa se je
želel prepričati o tem, ali je Peko v stanju,
da v prihodnje preživi na trgu. Zaključil
je, da sta organizacija dela in pomen
znanja v izdelku tolikšna, da Peko kot
nišni proizvajalec lahko preživi.
Kasneje se je minister udeležil okrogle
mize s predstavniki lokalnega gospodarstva o priložnostih in perspektivah
tržiškega in regijskega gospodarstva,
ki ga je organiziral LO SMC Tržič pod
vodstvom Andreja Freliha. Minister je
gospodarstvenikom predstavil predloge, s
katerimi se bo vlada lotila zagotavljanja
pogojev za gospodarski razvoj. Odgovoril pa je tudi na nekatere pomisleke
glede privatizacije. Kot je poudaril, zagovarja premišljeno privatizacijo v korist
Slovenije in podjetij, ki se prodajajo.

tržičan

5

spremljamo, poročamo

Kulturna dediščina
starih hišnih in
ledinskih imen
Klemen Klinar, foto: Nina Kobal

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se
že več let posveča živi kulturni dediščini
podeželja, kamor uvrščamo tudi hišna in
ledinska imena. Ta imena so odraz narav-nih in družbenih razmer v določenem
okolju in so pomemben del identitete lokalnega prebivalstva.
S hišnimi imeni se ljudje na vasi med seboj
prepoznavajo in še zdaleč ne označujejo
samo hiš, temveč tudi ljudi, zemljišča in
ostalo lastnino (npr. Pr Kovač so ljudje
Kovačov, polje je Kovačovo, tudi živina
je Kovačova). Glavna značilnost hišnih
imen je, da se več stoletij ne spreminjajo z menjavo priimka ali lastnika. Hišna
imena so bila v občini Tržič podrobneje
raziskana v okviru projekta Dediščina
starih hišnih imen, ki je bil financiran s
strani EU in Občine Tržič. V letu 2014 je
bilo na območju krajevnih skupnosti Bistrica, Brezje, Kovor in Leše zbranih nekaj
manj kot 300 hišnih imen, na celotnem
Gorenjskem pa že okoli 8000. Imena so

Slovesnost ob
Dnevu državnosti
letos na Ljubelju
Mateja Dolžan, foto: Valentin Klemenčič

Občina Tržič je v sodelovanju s Policijskim
veteranskim društvom SEVER Gorenjska,
Območnim združenjem veteranov vojne za
Slovenijo Tržič in Občinskim združenjem
slovenskih častnikov Tržič 25. junija organizirala tradicionalni pohod in osrednjo
svečanost ob dnevu državnosti.
Pohodniki so izpred gostišča Karavla

6 avgust 2015

Domačiji Pr Tíč in Na Strm΄c

zapisana v knjižici, ki je na voljo v TPIC
Tržič, na spletni strani www.hisnaimena.si
ter na tablicah, ki so jih prejeli tisti lastniki
domačij, ki so za to podali soglasje. Kljub
končanju akcije lahko hiše na območju
teh krajevnih skupnosti še vedno dobijo
brezplačne tablice.
Pomemben del življenjskega okolja ljudi
so tudi polja, travniki, gozdovi, gore,
vode in ostali elementi krajine, ki so poimenovani z ledinskimi imeni. V okviru
evropskega čezmejnega projekta FLULED smo na Razvojni agenciji Zgornje
Gorenjske raziskali ledinska imena v treh
karavanških občinah (Jesenice, Kranjska
Gora in Tržič). Zbiranje je potekalo tudi na
koroški strani Karavank, kjer so naši rojaki
raziskali slovenska ledinska in hišna imena v rožanskih občinah Bistrica, Bekštanj,
Šentjakob in Šmarjeta. Ledinska imena v
tržiški občini so obeležena na tiskanem
Koren v zgodnjih jutranjih urah krenili
na 15. tradicionalni pohod po poteh TO
Tržič, ki je letos vodil do planine Preval in
skozi Bornove tunele do Ljubelja. Manjši
del pohodnikov se je povzpel tudi na
Begunjščico.
Zbrane ste pozdravila mag. Borut Sajovic,
župan občine Tržič, in Vojko Damjan,
predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Tržič. Slavnosti
govornik letošnje slovesnosti, ki se je
odvijala pri spominskem obeležju ob
ljubeljskem predoru, je bil Drago Zadnikar, podpredsednik Policijskega veteranskega društva SEVER Gorenjska.
Poudaril je pomen akterjev in dogodkov
na mednarodnem mejnem prehodu Ljubelj
leta 1991, ki se je v zgodovini pojavljal
že v rimskih časih, časih turških vpadov,
posebej pa se je zapisal v zgodovino v času
druge svetovne vojne, ko so tam trpeli vojni ujetniki iz bližnje podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen. Kritičen
je bil do poskusov posameznikov, ki želijo
pisati novejšo zgodovino in zmanjšati
glavno vlogo edinih obrambnih sil v času
osamosvojitve, katerih pripadniki sedaj
delujejo v dveh veteranskih organizacijah,
Zvezi vojnih veteranov Slovenije in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever.
Slavnostni govornik je trenutno politiko

zemljevidu v merilu 1:25.000, ki je prav
tako na voljo v TPIC Tržič. Zemljevid vsebuje tudi zanimiva in poučna besedila o ledinskih imenih s primeri iz tržiškega konca. Poleg tega je vsa zbrana imena na obeh
straneh meje moč pregledovati v spletnem
geografskem pregledovalniku, dostopnem
na spletni strani www.ledinskaimena.si.
V obeh zbiranjih se pri zapisovanju imen
pred knjižno daje prednost njihovi pristni
narečni obliki (npr. hišna imena Pr Snárjə,
Pr Volbénk, Fárovž in ledinska imena
Kašúta – ne Košuta, Stôržəc – sicer Storžič
in namesto Senično kar Sníčən). Le imena
v obliki, kakor jih izgovarjajo domačini,
so del vrednote, ki se z opuščanjem kmetij,
moderno kmetijsko obdelavo in urbanizacijo vasi vedno bolj izgublja, zato naj bo
ta prispevek tudi vzpodbuda k ohranjanju
in rabi imen tudi v vsakdanjem pogovoru
domačih ljudi, saj bodo le na takšen način
preživela.
Akcija zbiranja se v letošnjem letu ob financiranju Občine Tržič nadaljuje v krajevnih skupnostih Križe, Pristava, Sebenje in
Senično. Tudi na tem območju bodo do
konca leta domačije prejele brezplačne
tablice, o podrobnostih bodo lastniki hiš
obveščeni po pošti. Vse domačine s tega
območja pozivamo, da nam svoje hišno
ime lahko javijo na e-naslov klemen.klinar@ragor.si ali tel.: 04/581-34-16, kjer
smo na voljo tudi za ostale informacije o
opisanih projektih.
pozval, naj namesto odpiranja starih ran
zgradi mostove za spravo, državljanom pa
ponudi okolje dostojno življenje, razvoj in
napredek.
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič,
Moški pevski zbor Gorščaki, Osnovna
šola Tržič - Podružnična šola Podljubelj,
Fantje s treh bregov ter moderatorka Maja
Tekavec so s kulturnim programom spomnili na vrednote, ki se jih dandanes premalokrat zavedamo: domoljubje, odločnost,
pogum in vizijo. Družabno srečanje se je
s tradicionalnim pasuljem nadaljevalo pri
Gostišču Karavla Koren.

spremljamo, poročamo

Tradicionalni
43. Minfos v Tržiču
Matevž Urbančnik, foto: Dušan Podrekar

Organizatorji Turistično društvo Tržič,
Občina Tržič ter Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije (DPMFS) smo
v sodelovanju z dolgoletnim partnerjem,
Prirodoslovnim muzejem Slovenije, tudi
letošnjo razstavo popestrili s številnimi
izobraževalnimi programi, delavnicami in
ostalimi vsebinami, ki so v Tržič privabili
mnoge domače in tuje zbiratelje, poznavalce in ljubitelje vsega lepega, kar nam
na ogled ponujata površje in podzemlje
našega planeta. Letos so bili 43. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja
posvečeni mineralnemu in fosilnemu
bogastvu Kobanskega, Slovenskih goric
in Prekmurja, ki ga je v 10 vitrinah predstavilo DPMFS. Za popestritev razstave

smo si lahko ogledali celo primerke zlatih
luskic iz edinih zlatonosnih rek pri nas Drave in Mure.
Na 43. Minfosu 2015 je bilo prisotnih
60 razstavljavcev iz 11 držav: Kosova,
Poljske, Madžarske, Slovaške, Češke,
Nemčije, Italije, Avstrije, Kitajske,
Hrvaške in Slovenije. V osmih strokovnih
delavnicah so se predstavili stalni prijatelji DPFMS, Oddelek za geologijo Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej,
Višja strokovna šola Srečka Kosovela iz
Sežane, OŠ Staneta Žagarja Lipnica v
okviru geološkega krožka Bobovec ter
OŠ Komenda Moste v okviru geološkega
krožka Kamenkost. Poleg tega pa se je
prodaja vršila še na 12 stojnicah ostalih
ponudnikov, med njimi naših društev,
Občine Tržič in Tržiškega muzeja.
Marsikoga so navdušili lokalni turistični
vodniki, ki se že vrsto let trudijo približati
skrite čare Dovžanove soteske obiskovalcem naših krajev. Malo višje ob Tržiški
Bistrici so svoje gostoljubje pokazali
domačini Doline in Jelendola, ki so nas
povabili na 2. Dolinske dneve, kjer je za

pravo atrakcijo poskrbelo Kulturno zgodovinsko društvo Triglav iz Kamnika
z uprizoritvijo bitke med partizani in
nemškimi vojaki.
Turistično društvo Tržič bi se rado zahvalilo zgoraj omenjenim, ki nas s svojo
ljubeznijo do nežive narave vedno opominjate, koliko znanj, modrosti in smisla
je v tleh pod nami in nenazadanje v nas
samih. Zahvala gre tudi ostalim, ki nas
podpirate v prizadevanju, da dogodek
odmeva daleč naokrog in vsako leto
privabi na tisoče ljudi v Tržič. Pevci KD
Jerbas so s svojim glasom pomagali pri
otvoritvi razstave, za kar se jim posebej
zahvaljujemo. Hvala pa tudi vsem obiskovalcem, za katere upamo, da ste odnesli
vsak svoj košček znanja, morda mineral
ali fosil ter lep spomin na Tržič v maju.
Pripravljamo pa se že na 44. MINFOS,
katerega bomo v mesecu juniju promovirali tudi na 52. sejmu Mineral & Gem
v pobratenem mestu Sainte-Marie-auxMines. Se vidimo na 44. Mednarodnih
dnevih mineralov, fosilov in okolja 14. in
15. maja 2016 v Tržiču!
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Žito na kovorskih poljih je dolgo
zorelo in bogato obrodilo
Simona Križaj

Okoli leta 1930 je bila na Iženkovem zgrajena hiša, ki so jo
vaščani različno poimenovali: Ljudski dom, Prosvetni dom,
Kulturnoprosvetni dom, Dom, vsi pa so vedeli, za katero stavbo
gre. V njej je bil najprej kulturni dom, ki ga je zgradila kovorska
župnija. Po drugi svetovni vojni je bila nacionalizirana. V njej
so se dogajale razne prireditve, igre in predvojaške priprave. Ena
polovica hiše je bila lesena (parter), druga zidana (oder). Leta
1971 je KS Kovor dom prodala (vir: Nekdanja Občina Kovor).
Vse od takrat se je pri vaščanih pojavljala želja po novi dvorani
oz. prostoru, kjer bi se lahko dogajale tudi kulturne prireditve.
Šola je kmalu postala premajhna za vse obiskovalce.
Župnik Vlado Pečnik je na skednju ob župnišču uredil pravi mali
oder. Tudi šola je velikokrat gostovala »Na skednju«. Želja po

Dan kriških planincev
Ivana Valjavec

PD Križe vsako leto prireja družabno srečanje na Kriški gori za
svoje člane, člane prijateljskih društev in simpatizerje. Skoraj
vedno se zgodi tudi nekaj posebnega, 21. junija letos smo praznovali 40-letnico postavitve tovorne žičnice na Kriško goro in se
veselili prenovljene kuhinje.
Obujali smo spomine, kako so nosili vse potrebno za gradnjo
koče in oskrbo na hrbtih, kako je potem to delo prevzela oslica in
je že leta 1973 prišla ideja o gradnji tovorne žičnice. Tiste čase je
bilo dovolj zagnanih, ki so prostovoljno pod nadzorom strokovnjakov opravili vsa potrebna dela. Ker pa denarja ni bilo na pretek, so se znašli po svoje, motor je bil iz legendarnega WV hrošča,
žično vrv je priskrbelo Gozdno gospodarstvo Tržič, vlečno vrv
Rudar Zagreb. Ker je bilo potrebno ves material nekje skladiščiti,
so najprej naredili skladišče v Gozdu, iz tega je kasneje nastalo zavetišče v Gozdu. Leta 1975 je žičnica začela obratovati,
najzaslužnejši posamezniki za to pomembno pridobitev so Lovro Česen, Marjan Zaplotnik, Janez Kern, Franci Česen st., Filip
Miklavčič in Franc Brovč. Za uspešno obratovanje agregata oz.
žičnice od samega začetka skrbi Marjan Marn, avtomehanik iz
Komende.
V društvu se veselimo tudi nove pridobitve v koči na Kriški gori.
Odprli smo popolnoma prenovljeno kuhinjo, ki ustreza standardom moderne kuhinje. Obnovitvena dela so trajala mesec dni in
8 avgust 2015

novi dvorani pa je rasla in pokazala se je priložnost, da se poleg gasilskega doma v Kovorju zgradi nov Dom krajanov, ki naj
bi bil namenjen različnim dejavnostim. Tako je bila maja 2014
podpisana pogodba o gradnji in mesec kasneje so bili postavljeni
temelji za prizidek. Gradnja je potekala večinoma po planu in 14.
junija je bila slovesna otvoritev novega Doma krajanov Kovor. Ob
tej priložnosti je bil pester program dogodkov: v soboto je potekal
nogometni turnir, simbolično smo predali v uporabo dve otroški
igrišči (na Loki in v Zvirčah, obnovljeno pa je bilo tudi otroško
igrišče ob Domu), lahko smo si ogledali komedijo Filmski večer,
v nedeljo pa se je začelo s košarkarsko tekmo in nadaljevalo s
slikarsko razstavo, prikazom gasilske tehnike kovorskih gasilcev
in s slovesno otvoritvijo novega Doma, v kateri so sodelovali plesalci plesnega studia Špela, plesalke Cowboy ritma, pevci MePZ
Kres in moška vokalna skupina Plamen. Po slovesni otvoritvi ni
manjkalo zabave z domačim ansamblom Vaška godba.
Na slovesni otvoritvi je direktor podjetja AS PRIMUS, gospod
Boris Hribar, KS Kovor doniral 1000 €, za kar se mu lepo zahvaljujemo.
Že pred uradno otvoritvijo Doma se je v dvorani že kar nekaj
dogajalo, od športnih aktivnosti do kulturnih prireditev, zato si
želimo, da bo novi Dom čim bolje služil svojemu namenu.

obsegajo popolno prenovo vodovodnega sistema, sistema odpadnih voda, elektroinštalacij, obnovo zidanega štedilnika na drva
in namestitev talne in stenske keramike. V celoti smo namestili
novo kuhinjsko opremo, izdelano iz nerjavečega jekla, vključno
s potrebnimi električnimi aparati, ter uredili prezračevanje. Poleg kuhinje in shrambe so bili slikopleskarsko urejeni tudi ostali
prostori v koči. V času obnove so člani društva opravili skupaj
890 ur prostovoljnega dela, s tovorno žičnico pa je bilo opravljenih 74 prevozov. Vsa slikopleskarska dela je kot prostovoljno
delo opravil član Andrej Vehovec, enako velja tudi za člana Ivana
Likarja, ki je prostovoljno opravil številna manjša gradbenoobrtniška dela, za kar se jima posebej zahvaljujemo. Celotna obnova kuhinje z opravljenimi vzporednimi dodatnimi deli je stala
cca. 25.000 €.
Vsem članom in prijateljem društva se je v imenu PD Križe zahvalil predsednik Stane Ficko. Posebna zahvala za pomoč velja
oskrbnikoma koče na Kriški Gori Vinku Zadnikarju in Martinki
ter oskrbnikoma v Zavetišču v Gozdu Nataši in Ladu Golmajerju.
Za finančno pomoč društvu pa se je posebej zahvalil Občini Tržič
in županu Borutu Sajovicu.
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Izmenjava tržiških folklornikov s folklorniki
iz Šentjerneja

delavnice, Bojanu Knificu iz Tržiškega
muzeja, ki je za otroke pripravil voden
ogled in delavnico šivanja copat, ter
Občini Tržič, ki je sponzorirala najem
dvorane za izvedbo prireditve.

Saša Meglič, foto: Janez Eržen

Starejša otroška folklorna skupina Karavanke Tržič in Otroška folklorna skupina
Šentlora iz Šentjerneja sta v juniju organizirali dvodnevno izmenjavo. Tržičani
smo Dolenjce gostili 13. in 14. junija,
teden dni kasneje pa smo se Gorenjci odpravili na Dolenjsko. Obe skupini sta potovali z vlakom, otroci pa so bili nastanjeni pri družinah plesalcev. V Tržiču smo
organizirali plesno-pevske delavnice in
prireditev z naslovom Ena ptička priletela.
Goste smo popeljali na ogled Kurnikove
hiše in tamkajšnje razstave Peče in rute
– pokrivala slovenskih žena, ogledali pa
smo si tudi Tržiški muzej, kjer smo šivali
copate. Izmenjavo na Gorenjskem smo
zaključili s prijetnim druženjem na pikniku v Podljubelju, kjer so se otroci preizkusili v igrah in lokostrelstvu. Otroci so se
v dveh dneh spoprijateljili in komaj smo
čakali, da še mi odidemo na Dolenjsko.
Tudi tam smo doživeli marsikaj lepega.
Ogledali smo si muzej starih glasbil, nastopili na prireditvi Ob kresi se dan obesi, se preizkusili v izdelovanju glinenih
petelinčkov in peki ptičkov, čolnarili
po reki Krki, uživali v igrah in čudoviti
naravi muzeja na prostem v Pleterjah in

si v tamkajšnjem samostanu ogledali gotsko cerkev. Izmenjava je uspela po vseh
pričakovanjih in z veseljem bi jo raztegnili na teden dni.
Namen izmenjave je omogočiti otrokom,
da spoznajo izročilo drugih slovenskih
pokrajin, da se s svojim programom predstavijo ne le doma, ampak tudi širše po
Sloveniji in tako promovirajo domači kraj.
Prav je, da spoznajo druge folklornike, si
izmenjajo izkušnje, spletejo prijateljstva
in spoznajo, da počnejo nekaj, kar radi
počnejo tudi njihovi vrstniki drugod po
Sloveniji in da so na to lahko ponosni.
Za otroke je bila to posebna izkušnja, s
katero so obogatili svoje znanje o slovenskem ljudskem izročilu. Izmenjava je za
folklornike tudi nagrada za uspešno dosedanje delo in motivacija za prihodnje, saj
sta obe skupini že večkrat dosegli državni
nivo poustvarjanja slovenskega ljudskega
izročila.
Zahvala za uspelo izmenjavo gre v prvi
vrsti staršem, ki so k sebi sprejeli folklornike gostujoče skupine in poskrbeli,
da so se otroci počutili varno in sprejeto.
Hvala tudi Slavku Bohincu, ki nam je prijazno odstopil kriško dvorano za plesne

Peče in rute –
pokrivala slovenskih
žena

Udeleženci so lahko spoznali stare vzorce
in se naučili različnih tehnik vezenja.
Udeležili sta se jih tudi dve članici FS
Karavanke, Marta Meglič in Andreja
Šmid, in pohvale vredno je, kako natančno
in skrbno sta se lotili izdelave novih peč,
ki so bile na ogled na omenjeni razstavi.
Večino peč krasi tudi bogata, tako imenovana pečna čipka, zato smo na drugi delavnici spoznali posebno tehniko gubanja
čipk, ki jo imenujemo kolmanje. Včasih
so za kolmanje uporabljali posebne valovite klešče, ki so jih segreli in na ta način
enakomerno nagubali pečno čipko. Danes
si pomagamo s slamicami ali steklenimi
palčkami, ki jih polagamo izmenično na
in pod čipko. Tako pripravljeno čipko
potem še poškrobimo. Seveda je zelo

Dani Meglič

Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke je letos v sodelovanju s Tržiškim
muzejem v Kurnikovi hiši pripravila
razstavo Peče in rute – pokrivala slovenskih žena. Da bi peče bolje spoznali, smo
v okviru razstave pripravili tri tematske
delavnice. Na prvi delavnici smo predstavili vezenje peč, kajti marsikatere peče
so bile izredno bogato in lepo vezene.
Nekoč so jih izdelovale izkušene poklicne vezilje, redkeje pa so jih izdelovale
ženske same. Na starih ohranjenih pečah
so vidne različne tehnike vezenja in
natančna izdelava le-teh. Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti vsako leto organizira izobraževanja o oblačilni dediščini,
na katerih je že večkrat tekla beseda o
tem, kako se lotiti izdelovanja nove peče.

pomembno, kako so čipke prišite na blago. Na izgled vpliva tudi prava izbira in
kvaliteta materiala.
Kar nekaj znanja je potrebnega tudi pri polaganju oziroma zavezovanju peče. Zavezovanja smo se učili na naši tretji delavnici, kjer smo spoznali kar nekaj načinov, ki
se med seboj razlikujejo glede na obdobje
in pokrajinsko pripadnost. Med drugim
tudi zavezovanja na »petelinčka«, ki se je
uveljavilo v drugi polovici 19. stoletja.
Delavnice so bile dobro obiskane, še
posebej delavnica zavezovanja peč, kar
kaže na to, da je med nami kar nekaj
takih, ki vlagajo svoj čas v izobraževanje
in s tem v kakovostno poustvarjanje slovenskega ljudskega izročila. Hvala dr. Bojanu Knificu in Tržiškemu muzeju za vso
pomoč pri izvajanju delavnic.
tržičan 9
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Gorenjski
upokojenci pojejo
Mojca Sedminek, foto: Anton Frantar

15. maja je v Šenčurju potekala revija
pevskih zborov pod naslovom Gorenjski
upokojenci pojejo. Prireditev sta organizirala Pokrajinska zveza upokojencev
Gorenjske in Društvo upokojencev Šenčur.
Sodelovalo je 13 pevskih zborov s 360 pevkami in pevci. Sodelovala sta tudi ženski in
moški pevski zbor DU Tržič pod vodstvom
Staneta Bitežnika. Vsak je predstavil dve

Ponovno zmagovalke
državnega prvenstva
Iris Šober

Nadja Stojko, Maša Trček, Mariša Kern
in Tamara Borojević so si na letošnjem
državnem prvenstvu priplesale kar lepo
število zmag v vseh starostnih orientalskih
klasičnih in show kategorijah. Ravno tako
so bile večkratne zmagovalke pokalnih
turnirjev. Za vse dosežke in odlično izvedbo koreografij jim v KUD Leyli iskreno
čestitamo in jim želimo naj še naprej blestijo v tem, kar počnejo najraje!
Po napornih tekmah so sledili še nastopi
Leyli plesalk na Festivalu plesa 2015 v Piranu, na Gorenjski plaži in na sladolednem
dnevu v okviru praznika KS Bistrica. Tudi
poleti ne počivamo, na plesnih delavnicah

Otvoritev razstave
9. Lešanske likovne
kolonije
Katja Vrankar, foto: Zvone Vrankar

Najlepši so dogodki, ki se zgodijo v
domačem okolju, ker se začuti utrip
življenja na vasi. Pogled izpred Likovnega salona seže vse do cerkve pri Mariji
Pomagaj na Brezjah in še dlje, do Jelovice
in Triglava. Tak pogled razvedri vsakogar,
še posebej pa daje navdih umetnikom. 9.
Lešanska likovna kolonija se je 27. junija
zaključila v prijetnem okolju Likovnega
salona Šter. Po hudem nalivu in ohladitvi sta bila nebo in razgled z vrha še bolj
jasna. Razstavljena platna slikarjev, ki so
10 avgust 2015

skladbi po lastnem izboru. Revija je imela
tekmovalni značaj.
Prvo mesto je pripadlo mešanemu zboru
Komenda, drugo mesto mešanemu pevskemu zboru Petra Liparja DU iz Kranja,

tretje mesto pa ženskemu zboru DU Tržič.
Pri izvedbi sta nam pomagala Ana Bitežnik
z glasom in Samo Bitežnik s spremljavo na
kitari. Osvojeno mesto pevkam pomeni veliko priznanje in motivacijo za naprej.

smo se naučile tango-orient koreografijo,
tedensko pa pridno treniramo tudi splošno
plesno tehniko in Leyli koreografije.
Z največjim veseljem se pripravljamo na
Noč Orienta, ko bomo naše mestno jedro
pomagale za en večer obarvati povsem
orientalsko. Isti vikend (8. in 9. 8.) bodo
potekali tudi izobraževalni projekti, ki jih
v organiziramo z gostujočimi učiteljicami.
Patrizia Pin (učiteljica Tribal Festa v ZDA)
nam bo predstavila Tribal Fusion ples, Naja

Furlan pa nas bo popeljala v ritme Tahitija
s plesnima stiloma ote'a in aparima.
Vse podrobnosti o KUD Leyli, rezultate
naših tekmovalk, nastope, showe, festivale,
izobraževalne projekte, druženja, izlete
lahko spremljate na naši FB strani (Kulturno umetniško društvo Leyli). Vedno smo
veseli novih članov, če bi radi izvedeli,
na kakšne načine se nam lahko pridružite,
nam pišite na leyli.orient@gmail.com ali
nas pokličite na 040-865-362 (Iris).

ustvarjali na likovni koloniji, upodabljajo
okoliške domačije in pokrajino. Tudi te
umetnine izražajo lepoto vasi, pokrajine in
stavb. Kdor pozna kotičke, ki so naslikani
na platnih, mu zagotovo ob pogledu nanje
zaigra srce. Med razstavljenimi slikami je
opaziti različne tehnike ustvarjanja, med

drugim tudi slikanje z usti. Na ogled so
bile tudi ostala dela Ane in Borisa Štera.
Kitarski ansambel Svarun je obogatil večer
s koncertom Carrullijevih skladb, gostitelja
sta se jim zahvalila z umetniško sliko makovega polja, ki je prej krasila njun likovni
salon.
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Ignacij Hladnik
živi med nami
Andreja Meglič, foto: Toni Čebron

Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik je 30.
maja v tržiški farni cerkvi izvedel koncert, posvečen skladatelju Ignaciju Hladniku, katerega 150-letnico rojstva letos
obeležujemo.
Ignacij Hladnik se je rodil 25. septembra
1865 v Križah pri Tržiču kot sin čevljarja
Andreja in njegove žene Marije, roj. Sever. Izreden talent za glasbo je kazal že v
otroških letih. Tedanji kaplan v Tržiču, Jakob Aljaž, je pregovoril njegove starše, da
so ga vpisali na orglarsko šolo v Ljubljani.
Ko je šolanje zaključil, je kot organist nastopil svojo prvo službo v Št. Jakobu ob
Savi. Zaslovel je daleč naokrog. Čez leta
se je preselil v Novo mesto, kjer je spre-

Načeta paleta UTRŽIČPOGURTNŠETN
Matevž Urbančnik, foto: Dušan Podrekar

Pri zadnjem obisku parka pred Mikono
v novembru smo zmrzovali in se tresli
od groze v črni noči čarovnic. Tokrat je
bilo vzdušje obratno - poletje, vročina
in prijetno hladna senca pod kostanji so
nas gostili, ko smo hodili po gurtni. Hoja
po gurtni ali "slackline" ni najmlajša
prostočasna in športna dejavnost v
Sloveniji, je pa vsekakor zabavna, zato se
je pri nas kar hitro razširila.

Gostovanje Pihalnega
orkestra Tržič
v Untergrombachu
Jaro Veselinovič, foto: Jože Klofutar

Le dober teden po uspešnem in dobro
obiskanem koncertu Pihalnega orkestra
Tržič v domači Dvorani tržiških olimpijcev je godbenike čakala nova izkušnja. V
prvih dneh vročega junija smo se namreč
odpravili na gostovanje v Untergrombach, mestece v osrčju Nemčije, ki je bilo
v preteklosti že deležno obiska tržiškega

jel službo organista v kapiteljski cerkvi.
Poleg tega je vodil tudi različne zbore ter
poučeval glasbo, zlasti klavir in godala. Ignacij Hladnik je bil kot skladatelj izredno
plodovit in je cerkveno glasbo obogatil z
izvrstnimi skladbami. Njegovi skladateljski začetki segajo že v 14. leto njegovega
življenja. Uglasbil je 14 latinskih maš, 6
Requiem, 5 Te Deum, več zbirk Tantum
ergo, Asperges me, Vidi aquam, ofertorijev, raznih motetov, na stotine slovenskih
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja
2015, ki ga je organizirala Ljudska univerza Tržič, smo se 13. 6. odločili predstaviti omenjeno družabno dejavnost širši
množici, hkrati pa najmlajšim ponuditi
možnost učenja slikarskih in risarskih
spretnosti. Veseli nas, da ste si našo spretnost ogledali številni Tržičani, nekateri
od vas pa ste tudi prestali ognjeni krst
meter nad tlemi. Pa ne le domačini, tudi
dva nemška turista v težkih motorističnih
oblačilih sta uspešno lovila ravnotežje.
Prijazna obiskovalka in njena hči sta
nam pustili krasno sporočilo: "Živijo
vsem mladim, bilo je res zabavno in ustvarjalno. Bravo, super vzdušje in pravo
doživetje. Lep pozdrav, Patricija in Andreja."
KUD načeta paleta si želi še več sodelopihalnega orkestra,
tokrat pa smo se
odzvali
povabilu tamkajšnjega
pihalnega orkestra
Musikverein
Harmonie, ki je
praznoval 125-letnico obstoja. Gostovanje je minilo
v
prijateljskem
in
sproščenem
vzdušju, ki ga je
s svojimi nastopi
popestrila
tudi
tržiška godba, vsem članom orkestra pa
bo Untergrombach za dolgo ostal v prijetnem spominu zavoljo prijaznih gostiteljev. Na tem mestu torej zahvala vsem,

cerkvenih pesmi, psalmov, kantat, 5 zbirk
orgelskih skladb in nekaj svetnih kompozicij.
Dobri skladatelji preživijo svoj čas in s
svojimi stvaritvami bogatijo poznejše rodove. Manj pomembna dela polagoma
prekrije prah časa, iz tega prahu pa neulovljivo uhajajo stvaritve, ki nosijo v sebi
navdih trajne vrednosti. Ignacij Hladnik si
je odprl pota do slovenskih src in je danes
živ, morda še bolj kot v svojem času. S
svojo vsestransko glasbeno dejavnostjo si
je postavil neizbrisen spomenik v slovenski glasbeni kulturi.
Tokratni tematski koncert smo naslovili:
»Ignacij Hladnik živi med nami«. Pevci
so z ubranim petjem poslušalcem vzbudili
spomine na znane in že nekoliko pozabljene bisere iz njegovega opusa. V zadnjem delu koncerta smo lahko slišali skladbe, ki se ne izvajajo več. Tudi zaradi teh
glasbenih biserov bo spomin nanj vedno
živel, člani MePZ pa s ponosom nosimo
njegovo ime.
vanja z drugimi tržiškimi društvi in
organizacijami, predvsem pa, da nas
obiščete vi, dragi bralci. Kreativno naprej
in naj bo paleta vedno načeta!

ki so gostovanje omogočili, članice in
člani Pihalnega orkestra Tržič pa že
nestrpno odštevamo do naslednjega popotovanja!
tržičan 11
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Pretnarjevi – Tone in
Zvonka
Marinka Kenk Tomazin

Tone Pretnar se je rodil po koncu druge
svetovne vojne, 9. avgusta 1945, v Ljubljani, v paru s sestro Zvonko. Odraščal in živel
je v Tržiču. Bil je odličnjak, ob nadarjenosti
je imel tudi potrpežljivost za vztrajanje ob
knjigi. Imel je izreden spomin. Ljudje se ga
spominjajo vselej nasmejanega, sončnega,
dobre volje, duhovitega. Odlikovala ga je
posebna, neposnemljiva toplina; vsakdo
je dobil od njega dobro besedo ali duhovito opombo. Pripravljen je bil za vsako
pomoč in sodelovanje, nad vse rad je delal v
»španoviji« z drugimi.
Prevajati je začel v svojih gimnazijskih
letih v Kranju (1964) in seveda nadaljeval
vse svoje 47 let dolgo (ali kratko) življenje.
Prevedel je poezijo 145 avtorjev, od tega 74
poljskih, 19 ruskih, 23 drugih slovanskih, 12
litovskih in 17 ostalih (angleški, francoski,

10. Vikend smeha
Slavko Bohinc

Komedija ali veseloigra z dobro mero humorja uprizarja zgodbo z veselim in srečnim
koncem. Te vesele zgodbe že 10 let uprizarjamo na tradicionalni prireditvi Vikend smeha,
ki jo vsako leto pripravita KD Kruh Križe in
JSKD OI Tržič. V treh zaporednih večerih v
zadnjem avgustovskem vikendu povabimo
gledališke skupine s svojimi odrskimi novostmi, običajno so skupine prejemniki pohval
strokovnih selektorjev. Na devetih dosedanjih vikendih smo videli 31 gledaliških predstav v izvedbi 14 gledaliških skupin.
Letos bo prireditev med 28. in 30. avgustom

nemški, perzijski, novohebrejski). Tonetovi
prevodi so nastajali kot nastajajo pesmi –
spotoma, v dinamiki vsakdanjosti, trenutkih
veselja, norčave hudomušnosti in resnobe, v
obdobjih kriz, stresov in porazov. Povsod,
kjerkoli po svetu je bil, je šel v knjigarno,
polistal po knjigah in če mu je bila pesem
všeč, jo je prevedel. In nato poslal v objavo:
pesmi so bile objavljene v okoli dvajsetih
različnih časopisih in revijah. Kot da je s
tem poskrbel, da je pesem na varnem.
Ni bil le prevajalec in poliglot. Bil je asistent, profesor, docent na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, deloval je kot lektor več let
na fakultetah na Poljskem v Krakovu in
Varšavi, bil je gostujoči profesor na univerzah v Gradcu, Osijeku, Celovcu, Trstu, Dubrovniku … Bil je literarni kritik, verzolog,
preučevalec pesniških oblik in jezika, diplomant slovenskega in ruskega jezika, magistriral je z nalogo Iz zgodovine slovenskega
verznega oblikovanja, doktoriral iz primerjave med Prešernovim in Mickiewiczevem
verzom … V španoviji je sestavil učbenik
Slovenščina za Poljake ter Slovensko-poljski slovar.
Dr. Tone Pretnar je prejel visoka odlikovanja: Poljski red zaslug za kulturo l. 1987,
že 10. po vrsti, vse predstave pa bodo izvedene v kulturnem domu Križe. V petek, 28.
8., bo domača gledališka skupina zaigrala
komedijo Piknik na bojišču, o kateri je Peter Militarov zapisal: »Odličen repertoarni
izbor, tako s sporočilnega vidika, kakor
tudi iz zasedbenih možnosti vlog. Dramatika absurda, prispodoba, ki lahko učinkuje
večplastno v opomin sodobne družbe.
Močnejšega sporočila si pravzaprav človek
ne more zamisliti!«
V soboto bodo igralci KUD Lom pod
Storžičem izvedli igro Štirje letni časi. Igralka Alenka Slapar je za vlogo žene Jolande prejela letošnjo regijsko nagrado za
najboljšo glavno žensko vlogo. V nedeljo
pa bodo igralci gledališča Belansko izvedli
grenko-sladko komedijo Na smučišču. Sredi
vročega avgustovskega večera se bo smučalo
na odru kriške dvorane. Prijazno vabljeni!

Sovretovo nagrado za prevajalsko delo za l.
1991, Prešernovo nagrado Gorenjske za l.
1984, Plaketo mesta Tržič l. 1991. Od l. 1993
se po njem imenuje knjižnica v Tržiču, od l.
2004 pa se v Velenju podeljuje Mednarodna
Pretnarjeva nagrada ambasadorjem slovenske književnosti in jezika. Je slovenska kulturna zahvala za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književniškem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika v tujini.
Zvonka Pretnar zasluži samostojen prispevek,
izpostavljamo njeno vodenje tržiškega Zavoda za kulturo in izobraževanje od 1988 do
1999 (združeni delavska univerza, knjižnica,
muzej), v vse tri je pionirsko uvedla sodobno računalniško tehnologijo, poskrbela za
ponatis Zgodovinskih drobcev župnije Tržič
Viktorja Kragla, bila je urednica Tržičana,
občinska svetnica, zaznamovala je Društvo
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter
še vedno deluje za dobro Tržičanov, je aktualna predsednica Društva upokojencev
Tržič.
Na predvečer rojstva, v soboto, 8. 8. 2015,
vas prisrčno vabimo na okušanje spominov pred domačo hišo Toneta in Zvonke
Pretnar Za Mošenikom 6.
Občina Tržič prihodnje leto praznuje
50-letnico pobratenja s francoskim
mestom Sainte-Marie-aux-Mines. Ob
tej priložnosti želimo pripraviti zbornik,
ki naj bi celovito predstavil vso pestrost
sodelovanja v času pobratenja: institucij, društev in posameznikov.
Vse, ki ste bili aktivni udeleženci v
številnih oblikah sodelovanja in razpolagate s kakršnokoli dokumentacijo, ki
bi jo lahko uporabili pri pripravi publikacije, naprošamo, da le-to posredujete v Turistično promocijski in informacijski center Tržič (TPIC), kjer bomo
poskrbeli za ustrezno obdelavo dokumentov oziroma gradiva. Kontaktna
oseba je Mateja Dolžan (04/59-71-536,
mateja.dolzan@trzic.si).
Glede na to, da je priprava takšne publikacije zahteven in dolgotrajen postopek, prosimo vse, da gradivo dostavite v
TPIC najkasneje do 30. avgusta 2015.
Jože Klofutar
predsednik Komisije za pobratenje

Opravičilo
V prejšnji številki Tržičana je bila kot avtorica fotografije na naslovnici navedena Sandra Košnjek, pravi avtor pa je Franci Goltez.
Pri članku Tržni dan in veliki humanitarni dogodek (stran 8) nam je pri navedbi avtorice fotografije zagodel tiskarski škrat, pravilno
ime avtorice fotografije je Urška Herak Rener.
Za nevšečnosti se vsem prizadetim iskreno opravičujemo.
										 Uredništvo Tržičana

12 avgust 2015
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O obletnicah tržiških cerkva
Marija Petek

je skoraj enako širok kot dolg. Ladjo zapira petosminski polkrožni prezbiterij, ki
je za stopnico dvignjen. Cerkev pokriva
polkupola s štirimi ožlebljenimi rebri, ki
jih veže okrogel sklepnik. V novembru
1865 je cerkev blagoslovil kranjski dekan Janez Reš. Stari zvonik je leta 1929
v modernem slogu pozidal domači gradbenik Franc Varšek. V cerkvi stoji kip
sv. Jožefa, zadnje delo umetnika Pavlina
iz Radovljice, ki je padel v prvi svetovni
vojni.

Župnijska cerkev
Marijinega oznanjenja
Po težkih časih preživetja v Ilirskih provincah (1809-1813) in po hudem požaru 1811
se je župnik Valentin Prešeren s ključarji
odločil, da naroči fresko pri slikarju Leopoldu Layerju (slikar je upodobil tudi
Marijo Pomagaj na Brezjah). Delo nosi
naslov Mojzes prinaša tabli z desetimi
božjimi zapovedmi iz gore Sinaj. Zapovedi so zaveza med Bogom in človekom v
sobivanju v prostoru in času. Od maja do
oktobra je Layer s pomočniki izdeloval
fresko na precejšnji višini v kupoli prezbiterija. Za brezplačno stanovanje in
hrano za slikarja in pomočnike je poskrbel ključar Jernej Mally, markantna oseba
s Trga 19 (danes pekarija). Poslikave že
kažejo na nastajajoči klasicizem z umirjenimi oblikami. Na pendentivih – obokih
prezbiterija je narisal v nišah v sivih in
temno rdečih barvah osem apostolov s
simboli. V kronogramu se z odebeljenimi črkami izpiše letnica 1815, torej delo
izpred 200 let. Ker je apostolov 12, so se
dogovorili, da bodo postavili še štiri kipe
ob rob glavnega oltarja.

Podružnična cerkev
Sv. Andreja
Prvotna cerkvica sv. Andreja, patrona usnjarjev, je bila zidana na nizkem griču pod
gradom po letu 1400. Ob hudem požaru

Fresko je pod vodstvom profesorja F. Steleta
restavriral Peter Železnik l. 1935.

Podružnična cerkev
Sv. Jožefa

Slika cerkvice sv. Andreja je iz brošure Po poti
sakralne dediščine občine Tržič (2007), slika
freske pa iz knjige Viktor Kragl, Zgodovinski
drobci župnije Tržič (1936).

1811 je bila poškodovana. Premožen obrtnik, barvar Jožef Peharc (Trg 10) je leta
1856 položil 2500 goldinarjev s pogojem,
da se v desetih letih gradi cerkev. Župnik
Alojzij Košir je z gradbenim odborom
zbiral sredstva in šele po četrti prošnji dobil gradbeno dovoljenje. Stavbenik Molinaro iz Škofje Loke je stavbo postavil
poleg zvonika l. 1865. Enoladijski prostor

Po požaru cerkve l. 1959 je župnik Viktor
Zakrajšek po načrtih arhitekta T. Bitenca
takoj pričel z obnovo. Po obnovitvenih
delih ostrešja, stropa ter zvonika je župnik
naprosil vernike, da so večkrat v verigi
podajali strešnike do cerkve. Obnovili so
kamniti glavni oltar in medaljone. Namesto stranskih oltarjev je akademski slikar
Stane Kregar v modnih barvah upodobil
Joahima in Ano z Marijo in sv. Roka.
Zavod za spomeniško varstvo Ljubljana
je obogatil strop z lesenim renesančnim
stropom iz l. 1698 z bogato ornamentalno
poslikavo iz cerkve sv. Jurija v Bistrici.
Tako je bila pred petdesetimi leti, kljub
Cerkvi nenaklonjenemu času, cerkvica za
silo obnovljena.

14. maj 1959, fotografija iz osebnega arhiva Slavke Janežič.
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z vodnimi baloni, barvna eksplozija … Navdušenja nad pisanimi obrazi niso
mogli skriti fotografi iz Foto kluba Tržič. Ustvarjalne delavnice z Nani, barvite
Pike, barvne palačinke, mafini, pica pa so jim priskrbeli toliko energije, da so
vsi skupaj v športnem parku na grajskem griču pripravili mavrično eksplozijo.
Ekipa Mavričnega teka se zahvaljuje za pomoč PDG Tržič ter vsem ostalim, ki so
omogočili, da se je vsak udeleženec okrepčal ali domov odnesel praktično nagrado (Picerija in gostilna Kozol'c, Peko, Spar, Kavarna Brodar, Trgovina Grašca,
mladostnikov in odraslih; s Kulturnim društvom Jerbas, ki s svoMerkur, Migi, Tiziano, Učila …).
jimi sekcijami kakovostno prenaša ljudsko glasbo v sodobnost in

MAVRIČNI TEK
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Tržiške poletne prireditve 2015
Za vsakogar nekaj: pridite in poglejte
Sobota, 8. avgust, ob 10. uri, na Trgu svobode

Delavnica:

zasedbi: Gregor Ftičar – klavir, Goran Rukavina – kontrabas, kitara, Dominik Krajnčan – krilni
rog, trobenta, bobni.

IZDELOVANJE HOTELA ZA ŽUŽELKE

Za ravnovesje v naravi poskrbijo med drugim tudi koristne žuželke, ki pokončajo številne
"škodljivce", mnoge vrste so tudi pomembne opraševalke. Na naši delavnici bomo izdelali »hotel za žuželke«. Sestavili bomo hišico in vanjo položili trsje, suho travo, palčke, mah,
storže, les, opeke, polžje hišice in drug primeren material. Da nastanjenim žužkom ne bodo
nagajali ptički, bomo vse skupaj zaščitili tudi s primerno mrežo. Hotel za žuželke bo primerno
skrivališče in prostor za razmnoževanje za različne vrste divjih čebel, osic in čmrljev, pikapolonic ter mrežekrilcev, zavetišče pa nudi tudi drugim skupinam teh drobnih prebivalcev, s katerimi si delimo planet.

Romana Krajnčan v zadnjih letih ustvarja »romančice«, pesmi, ki pobožajo dušo. Izdala je
tri plošče za odrasle ljubitelje dobre glasbe in sodelovala v dveh uspešnih muzikalih Ljubim
te – spremeni se! in Manjka mi, manjka. Igralec, glasbenik, skladatelj, šansonjer, režiser,
voditelj zabavnih oddaj in prireditev ter scenarist Jure Ivanušič je znan po svojih gledaliških,
televizijskih in filmskih nastopih. Na Visoki šoli za glasbo v Gradcu je študiral klavir, na AGRFT
v Ljubljani pa dramsko igro. Prejel je številna priznanja, tudi Borštnikovo in Ježkovo nagrado,
je večkratni nagrajenec Festivala Šansona in Slovenske Popevke.
Cena vstopnice 10 EUR

Sobota, 29. avgust, ob 10. uri, v atriju Občine Tržič
Sobota, 8. avgust, ob 20. uri, na Trgu svobode

NOČ ORIENTA

Na poletnem orientalskem kulturnem večeru bomo poleg plesalk domačega KUD Leyli in
arabsko slovenskega medkulturnega društva Rozana gostili mednarodno priznano učiteljico
Patrizio Pin iz Italije ter plesalko polinezijskih plesov Najo Furlan. Čaka vas pravi plesni spektakel z bogatim spremljevalnim programom.

Petek, 28. avgust, ob 20.30 uri, v Tržiškem muzeju
ali na muzejskem vrtu

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju:

KONCERT - ROMANA KRAJNČAN & BAND
IN JURE IVANUŠIČ
Tokratni Glasbeni večer v Tržiškem muzeju nam bo postregel s kar dvema legendama slovenske glasbe, Romano Krajnčan in Juretom Ivanušičem, ter odlično glasbeno spremljavo v
16 avgust 2015

Animacijska predstava z ustvarjalno delavnico:

JUHU, ŠOLA BO KMALU TU!

Poletja bo kmalu konec in v mlaki je čutiti vznemirjenost pred pričetkom šole. Zato so žabice že
pripravile šolske torbe, zvezke in pisala, zdaj pa bi neznansko rade pokazale, kaj vse že znajo,
pa na žalost v mlaki ni nikogar, ki bi jih bil pripravljen poslušati, z njimi ustvarjati, prepevati in
plesati. Bi morda to težko nalogo prevzeli vi, dragi otroci? Potem se nam pridružite ob mlaki in
skupaj bomo preživeli zabavno in ustvarjalno dopoldne.

Informacije o prireditvah in prodaja vstopnic;
TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
04 59 71 536 in 051 627 057
informacije@trzic.si, www.trzic.si, www.visit-trzic.com

krajevna skupnost

Krajevni praznik
KS Bistrica pri Tržiču
Marija Krapež

Kot vsako leto je praznik KS Bistrica potekal
pestro, zanimivo, poučno in zabavno. Dogodki
v počastitev praznika so se vrstili od 24. junija
do 5. julija z zaključkom na Bistriški planini.
OŠ Bistrica je v 24. 6. organizirala praznovanje ob dnevu državnosti in podelitev priznanj
Krajevne skupnosti najboljšim učencem,
športnikom in prostovoljcev navedene šole,

Priznanja ob
krajevnem prazniku
Lado Srečnik, foto: Marija Krapež

Na osrednji prireditvi praznovanja na Gorenjski plaži so v kulturnem in zabavnem programu sodelovali: Grajski Trio Katja, Breda
in David Košir, Country Stars pod vodstvom
Sandre Rumez in plesalke PS Špela. Predsednica Vida Raztresen je seznanila obiskovalce
z aktivnostmi krajevne skupnosti, župan
Borut Sajovic je čestital krajevni skupnosti, se
ji zahvalil za obsežen in raznolik program ob
praznovanju in za delo v celotnem obdobju.
Čestital je dobitnikom priznanj in zagotovil
sodelovanje in pomoč tudi v bodoče. Program
je pripravil in vodil Planšar Ladko.
KS po svojem statutu najbolj zaslužnim vsako leto podeli diplome, priznanja in zahvale.
Eno najvišjih priznanj, plaketo KS sta prejela KARITAS BISTRICA IN GASILSKO
DRUŠTVO BISTRICA. Župnijska Karitas
Bistrica je že več let aktivna na humanitarnem in socialnem področju, pomaga najbolj
potrebnim družinam in posameznikom. V
Gasilskem društvu Bistrica so prvi možje v
naši veliki vasi, ki skrbijo za varnost, preventivo in pomoč pri vseh vrstah nezgod. Aktivni
so tudi na celotnem območju občine Tržič.

Balinarski klub Bistrica je svoje tekmovanje v
počastitev praznika organiziral tri dni zaporedoma. Praznovanje se je v večjem obsegu
pričelo 3. julija, ko je PGD Bistrica obiskovalcem predstavilo vozila in opremo, istočasno
ob parku KS Bistrica Slovenska vojska predstavila vozila in orožje.
Svetniki smo ta dan v prostorih KS zaključili
s slavnostno sejo in se po seji odpravili na žur
za mlade, ki je bil organiziran na Gorenjski
plaži. Glavni praznični dan je potekal 4. julija
na že devetem sladolednem dnevu v Bistrici.
V programu ni manjkalo petja, plesa, zanimivosti na stojnicah in zabave za najmlajše.
Vročino smo hladili s sladoledom, ki ga vsako
leto v počastitev praznika brezplačno deli
Slaščičarna Bistrica. Sobotno dogajanje se je

v večernih urah nadaljevalo na Gorenjski plaži
s pestrim zabavnim programom in podelitvijo
priznanj.
Zaključek praznovanja se je kot vsako leto
odvijal na Bistriški planini s kulturnim programom in brezplačnim golažem. V vsem
dogajanju se je zvrstilo veliko izvajalcev
glasbe, plesa in zabave. Pri organizaciji nam
veliko pomenijo donatorstva v kakršni koli
obliki. Vsem, ki ste sodelovali in s svojim
izvajanjem popestrili praznovanje, se organizatorji zahvaljujemo. Zelo pohvalna je tudi
ugotovitev, da so prireditve kljub letnim dopustom zelo obiskane in nam s tem dajete še
večjo motivacijo za organizacijo praznovanja
v naslednjem letu.

Bečan je zelo uspešen športnik na področju
paraskija (skok s padalom in smučanje), saj
dobiva naslove svetovnega prvaka in podprvaka v tej disciplini. S temi dosežki je v ponos
KS. Tudi Uroš Ban je uspešen tekmovalec v
paraskiju, v ekipnem tekmovanju so dosegli
naslov svetovnih podprvakov. Še enkrat
čestitke obema.
V projektu praznovanja je celoletno
pohodništvo na Bistriško planino, ki ga imenujemo Od praznika do praznika. Na Bistriški
planina je knjiga, v katero se vsak pohodnik
lahko vpiše enkrat dnevno. Nekateri pohodniki so tako aktivni, da so kar vsak dan
obiskali Bistriško planino. V času akcije 2014
-2015 so rezultati sledeči.
Ženske: 1. mesto: Vera Pikovnik, ki ima rekord 355 pohodov, 2. mesto: Anka Žnidaršič,
3. mesto si delita Erna Anderle in Marta Langus. Moški: 1. mesto: Matej Langus, 2. mesto: Metod Langus, 3. mesto: Franc Langus.
Bistriški cvet je še ena aktivnost krajevne
skupnosti. Letos je posebna komisija KS ocenila okolico hiš, blokov, gostinskih in trgovskih lokalov, splošni izgled in upoštevala
prijaznost ter odnos zaposlenih do strank.
Priznanja so prejeli: družina Perko za stanovanjsko hišo na Logu 1a, stanovalci bloka na
Kovorski cesti 53, Trgovina Orehek in Bar
Ticiano.
Podeljena so bila tudi priznanja najboljšim
učencem in športnikom OŠ Bistrica za šolsko
leto 2014/ 2015. Razglasitev je bila na Poletnem dnevu OŠ Bistrica 24. junija. Najbolj

uspešna učenca sta devetošolca, ki sta prejela priznanje za dosežene rezultate in izreden
učni uspeh: Naj učenka leta je Maša Štucin
iz 9.a, Naj učenec Gregor Tadel iz 9.b razreda. Za dosežene odlične športne rezultate
v šolskem letu 2014/2015 sta naj športnika:
Maša Štucin iz 9.a in Leon Čeh iz 9.b razreda. KS je podelila tudi posebno zahvalo in
sladko darilce prostovoljcem 5.a in 5.b razreda OŠ Bistrica, ki jih je vodila mentorica
Dina Pintar, za vso pomoč pri računalniških
delavnicah varovancev Varstveno delovnega
centra Tržič.
V sklopu praznovanj krajevnega praznika
je bilo tudi odprto prvenstvo tekmovanja v
balinanju za moške in ženske posamezno na
Balinišču Bistrica. Rezultati so bili naslednji:
pri članicah 1. mesto: Eva Hervol, 2 mesto:
Milena Knafelc in 3. mesto: Dani Kogoj. Pri
članih 1. mesto: Damir Pintarič, 2. mesto: Oto
Keršič, 3. mesto: Andrej Logar. Vsi so prejeli
kolajne, prvouvrščena tudi pokala, ki sta jih
podelila predsednica KS Bistrica pri Tržiču
Vida Raztresen in podpredsednik Marko
Zaplotnik na osrednji prireditvi krajevnega
praznika. V imenu vseh nagrajencev se je za
priznanja zahvalil bistriški župnik David Jensterle.
Pozno v noč je za dobro vzdušje poskrbel
ansambel ZARJA, za želodčke in žejo pa
Damo Catering-gostišče Koren. Že dan prej
so za odlično zabavo na žuru za mlade poskrbeli: skupina T.M.S. Crew, Paraziti in plesalke KUD Leyli.

Priznanje KS so prejeli:
DRUŽINA SNEDIC, BRANKO HERVOL,
MATEJ BEČAN IN UROŠ BAN.
Družina Snedic se vedno z veseljem vključuje
v aktivnosti KS Bistrica pri Tržiču. Ob koledovanju v starem delu Bistrice, pri akcijah urejevanja okolja, v raznih skupinah …
Branko Hervol je zelo aktiven in prizadeven
član sveta KS, je predsednik Balinarskega
društva Bistrica, trener, sodnik, tekmovalec in
sploh gonilna sila balinarjev v Bistrici. Matej
tržičan 17
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Sončki na taboru v
Planici
Anita Albreht

Drugi vikend v juniju so se otroci iz skupine Sončki (enota Križe, Vrtec Tržič) odpravili na tabor v Dom Planica, ki stoji le
nekaj korakov stran od znamenite letalnice
pod Poncami. V popoldanskih urah prvega
dne jih je tamkajšnja učiteljica popeljala po
»skrivnem« podzemnem hodniku. Hodnik
je povezoval sobe z jedilnico, ki se je nahajala v hotelskem delu kompleksa. Otroke
je sprehod navdušil, prav tako so se razveselili bivanja v sobah s prijatelji. Spoznali
so lepote narave, ki jih ponuja okolica
Doma in se povzpeli na hrbtišče najmanjše
skakalnice v Planici, na kateri trenirajo
sedemletniki.
Novo jutro je prineslo sproščeno prebujanje in ogled sob med prijatelji. Nadaljevali
so z različnimi igrami, nekateri so ustvarjali, večina deklic pa je veselo čakala na
učiteljičine spretne roke, ki so pletle kitke.
Prvi daljši pohod jih je vodil do Zelencev,

V skupini Gosenice
iz enote palček
je noč preživela v
vrtcu
Mira Čemažar

Konec šolskega leta smo imeli v enoti
tržiškega vrtca veliko dejavnosti: otroci
iz skupine Gosenice so šli skupaj s starši
na orientacijski pohod k sv. Juriju in tako
spoznavali tržiško okolico in zgodovino.
Na popoldanskem srečanju so staršem za-

18 avgust 2015

barvitih
zelenih
jezerc, kjer izvira
Sava Dolinka. Po
vrnitvi in odličnem
kosilu jih je čakal
orientacijski tek. Do
zbirnih mest, kjer so
jih čakale različne
naloge, so jih usmerjali prikupni mali
palčki. Zvečer so pod
krošnjami spoznali
kranjskogorska
bajeslovna bitja v
zgodbi in sliki in
čisto za konec dneva
postavili majhne hiše
iz kamnov, palic, listov in mahu, ki so jih našli ob robu gozda.
Hiške so bile namenjene prikupnim malim
palčkom. In ko so otroci že skoraj odhajali k
počitku, je nekdo opazil, da je v eni od hišk
palček v zahvalo otrokom pustil čokoladne
bombone. Kako so jih bili veseli.
Zadnji dan jih je pešpot že zgodaj vodila
v Tamar, otroci so se čudili, kako blizu so
okoliške visoke gore, prisluhnili so zvokom
narave in opazovali rastline ter živali, ki so
jih srečevali na poti. Noge so bile tretji dan
tabora že nekoliko utrujene, ampak nahrbtigrali igrico Grad gradič. Sledilo je družabno
srečanje s sadjem in pecivom, ki so ga pripravili starši. Živini starši so nas povabili
na pico v picerijo Pod gradom, kar je bilo
za otroke še posebno doživetje. Nepozabno pa je bilo tudi spanje v vrtcu v noči
pred državnim praznikom. Vsi otroci so v
velikem pričakovanju brez težav ostali v
vrtcu. Najprej smo šli na večerni sprehod,
potem smo si pripravili večerjo, sledil je
ples v pižamah.
Vsi otroci v enoti Palček so doživeli tudi
mavrični dan z bistriškimi gasilci, kjer so
uživali ob igri milnih mehurčkov, mavrici
in brizganju z vodo. Ob zaključku gibalnega
projekta Mali sonček sta nas obiskali Maša
in Laura iz PS Špela, z nami sta zaplesali ter
podelili priznanja za opravljene gibalne dejavnosti, ki smo
jih izvajali preko
celega leta.
Sončno
vreme
je otrokom omogočilo uživanje
na
Gorenjski
plaži. Tudi na
igrišču vrtca bomo poskrbeli, da
bodo otroci še
naprej uživali v
igri z vodo in se
imeli lepo.

niki z malico so otroke pošteno ohrabrili.
Deževni zadnji dan jim ni puščal kislih
obrazov, saj so kmalu ponje prišli starši.
Otroci so jim hiteli v objem pripovedovat trenutke, ki so jih doživeli na taboru s
prijatelji, s katerimi bodo septembra prvič
prestopili prag osnovne šole.
Hvala vodji OŠC Planica za spodbudo in
tamkajšnjim mladim, prijaznim, veselim
in prilagodljivim učiteljem za izvedbo, saj
so otrokom in njihovim spremljevalcem
omogočili lepo izkušnjo Planice.

Prometni dan v
vrtcu Tržič
Monika Celar

26. 5. je v Vrtcu Tržič, pred enoto Deteljica,
potekal prometni dan. Prireditev je bila namenjena otrokom iz najstarejših skupin vseh
enot. Tako se je prireditve udeležilo šest
skupin otrok iz vseh enot vrtca.
Na prireditev smo povabili gasilce, policiste,
reševalce, kinološko društvo z reševalnimi
psi in gorsko reševalno službo, ki so se z
veseljem odzvali na naše povabilo in se jim
zahvaljujemo za sodelovanje. Pripravili smo
tudi spretnostni poligon za vožnjo s skiroji, prometni kviz, otroci pa so si lahko narisali svojega najljubšega junaka (policista,
gasilca, reševalca, psa reševalca ali gorskega
reševalca).
Namen prireditve je bil otroke seznaniti z delom posameznih služb za zaščito in reševanje.
Vsaka služba je otrokom na kratko predstavila, kakšno delo opravljajo, katero opremo
uporabljajo in na kakšen način pomagajo
ljudem. Otroke smo želeli seznaniti tudi s
pomembnostjo skrbi za varnost v cestnem
prometu.
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Tehniški dan
v dislociranem
oddelku OŠ Bistrica
Tatjana Malovrh, Tjaša Marcola in Majda Fiksl

Čebelice in sedmi razredi OŠ Bistrica smo
maja izdelovali lesenega medvedka na
rolki. Vsi otroci so se zelo veselili dela, saj
še nikoli nismo izvedli delavnice skupaj s
starejšimi otroki.
Na vezano ploščo smo narisali medvedka
in ga s pomočjo osnovnošolcev izžagali.
Vse pripravljene dele medvedka smo pobrusili z brusilnim papirjem, jih pobarvali in sestavili. Otroke smo usmerjale,
jim pomagale in spodbujale. Med delom
smo jim zastavljale različna vprašanja,
na katera so znali hitro odgovoriti. Sami
so predlagali, na kakšen način bi lahko še
izboljšali končni izdelek. Otroke je predvsem zanimalo, koliko časa se bo medvedek vozil na rolki s pomočjo balona, ki ga
bomo napihnili. Pomagali so si med seboj

»Pri nas je lepo …«
Saša Rozman

5. junija smo učenci in učiteljice POŠ Lom
v Domu krajanov v Lomu pod Storžičem
pripravili zaključno šolsko prireditev z naslovom Pri nas je lepo … Takšen naslov

Zlati učenci
OŠ Bistrica
Irma Kovač in Tjaša Švab

Učenci Osnovne šole Bistrica se po
koncu šolskega leta 2014/15 lahko pohvalijo s kopico uspehov. Bili so uspešni
na tekmovanjih v znanju, na nacionalnem preverjanju znanja in na športnih
tekmovanjih. Med njimi izpostavljamo
tri devetošolce, ki so si s svojim znanjem prislužili zlata priznanja na državnih
tekmovanjih v znanju angleškega jezika,
geografije in logike.
JERCA OMAN je osvojila zlato priznanje
iz znanja angleškega jezika na državnem
tekmovanju v Postojni. Njena strast je
modno oblikovanje, temu cilju bo sledila
tudi naslednje leto, saj je opravila spre-

in med njimi je potekala prijetna komunikacija vprašanj in domnev, kakšen bo
izdelek na pogled. Na list smo napisale
njihove ugotovitve, da bi jih kasneje ovrgli ali potrdili.
Otroci so brez težav prehajali iz ene delavnice v drugo. Za nemoten potek so
poskrbeli šolski otroci, ki so na zelo miren
smo si izbrali zato, ker smo v letošnjem
šolskem letu v okviru šolskega projekta
S'm Tržičan, daleč poznan, naše delo usmerili v spoznavanje domačega kraja.
Tekom šolskega leta smo izvedli različne
dejavnosti. Med starši, sorodniki in ostalimi krajani smo izvedli anketo o poznavanju domačega kraja, nato pa so učenci
posamezna področja življenja in dela naše
krajevne skupnosti tudi raziskali. Svoje
jemne izpite na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. V letošnjem
letu je sodelovala v kostumografski ekipi
Škofjeloškega pasijona 2015 in muzikala Mamma Mia, ki oživlja glasbeno
zapuščino legendarne skupine Abba.
Zlato priznanje v znanju geografije je osvojil GREGOR TADEL, ki je naštudiral
zahtevno interdisciplinarno literaturo
o problematiki sodobnega kmetijstva

Gregor Tadel, Jerca Oman in Metod Langus

način hodili iskat naše otroke v igralnico
in jih odpeljali v delavnico za žaganje.
Otroci so nas zelo presenetili, kako zelo
so že napredovali pri ročnih spretnostih
in samostojnosti pri ustvarjanju. Za otroke
je bila to zelo velika izkušnja, polna
pričakovanj in medsebojnega sodelovanja
s starejšimi otroki.
delo smo predstavili na razstavi na matični
šoli v Tržiču in vse odlično nadgradili s
prireditvijo Pri nas je lepo, na kateri so
nastopili prav vsi učenci naše podružnične
šole. Celotna prireditev je temeljila na
povezanosti z domačim krajem in krajani,
na lepotah in znamenitostih v naši dolini
pod Storžičem, kar so učenci prikazali
preko recitacijskih, pevskih, dramskih in
ostalih točk.
ter znanje praktično uporabil pri terenskem proučevanju pomurske pokrajine.
Uspešen je bil tudi na tekmovanjih v
znanju zgodovine in fizike, kjer je osvojil srebrno priznanje ter bil izbran za
najuspešnejšega učenca. Vse razrede
osnovne šole je zaključil z odličnim
spričevalom, podobno kot tudi njegov
dosedanji sošolec METOD LANGUS.
Kot prvi v tem šolskem letu je že oktobra
osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju v logiki, spomladi pa je dodal še
srebrni priznanji na državnih tekmovanjih v znanju matematike in fizike. Tudi
Gregor in Metod sta bila uspešna še na
drugih področjih: Gregor pleše in je tekmoval na evropskem prvenstvu, Metod pa
v glasbeni šoli vadi klavir.
Jerci, Gregorju in Metodu iskreno
čestitamo za letošnje uspehe. Sledite svojim sanjam, imejte visoke cilje, na poti
do njih pa veliko volje, vztrajnosti, iznajdljivosti in sreče.
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Zaključna prireditev PŠ Kovor
Špela Naglič

16. junija se je ob 18.00 v domu krajanov
v Kovorju začela zaključna prireditev
podružnične šole Kovor, na kateri smo
sprejeli bodoče prvošolčke.
Prireditev se je začela s himno, ki jo je v
čast bližnjega državnega praznika zapel
otroški pevski zbor PŠ Kovor. Zbor je pod

mentorstvom Marije Bohinjec zapel še
pesmi Mala žaba in Bratovščina Sinjega
galeba. Potem je nastopil dramski krožek,
ki je zaigral igrico z naslovom Sneguljčica
malo drugače. Z učenci od 1. do 5. razreda
sta jo pripravili učiteljici Simona Križaj in
Eva Kuralt. Z dvema plesoma je nastopila

Raziskovalna naloga
Naselje Bistrica nekoč
in danes

preoblikovanje naselja po drugi svetovni
vojni; katere so geografske značilnosti
naselja danes; tip naselja glede na njegove ekonomske značilnosti in funkcijo
samega naselja; SWOT analiza, iz katere
sklepamo o kakovosti življenja v Bistrici danes in prikažemo njene razvojne
priložnosti in pasti za prihodnje.

Irma Kovač

Učenci geografskega krožka OŠ Bistrica
so sodelovali v projektu Razvojne agencije za zgornjo Gorenjsko Hišna imena.
Zbirali so hišna imena domačij v izbranih
naseljih našega šolskega okoliša, stare
fotografije in zgodbe, ki pričajo o nekdanjem življenju. Spoznali so, da obstajajo bogati zgodovinski zapisi za nekatera naselja, predvsem za Kovor in Leše.
Za večino naselij pa je osnovni vir še
vedno zgolj knjiga nekdanjega tržiškega
župnika Viktorja Kragla Zgodovinski
drobci župnije Tržič iz leta 1936. Tudi
za naselje Bistrica. Zato smo se odločili,
da raziščemo in prikažemo geografske
značilnosti naselja Bistrica v sedanjem
času in nekoč.
Učenki Maša Štucin in Elizabeta Mokorel
sta pod mentorstvom učiteljice geografije
Irme Kovač izdelali raziskovalno nalogo
Naselje Bistrica nekoč in danes. Udeležili
sta se Regijskega srečanja mladih raziskovalcev v Naklem in zmagali. Skozi sito
prvega kroga državnega tekmovanja sta
se uvrstili na zaključno Državno srečanje
mladih raziskovalcev Slovenije, ki je
potekalo 18. maja v Gimnaziji Murska
Sobota. V konkurenci zelo dobrih raziskovalnih nalog s področja geografije in geologije sta osvojili tretje mesto in srebrno
priznanje.
Namen raziskovalne naloge je bil odgovoriti zlasti na vprašanja: kam v zgodovino segajo začetki razvoja naselja Bistrica
in kako je izgledalo naselje nekoč; demografski razvoj naselja od prvega popisa prebivalstva leta 1869 do danes; dejavniki, ki so vplivali na širitev in močno
20 avgust 2015

Raziskovalna naloga je prvi celosten in
konkreten pisni izdelek o naselju Bistrica
in življenju Bistričanov nekdaj in danes,
v kateri smo želeli predvsem kritično prikazati pereče demografske in ekonomske
značilnosti in nakazati konkretne predloge rešitev. Raziskovalna naloga je bila
opažena in pohvaljena na regijskem in
državnem tekmovanju mladih raziskovalcev, na prireditvi ob zaključku šolskega
leta pa predstavljena tudi učencem predmetne stopnje, učiteljem, vodstvu šole,
predsednici KS Bistrica in županu.
Maši in Elizabeti iskrene čestitamo!

še plesna skupina, vodi jih Teja Frek. Program sta povezovali Manca in Tinkara.
Po kulturnem programu sta vodja
podružnice, učiteljica Simona Križaj in
ravnatelj dr. Štefan Žun povabila petošolce,
ki naslednje leto odhajajo na matično šolo,
in prvošolce, ki bodo septembra na naši
šoli. Petošolci so povedali nekaj misli,
sprejeli prvošolčke ter jim podarili obesek
z znakom naše šole. Pozdravil jih je tudi
župan mag. Borut Sajovic, na koncu nas
je predsednik krajevne skupnosti Franc
Smolej pogostil s piškoti.

Vodni detektiv
Irena Japelj

Na Inštitutu za celostni razvoj in okolje
so v letošnjem šolskem letu v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor
že osemnajstič pripravili akcijo promocije varstva voda VODNI DETEKTIV.
Letošnja tema natečaja je bila »Vodam
več prostora«, ki je povezana z vsako
leto bolj perečim vprašanjem poplav in
prakse zadnjih desetletij, ko se je gradilo
v poplavnih območjih. Med prispelimi
izdelki so po številčnosti izstopali literarni in likovni izdelki, kamor je sodil tudi
prispevek OŠ Bistrica z naslovom »Vodam dajmo več prostora«. V kategoriji 1.
triade je prejel 1. nagrado.
Učenci 3.b so pisali spise na omenjeno
temo in jih tudi ilustrirali. V spisih so
ugotavljali, da voda nima več dovolj
prostora zase in se razlije prek bregov,
ker smo ljudje naredili preveč hiš blizu
rek. Vodni detektivi na OŠ Bistrica so
postali: Klemen Alajnčič, Štefan Katona,
Ula Meglič, Meta Mencej, Nuša Polajnar
in Tina Stritih.
Na vrhu hribčka je stala vasica. Štela
je 12 hiš. Malo nižje je tekla rekla, ki
je vijugala med polji. Bila je mirna in
v njej je živelo veliko rib. Otroci so se
poleti radi okopali v njej, kmetje pa so z
njo zalivali vrtove.
Nekega dne pa so zraven reke začeli
delati stroji. Neka mlada družina si bo
sezidala hišo. Stroji so uničili nekaj
polj, ko so vozili material. Vaščani so
bili zelo žalostni. Stroji so onesnažili
reko in uničili njeno strugo.
Ob prvem močnem deževju pa se
je reka maščevala. Poplavila je še
nedokončano hišo in vse okoli nje. Ker
so stroji uničil strugo, so s tem spremenili njen tok.
Ne spreminjajmo narave, ker se nam to
maščuje.
		
Klemen Aljančič
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Dramski krožek
na OŠ Tržič
Darka Mikulandra in Blanka Rejc

»Kaj bomo pa letos igrali?« To je
vprašanje, ki nama ga kot mentoricama vsako leto znova zastavljajo mladi
nadebudneži, ki pridejo k prvi uri dramskega krožka.
Z različnimi zabavnimi igrami in vajami spodbujava spretnost komunikacije, improvizacije, gibanja in prilagajanja prostoru, drug drugemu. Otroci
z različnimi aktivnostmi razvijajo ustvarjalnost, izraznost, se potrjujejo kot
člani skupine, razvijajo strpnost in pozitivne medčloveške odnose. Delo poteka
v sproščenem vzdušju. Mladi igralci
sodelujejo in pomagajo pri izbiri vsebine

za predstavo, glasbenih vložkov, kostumografije in scenografije. Ustvarjalnost
ne pozna meja. Pripravljenost za delo je
izjemna, vložen trud in napori neprecenljivi. Vsak posameznik s svojim delom in
svojo vlogo doprinese košček v mozaik
končnega izdelka, predstave. Največji
izziv in pozitivna izkušnja so prav gotovo
nastopi pred občinstvom na pravem odru.
Igralci se predstavijo na Srečanju otroških

Dosežki učencev OŠ Križe na tekmovanjih
Tatjana Vilar

Učenci Osnovne šole Križe že vrsto let
svoja znanja nadgrajujejo in poglabljajo
z udeležbo na različnih tekmovanjih. Pri
tem jih zavzeto spodbujajo vsi učitelji
šole, še posebej njihovi mentorji, ki jih
pri delu usmerjajo in jim nudijo strokovno pomoč. V šolskem letu 2014/15 se
je kar 286 otrok udeležilo tekmovanj na
različnih področjih, kjer so dosegli vrsto
odličnih rezultatov. Na najvišji ravni, na
državnih tekmovanjih, so učenci 6. razredov in zadnjega triletja dosegli naslednje
rezultate.
Učenci naše šole so tekmovali in bili zelo
uspešni na področju logike in astronomije. Na tekmovanju iz logike (mentorica

Neža Poljanc) je učenec Benjamin Poljanc dosegel zlato priznanje in 7. mesto v
državi, učenca Kristjan Jekovec in Štefan
Terziev zlati priznanji. V znanju iz astronomije sta učenca Urh Primožič in Benjamin Poljanc dosegla srebrni priznanji.
Na področju matematike (Tatjana Vilar in
Neža Poljanc) je učenec Benjamin Poljanc
dosegel zlato priznanje. Srebrno priznanje
so prejeli: Jaka Bodlaj, Kristjan Jekovec,
Štefan Terziev, Urh Primožič in Benjamin Poljanc. Tudi v znanju razvedrilne
matematike (Tatjana Vilar) je bil najboljši
učenec Benjamin Poljanc, ki je dosegel
zlato priznanje in 1. mesto v državi, s srebrnim priznanjem pa se mu pridružujejo

Učenke OŠ Križe
na Nizozemskem

Poleg predstavitev evropskih držav je program sestavljal tudi obisk zabaviščnega
parka Efteling, ki je zasnovan na pravljicah in legendah. O različnih atrakcijah
v parku je bil pripravljen tudi nagradni
kviz, v katerem smo Slovenke zasedle
prvo mesto. Z vlakom smo se popeljali
v nizozemsko prestolnico Amsterdam.
Obiskali smo muzej umetnosti Rijks Museum ter hišo, kjer je prebivala Ana Frank.
Zelo zanimivo je bilo, ko smo si mesto
ogledovali z ladjice, ki vozi po kanalih.
V tem tednu smo izvedele veliko novega
o Nizozemski, spoznavale evropske vrstnike in skoraj ves čas govorile angleško.

Sara Bitežnik

Učenke OŠ Križe Hana, Tia in Sara smo
se junija z učiteljicama angleščine odpravile na mednarodno srečanje projekta
Erasmus+ v Amersfoort na Nizozemsko.
Tam smo preživele teden z učenci in
učitelji iz Grčije, Nemčije, Italije, Velike
Britanije, Španije, s Poljske, Finske in z
Nizozemske.

gledaliških skupin, Kekčevem srečanju,
obiščemo podružnični šoli, nastopajo pa
tudi ob različnih priložnostih in kulturnih
prireditvah. Tudi v aprilu smo se s tremi
dramskimi deli predstavili na že tradicionalni prireditvi Igrajmo se gledališče v
tržiškem Kulturnem centru. Močni aplavzi
gledalcev nam vsem skupaj dajo potrditev
in veselje za nadaljevanje dela. V glavah
pa se že pletejo nove ideje …
Žan Zupan, Luka Poljanc, Jaka Bodlaj in
Urh Primožič.
Učenci Katarina Zaletel, Sara Doles,
Štefan Terziev, Kaja Novkovič, Ana
Dolžan, Kristjan Pintarič, Žan Ribnikar, Lina Mešič, Kristjan Pintarič, Anja
Klančnik, Maja Ribnikar, Blaž Teran,
Jaka Bodlaj, Nik Poljanc, Hana Doles,
Eva Maja Pešak, Neja Čadež in Žan Zupan so pod mentorstvom Katje Konjar
in Betke Potočnik na državnem festivalu
Turizmu pomaga lastna glava z nalogo
Oživimo začarano gospodično osvojili
zlato priznanje. Na tekmovanju iz znanja
biologije (Božena Perko) je srebrno Proteusovo priznanje dobila Eva Klančnik.
Na tekmovanju za Cankarjevo priznanje
(Mitja Spreizer) je srebrno priznanje
dosegel Miha Jekovec. Srebrno priznanje
za Veselo šolo je osvojila Sara Bitežnik.
Vsem učencem in njihovim mentorjem
iskreno čestitamo.
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O Stezicah, šolskem
časopisu učencev
OŠ Bistrica
Jožica Koder, foto: Dina Pintarič

V vročem poletju sem kar nekaj časa iskala prave misli za letošnje Stezice. Naj za
začetek povem, da prinašajo več kot dvesto besedil učencev od 1. do 9. razreda. Za
uredniško delo je poskrbela Andreja Kosec, prof. slovenskega jezika, oblikovanje
je delo Dine Pintarič, prof. računalništva.
Že tradicionalno Stezice pomenijo lep
zaključek šolskega leta. Vsebinsko
so razdeljene po ciklih, oblikovno jih
žlahtnijo likovni prispevki in fotografije
učencev, ki skupaj z vsebino tvorijo celotno podobo glasila.
Prvošolčki so napisali, da se dobro
počutijo in da jim je všeč, kar se na šoli
dogaja. Drugošolci so se trudili napisati pravljico o čudežnem lončku pa o
čarobnem svinčniku, veverici … Veseli so,
da so se naučili plavati. Tretješolci znajo
prisrčno poosebiti živali in predmete. S
svojo domišljijo so se znašli v popravljalnici igrač. Četrtošolci so se pisno zaposlili
z nadaljevanjem zgodbe Janje Vidmar Potovanje groze. Petošolci so se še posebej
izkazali s številnimi likovnimi domislicami. Z njimi so uresničili svoje ideje
za popestritev glasila. Poučne so misli
šestošolcev, osmošolcev in devetošolcev
o jezi, ki nikomur ne koristi, da pa se je
kdaj potrebno razjeziti, če hočemo stvari
izboljšati. Največkrat, pravijo, da so jezni
kar sami nase. Navajajo vzroke za jezo
in recept, kako jo umiriti. Šestošolci so
pokazali znanje angleščine, smiselno
in lepo jim tečejo besede v angleščini, s
katerimi prijazno predstavljajo svoj rojstni kraj. V okviru šolske skupnosti so se
odločili, da vsak petek v živo po šolskem
radiu poslušalce obveščajo o aktualnih
novicah. Tehtne ocene o prebranih knjigah
so napisali osmošolci in devetošolci. Uspelo jim je izraziti razmišljanje o težavah
najstnikov.
Bogata je bera pesmi, na primer o ekologiji,
obsojajo uničevanje narave. Največ pesmi
s to tematiko so napisali sedmošolci, ki so
še v ciklu Besede sosede izpovedali svoja
lepa čustva, želje in pričakovanja. Cel
cikel pesmi Generacija 2000 se poslavlja
nam daje v branje odkritosrčne izpovedi
devetošolcev, kakšne sledi bodo ostale za
njimi, ko jih ne bo več na šoli. Poudarjajo,
da imajo bistriško šolo radi.
22 avgust 2015

Da so bili uspešni, kaže zadnja stran,
dosegli so veliko srebrnih in celo zlati
priznanji. Da znajo fotografirati, poleg
ostalih fotografij dokazujejo fotografije
na hrbtni strani Stezic, zapolnila jo je
zmagovalna kolekcija na temo Lom svetlobe, z njo so sodelovali na natečaju Foto
kluba Tržič.
Hvala za Stezice. Zaslužijo si pohvalo.

Ne le zaradi vsebine in oblike, tudi zato,
ker sodeluje res veliko učencev. Vsaka
drobna misel, tudi risbica nekaj šteje. Zanimive so tudi za odrasle bralce. Že sama
vesela naslovnica razvedri oko.
Zaključujem z besedilom Junak našega
časa, ki ga je napisal Tim Špehar iz 7. a
razreda. Prinaša prave misli za današnji
čas. Takole je napisal za Stezice:

Ko smo se pri slovenščini pogovarjali o junakih, smo za primer vzeli Lambergarja, ki je
premagal Pegama ter tako postal junak. Junaki so ljudje, ki so storili junaško dejanje oziroma povedano drugače, se borijo za pravo stvar.
Skušam ugotoviti, kakšen je junak današnjega časa. Danes nisi junak, če premagaš zlobnega človeka. Danes junaštvo opredeljujejo druge stvari, danes so junaki tisti, ki med ljudmi
ne delajo razlik. Tisti, ki vidijo drugačnost, ne obsojajo, ampak jo sprejemajo. Različnost
v naše življenje prinaša pestrost, več pogledov na svet. Enakost pa pomeni enoličje in
dolgočasnost. Nihče ne bi smel biti žrtev nasilja ali slabega obravnavanja zaradi njegove
drugačnosti. Ljudje, ki se borijo za enakopravnost, so zagotovo junaki.
Drugo vrsto junakov predstavlja množica ljudi, ki sodeluje pri različnih dobrodelnih akcijah.
Pomoč ljudem v stiski je nekaj, za kar se je vredno boriti, saj nikoli ne vemo, kdaj bomo tudi
mi potrebovali pomoč.
Junaki pa so nedvomno tisti, ki so šli v Afriko pomagat zdraviti bolezni. Ko dobro premislim,
lahko rečem, da pravi junaki ne pomagajo ljudem za plačilo, ampak za boljše življenje na
svetu.
Tudi mi smo lahko junaki, če vidimo stisko drugega in mu ponudimo pomoč. A junaki niso
le tisti, ki rešujejo ljudi, ampak tudi tisti, ki rešujejo živali ob kakšni naravni nesreči in jim
pomagajo najti dom.
Vsi junaki, ki so premagali zmaje, so minili. Danes je čas junakov vsakdana, ki si z malimi
dejanji iz dneva v dan prizadevajo, da bi vsi ljudje na svetu postali enaki v svoji različnosti
in bi drug drugemu pomagali. Junaštvo je odločitev vsakega posameznika, da stvari dela
prav, ne le oni za nas, ampak tudi mi za druge.

1. mesto - Tia Dobrin, 8. a
SKOZI SVETLOBO VIŠJE

2. mesto - Gregor Štangar, 7. b
IGRA LASERJA

ZMAGOVALNA KOLEKCIJA
3. mesto - Gal Pavel Pazlar, 6. b

FOTO KLUB TRŽIČ - FOTO NATEČAJ

LUKA KOPER V SOJU SVETLOBE

TEMA: LOM SVETLOBE

Stezice
STEZICE -
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Spoštovani učenci in učitelji, da bi vam šlo dobro tudi v naslednjem šolskem letu!

AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO ZA VAŠE OTROKE
Vsi komaj čakamo počitnice in morje, kljub temu pa se zgodi, da našim otrokom postane dolgčas in ne vedo, kaj naj
počnejo med počitnicami. V Plesnem Studiu Špela smo se odločili, da vsaj za en delovni teden vaše otroke prevzamemo
mi ter se v času vaše službe zabavamo, učimo, športamo, plešemo …
Varstvo bo trajalo od ponedeljka, 17., do petka, 21. avgusta, od 7. -16. ure. Namenjeno je otrokom starim od 6 do 11 let
oz od 1. do vključno 5. razreda osnovne šole. Če želite, da se tudi vaš otrok zabava in športa v okviru našega poletnega
varstva, vabljeni v našo družbo.
PRIJAVE IN INFO.: 040-623-535 (Špela).
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Športne dejavnosti v
Društvu upokojencev
Ambrož Teran

V marcu, aprilu in maju so naši športniki
nastopili na štirih prvenstvih PZDU Gorenjske: v streljanju v Škofji Loki, namiznem tenisu doma v Tržiču ter kegljanju in
tenisu v Kranju.
Strelci so v ekipnem tekmovanju zasedli
solidno četrto mesto. Naša najboljša posameznika sta bila Jože Romšek (pri moških
7.) in Milena Dolčič (pri ženskah 4.).
Organizator prvenstva v namiznem tenisu
je bilo naše društvo. V zadovoljstvo vseh
nastopajočih nam je organizacija odlično
uspela, saj po tekmovanju ni bilo nobenih
pritožb. Tudi rezultati naših tekmovalcev so bili odlični. Ekipno smo bili le za
1 točko za lanskimi in letošnjimi prvaki
- Škofjo Loko. Med posameznicami je

Sokolnica bo
pridobila nov
prezračevalni sistem
Metka Kolevski

Z zaključkom športnih aktivnosti v dvorani Sokolnice v začetku junija ta čez
poletje ne sameva. Vse od odprtja prenovljene Sokolnice smo lahko opazovali, da
je raven vlažnosti v dvorani prevelika,
kar lahko po nekaj letih poškoduje športni
parket. Zato je investicija v prezračevalni
sistem nujno potrebna, kar smo potrdili na
zadnjem občnem zboru SŠD Tržič. Dela v
dvorani so v polnem teku in po izvedenih
delih bo dvorana opremljena v skladu s

v svoji kategoriji zmagala naša Olga
Benčina in osvojila zlato medaljo, v paru
z Mileno Dolčič pa še 2. mesto v dvojicah. Med moškimi je bil odličen Rado
Pančur, ki je zasedel 3. mesto. Prav tako
3. mesto sta v parih zasedla Janez Muzik
in Ambrož Teran.
Kegljači in kegljačice so tekmovale v
Kranju. Njihovi rezultati so res odlični,
saj so osvojili vsa prva mesta v ekipnem
tekmovanju. S tem rezultatom so se tudi
uvrstili na državno prvenstvo, ki bo oktobra v Slovenj Gradcu. V posamezni
razvrstitvi je Ema Zajc postala prvakinja in osvojila zlato medaljo. Tudi vse
druge naše tekmovalke so se uvrstile med
prvo deseterico. Naš najboljši v moški
konkurenci je bil Jože Klofutar, odličen
četrti.
Tenisači so odlično nastopili na prvenstvu v Kranju, saj so že petič osvojili
ekipni prehodni pokal in ga letos dobili v trajno last. Tudi med posamezniki
so bili odlični, saj so osvojili kar nekaj
prvih in drugih mest. Tako smo uspešno

zaključili tekmovanja sezone 2014/15.
Vsem športnikom iskrene čestitke za uspehe, želimo lepo poletje in dobre priprave
za naslednjo sezono.

standardi, ki so potrebni za takšne objekte.
Finančna konstrukcija dobave in montaže
je znana in predstavlja za društvo dokaj
velik finančni zalogaj, zato že nekaj časa
zbiramo donatorska sredstva in bomo
veseli tudi vaše pomoči. Nekateri so se
že odzvali, zato se zahvaljujemo Občini
Tržič, Komunali Tržič d.o.o. in podjetju
Le-An Dent d.o.o. iz Tržiča. Več o tem na
naši spletni strani: www.ssd-trzic.si.

Vse, ki bi želeli v novi sezoni 2015/2016
koristiti naše prostore za izvajanje športne
dejavnosti, vabimo k sodelovanju. Cene
najema dvorane in vadbe ostajajo nespremenjene, nekoliko smo znižali cene za najem pred 17. uro.
V Splošno športnem društvu Tržič želimo
vsem prijeten, predvsem pa športno aktiven preostanek poletja.

ORGANIZIRA

TEČAJ PLAVANJA ZA OTROKE NA GORENJSKI PLAŽI
Za: mladostnike od 5. do 9. leta starosti
KDAJ:
URA:
KJE:
CENA:

24. 08. 2015 – 28. 08. 2015
od 10. do 11.30 ure
kopališče Gorenjska plaža, Tržič
20,00 EUR na udeleženca

Kaj pa vreme? V primeru slabega vremena se bo plavalni tečaj izvedel na dan, ko
bodo vremenske razmere to dopuščale.
Kaj je vključeno v ceno? V ceno je vključen tečaj plavanja, ki ga izvajajo
certificirani in strokovno usposobljeni vaditelji Splošnega športnega društva Tržič,
uporaba pripomočkov ter vstop na kopališče v času trajanja tečaja.
Prijave: ursa.kriznar@gmail.com in tel. štev. 040 187 069 (Urša).
Opozorilo: V primeru premajhnega števila prijav tečaj ne bo izveden.
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101. leto Robeževe
Metke
Marjeta Šumič

6. julija je Metka Kavčič, Robeževa
iz Loma, dopolnila 101. leto svojega
življenja. Le redkim je dano, da so pri
tej starosti še vedno tako bistrega in vedrega duha. In kakšna je skrivnost njenega dolgega življenja? Vse življenje
je rada delala, posebno na Robeževi
kmetiji, pa veliko prepevala in vmes
kdaj zavriskala od veselja do življenja.
In iz vsega srca je zavriskala tudi na ta dan,
ko smo ji v domu v počastitev njenega jubileja pripravili krajši kulturni program.
Otroci OŠ Lom pod Storžičem so pod
vodstvom Nuše Šlibar Nemec in Mateje
Ušeničnik zapeli nekaj ljudskih pesmi,
zraven je na harmoniko zaigral Patrik
Ahačič. Metko so otroci tako razveselili,
da je vsakemu posebej stisnila roko in se

V spomin Jožetu
Štucinu
Herman Berčič in sošolci, foto: Tone Brejc

22. junija smo se poslovili od Jožeta
Štucina, nam dragega sošolca in prijatelja.
Odšel je prezgodaj, tako čutimo. Verjeli
smo, da bo neenakovreden boj dobil in se
vrnil med nas. Vsako leto smo se sošolci na
začetku junija srečevali, obujali spomine
in izmenjevali življenjske izkušnje. Naše
so bile Kofce in bližnje planjave pod Velikim vrhom, tiste dni vedno polne planinskega cvetja. Ob tisti veliki skali smo
sproščeni in veseli načrtovali prihodnja
srečanja, zdaj pa že nekaj časa sameva in

zahvalila, da so si kljub počitnicam vzeli
čas zanjo. Nekaj svojih pesmi je predstavil
tudi ljudski pesnik Janez Slapar – Temšak,
ki je eno spesnil posebej za Metko. V
imenu stanovalcev in delavcev doma je
izrekla voščilo direktorica dr. Anamarija
Kejžar, tržiški župan mag. Borut Sajovic
pa je izrazil misli nas vseh, da Metke nimamo radi zato, ker ima toliko let, pač pa
zato, ker je enostavno taka »fajn« oseba.
Njeno ime v grškem prevodu pomeni
biser in Metka je resnično biser našega

doma. Čeprav vedno skromna in preprosta, vzbuja spoštovanje kjerkoli se pojavi,
njena duhovitost, iskriv pogled, iskren
smeh in pozitiven pogled na življenje so
nam večen vzgled in navdih. Praznovanje
je zaokrožila še rojstnodnevna torta, ki so
jo posebej zanjo spekli v domski kuhinji.

četudi bi nas korak še kdaj vodil tja, njegovega ne bi bilo več z nami. Z našega
letošnjega srečanja v Lomu smo mu še
poslali pozdrave. Vrnil jih je in ohrabreni
smo pili posebej na njegovo zdravje. Nismo slutili, da bo njegov kozarec poslej
nedotaknjen.
Šolske klopi takratne nižje
gimnazije v Tržiču so bile v
naši mladosti polne smeha
in veselja, učenja in dela.
Kdo bi lahko naštel vse dogodke, ki so osmislili naša
življenja! Če bi okoliške
planine in kraji lahko spregovorili, bi zaznali Jožetovo
vedrino in polnost bivanja,
ki ni dano vsakomur. Njegove duhovite misli so
bogatile naša srečanja in
čeprav nas je življenje raz-

kropilo, so nas mladostne prijateljske vezi
vedno znova združevali. Jože je bil vse do
zadnjega naša trdna vez.
Odslej bomo v junijskih dneh kozarec dvigali v njegov spomin in ohranili misel na
njegovo plemenitost in prijateljstvo.
Počivaj v miru!

Draga Metka! Veselimo se vsakega
novega dne, ki ga vam je Bog namenil z
nami in naj vam zlepa ne zmanjka iskric
v očeh in nasmehov na vaših ustnicah!

Koražov Joža,
bil si eden redkih pravih Terščanov, ki so v polpretekli zgodovini za svoje mesto storili zares veliko. Že kot direktor si s svojimi
sposobnostmi dokazal, da se da tudi v nemogočih razmerah, ko so ostale tovarne propadale, usmeriti Lepenko na razvojno
pot. Še danes je to edino podjetje, ki, predvsem po tvoji zaslugi, še vedno uspešno deluje.
S svojo srčnostjo, poštenostjo in dobrovoljno naravo si bil vedno obkrožen s pravimi ljudmi. Vedno si bil pripravljen priskočiti
na pomoč in vedno je tvoj prispevek obrodil bogate sadove ... Ko sem pred petnajstimi leti razmišljal, koga bi povabil k sodelovanju pri obnovi pogorelega Doma na Zelenici, v Tržiču nisem našel boljšega od tebe. Čeprav bi lahko umirjeno preživljal svoj
trdo prisluženi "penzion", mi pomoči nisi odrekel. Še več: postal si glavno gonilo projekta in nisi odnehal, dokler novi Dom ni
bil zgrajen. Danes novi Dom na Zelenici stoji predvsem po tvoji zaslugi! Terščani ti bomo tudi za ta prispevek večno hvaležni!
Čeprav si šel od nas v zate boljši svet, bo med nami zevala velika praznina. Pogrešal bom tvoj hudomušni nasmeh, tvojo
iskreno, pretehtano misel, tvojo energično besedo ... Odšel si brez slovesa. V skladu s svojo naravo nas najbrž nisi hotel obremenjevati s svojimi težavami, čeprav je bolezen hitro opravila svoje pogubno delo ...
											Marjan Salberger
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Zdravilni park
v tržiškem domu
starejših
Dr. Anamarija Kejžar

Prvo soboto v juniju so v Domu Petra Uzarja Tržič organizirali tradicionalni
piknik, kjer se ob dobri hrani in prijetni
glasbi povežejo stanovalci doma, njihovi
svojci, prostovoljke, za dobro organizacijo,
izvedbo in pomoč stanovalcem pa celotna
ekipa doma. V letošnjem letu obeležujemo
35 let delovanja doma, zato smo združili
oba dogodka.
Ogledali smo si več zanimivih nastopov, ki
so jih v večini pripravile domske skupine:
zbor stanovalk pod vodstvom prostovoljk
Rine Golja, Zdravke Klančnik in Nuše Jenko, zbor zaposlenih z zborovodkinjo Tjašo
Kuhar Čimžar, žoga band pod vodstvom
delovne terapevtke Marjete Šumič in fizio-

terapevtke Silve Štiherl, pa obuditev tradicionalnega plesa pod mentorstvom Bojana
Knifica. Skozi prireditev so nas vodili povezovalka Manca Hostnik in ansambel Trik.
Posebno pozornost so obiskovalci namenili novi pridobitvi doma, zdravilnemu
parku, ki je zgrajen po principih parkov
za stanovalce z demenco, saj jim omogoča
več gibanja na svežem zraku. V parku so
tudi visoka cvetlična korita, ki spodbujajo
stanovalce k skrbi za zelišča in rastline.
Vse rastline, ki so posajene v parku, so
užitne in zdravilne in jih bodo stanovalci
lahko uporabljali. Park ponuja smisel v
dnevu za marsikaterega stanovalca, ki mu
z vstopom v dom ni več potrebno skrbeti
in delati. Stanovalce je potrebno spodbujati, da čim dlje ohranjajo aktivnost – to
je ključnega pomena za njihovo počutje
in zdravje. Ker so cvetlična korita postavljena ob poti v park, so vključeni v skrb za
gredice tudi ostali stanovalci doma.
Poseben pečat je ob 35-letnici pustila izdaja nove zloženke doma, kjer predstavljamo
naš dom, namen in službe, poudariti pa velja zapisano zgodbo z zbranimi vtisi naših

stanovalcev, avtorice Tanje Ahačič, prav
tako prostovoljke doma. Ob tem poudarjamo naš slogan – smo v Hiši prijaznih ljudi.
Dobro počutje, prijazno ozračje – vse to
ustvarjamo vsi.
Mirko Majer, ki je jeseni dopolnil 90 let,
je otvoril in poklonil domu že svojo tretjo
razstavo – tokrat slike zdravilnih rastlin,
narisanih s kredo. Razstavo slovenskih
zdravilnih rastlin v kredi si je moč ogledati
v jedilnici doma.

Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam.
Dam lahko svoj čas.
Dam lahko svojo ljubezen, podporo in razumevanje.
Dam lahko potrpljenje in sočutje.
Delim lahko svojo radost in smeh.
Pomagaj sebi tako, da pomagaš drugim. (John M. Templeton)
Vabilo vsem, ki bi bili pripravljeni nameniti nekaj časa starejšim – družabništvu z enim stanovalcem ali vodenju skupine. Radi pojete, berete, rešujete križanke, igrate šah, se pogovarjate?
Vabljeni v dom Petra Uzarja, veseli vas bomo, enkrat ali večkrat tedensko.
Vsak prostovoljec dobi majico doma, ob družabništvu nad 10 ur tedensko pa tudi obrok.
Pokličite na 051-337-818 ali 030-600-158.

50 let valete

ter pripovedovanju življenjskih zgodb.
Druženje je kar prehitro minilo, podobno
kot čas od naše valete. Ker ne živimo vsi

v Tržiču ali okolici, nas pa nanj vežejo lepi
spomini, smo si obljubili, da se bomo spet
dobili čez pet let.

Metka Kosem

V maju 2015 se je v gostišču Smuk na praznovanju 50. obletnice valete zbrala generacija Osnovne šole heroja Bračiča (danes
Osnovna šola Bistrica), ki je leta 1965
zaključila osemletko. Druženje je bilo zelo
prijetno, tudi zato, ker se mnogi nekdanji
sošolci in sošolke že dolgo nismo videli. Od
šestinpetdesetih nas je prišla dobra polovica,
žal pa je usoda hotela, da te obletnice sedem
sošolk in sošolcev ni doživelo. Obletnice se
je udeležilo tudi nekaj učiteljskega kadra iz
tistih časov, tri učiteljice in en učitelj (za nas
so še vedno tovarišice in tovariš).
Večer smo preživeli ob obujanju spominov
na šolske dni, na naše vragolije, ljubezni, špricanja in podobne dogodivščine,
tržičan 25
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Martino romanje
Andrej Leban

V župniji Povišanja sv. križa v Križah smo
tretjo majsko nedeljo k maši povabili ostarele, bolne in invalide. Mnogi zaradi let
ali bolezni le malokrat pridejo v svetišče.
Njihove orošene, a žareče oči, njihove
roke, sklenjene v molitev, njihova srca,
kipeča od pričakovanja srečanja z Njim, ki
je ljubezen, ki je tolažba, ki je upanje, so
govorila, kako močno je njihovo zaupanje
v Božjo dobroto in usmiljenje. Po maši se
je srečanje nadaljevalo v župnišču. Hvala
župniku Ivotu Kožuhu, neutrudnim sodelavkam Karitas in gospodinjam, ki poskrbijo, da so mize polne dobrot. Hvala tudi
vsem ostarelim, invalidnim in bolnim, ki so
prišli k Jezusu. Naj jih povsod spremljata
Božji blagoslov in Marijino varstvo.
23. maja je Župnijska Karitas Križe vse
starejše iz naših vasi povabila na Mar-

tino romanje na slovensko obalo. Kljub
dežnim kapljam je proti morju s pesmijo
in molitvijo odšel poln avtobus pogumnih
romarjev. Sveto mašo smo imeli v cerkvi
Rožnovenske matere Božje v Portorožu.
Prav molitev in Marijino varstvo nas preko viharjev življenja varno vodita v miren
pristan. V cerkvi je tudi kip križanega Jezusa, ki desno roko s križa spušča na zem-

ljo in z njo objema vse ljudi. Neskončna sta
Božja ljubezen in dobrota. Po kosilu smo
si ogledali cerkev sv. Marka na Markovcu
z mozaiki patra Rupnika. Ogledali smo si
še pristanišči Koper in Trst. Ko je avtobus
hitel nazaj v domač kriški pristan, so naša
srca gorela v želji, da se prihodnje leto spet
srečamo. Do takrat pa ostanimo drug drugemu svetilniki dobrote in ljubezni.

Vodna zabava v Istralandiji

Prireditev za prostovoljce

Katarina Kuzma

Ian Rožac

Športno društvo Strelica in HitRadio Center sta (CSD) 14. 7. v vodni park Istralandija povabila 17 otrok in mladostnikov, vključenih
v Mladinski center Tržič. Spremljala sta nas radijska voditelja HitRadio Centra Ana Praznik in Silvester Javornik ter naš fotograf Urban Meglič. V napetem pričakovanju smo prečkali mejni prehod in
se odpeljali proti Novigradu. Ob prihodu so otroci in mladi prejeli
darilne vrečke, pojedli malico in naredili skupinsko fotografijo. Eni
so čofotali v bazenu z valovi, drugi so se takoj spustili po adrenalinskih toboganih. Vsak je našel sebi najljubšega – tobogan s svetlobnimi učniki, s prostim padom (27 m), tobogan, po katerem so se v
čolnu peljali lahko štirje. Polni novih vtisov smo se zvečer odpravili
proti domu. Na avtobusu nam tudi ni bilo dolgčas, saj nas je med
vožnjo zabavala Ana.
Dan je bil poln zabavnih doživetij in je predstavljal popestritev
poletnih počitnic otrok in mladostnikov. Za organizacijo celodnevnega brezplačnega izleta, darila in druženje se zahvaljujemo
Klemenu Grašiču iz Športnega društva Strelica ter Ani in Silvestru
iz HitRadio Centra.

29. junija se je več kot 600 prostovoljcev iz cele Slovenije udeležilo
zaključne prireditve na Brdu pri Kranju. Dogodek je bil namenjen
podelitvi priznanj najboljšim prostovoljcem in najboljšim prostovoljnim projektom v Sloveniji za leto 2014. Čeprav Mladinski center Tržič ni bil med srečnimi dobitniki, smo trije zvesti prostovoljci
dobili pohvalo za svoje delo. Prireditve se je udeležil tudi predsednik Borut Pahor in nas prijazno nagovoril. Po programu so sledili
pogostitev, slikanje ter spoznavanje prostovoljcev med seboj.

26 avgust 2015

po domovini in v svet

Lomski pevci
v Sankt-Peterburgu
Mira Čemažar

Župnik v Lomu pod Storžičem Silvo Novak
je na povabilo ruskih restavratorjev, glasbene in zborovske šole M. I. Glinka med 2.
in 7. julijem pripravil strokovno ekskurzijo
lomskih pevcev v St. Peterburg.
To je mesto največjih ruskih umetnikov in
umetnosti. Imeli smo najboljše vodiče, v
objekte smo vstopali mimo vrste, pri vseh
pomembnejših ogledih sta nas spremljali
kar dve vodički. Za prevajanje je poskrbel
gospod Silvo, ki po ugotovitvi vodičke zelo
dobro govori rusko.
St. Peterburg leži na strateško izjemno
pomembnem mestu, kjer se reka Neva deltasto izliva v Finski zaliv Baltiškega morja
in dejansko simbolizira rusko okno v Evropo. Skupaj s predmestjem ima približno 8
milijonov prebivalcev in je drugo največje
mesto v Rusiji. Ustanovljeno je bilo 1703
in je že takrat dobilo ime po sv. Petru. Leta
1914 so ga preimenovali v Petrograd, 1924
pa Leningrad. Po razpadu Sovjetske zveze
so mu dali zopet prvotno ime. V tem času je
tam obdobje belih noči. Mesto namreč leži
dobrih 6 stopinj pod severnim tečajnikom,
sonce zaide tako nizko pod obzorje, da je
zaradi učinkov ozračja tudi ponoči svetlo. Z
barko smo se vozili po kanalih, ki so jih ustvarili z izsušitvijo. Številni mostovi preko
reke Neve se ponoči dvignejo in omogočijo
tovorni promet po reki.

Ogledali smo si katedralo sv. Izaka, ki je
tretja največja cerkev na svetu. V njej že
dolgo časa obnavljata slike ruska restavratorja Vladimir in Aleksander, ki sta obnavljala tudi lomske oltarje. Lomski pevski zbor
je imel to čast, da je v tej cerkvi zapel Marijino pesem, vodička pa nam je pokazala
tudi spodnje prostore, ki so sicer za javnost
zaprti. Ti prostori so služili za zaklonišče
muzejskih delavcev in umetnin. Leta 1941
se je začela 900-dnevna nemška blokada
mesta. Tretji rajh je imel namreč namen
mesto izstradati. V tem času je umrlo milijon prebivalcev. Povzpeli smo se tudi na
kupolo, kjer je odličen pogled na mesto. Poleg katedrale smo si prvi dan ogledali tudi
cerkev Smolny in cerkev sv. Samsona.
Sledil je ogled rezidence ruskih carjev, Zimskega dvorca, največje umetnostne galerije
na svetu, ki se imenuje Ermitaž. Poleg tega
smo si ogledali tudi letno rezidenco ruskih
carjev Petrhof s številnimi parki, Zajčji

otok, na katerem sta utrdba in cerkev sv.
Petra in Pavla, muzej Puškin, Carskoe
selo. Zelo veliko objektov je bilo med vojno porušenih, ker pa je predsednik Putin
Peterburžan, so dobili veliko sredstev, da
so vse to obnovili, veliko umetnin pa jim je
uspelo umakniti ali pa so jih zaščitili.
V svojo delavnico so nas povabili ruski
restavratorji, ki so veliko časa preživeli v
Lomu in so se zelo navezali na Lomljane.
V njihovi delavnici so slike Bleda, lomske
cerkve in Postojnske jame. Tudi v njihovih
knjigah smo našli lomske oltarje in kipe.
Petje našega lomskega zbora je bilo na naše
začudenje poslušalcem zelo všeč in so ga
lepo sprejeli. Največji njihovi glasbeni profesionalci so izjavili, da zbor poje z dušo.
Hvala gospodu Silvu, da nam je omogočil
to nepozabno doživetje St. Peterburga, njegovih umetnin in prisrčnega sprejema naših
ruskih prijateljev.

Na majsko romanje
v Glinje
Marija Lavtar

17. maja smo se odpravili z dvema avtobusoma na romanje v Glinje na Koroško.
Ob pomoči Marjana Košnjeka, Jane Grohar in Marine Berlot je organizacija tega že
tradicionalnega in priljubljenega romanja
ter srečanja s koroškimi Slovenci spet lepo
uspela. S štirinajstimi pohodniki, ki so šli
peš iz Tržiča, nas je bilo preko 80. Velika
zasluga velja Janezu Piskarju, ki je skrben
vodnik romarjev - pohodnikov in zanesljiv
partner pri organizaciji. Blagoslov pohodnikov je letos podelil bistriški župnik David
Jensterle, ki se mu lepo zahvaljujem.
Pomembna obogatitev je pevski zbor iz
Podnarta, ki je pel pri sv. maši in nato iz-

vedel še kratek koncert, koroške gospodinje pa so spet pripravile bogat
agape, brodarji pa vožnjo s čolni po
Dravi. Tokrat nam je župnik Avguštin
Elmar, ki vedno znova navdušuje s pridigami, bolj podrobno opisal pomen
tega romanja na Kranjsko nedeljo k sv.
Valentinu, ki mu je cerkvica v Glinjah

posvečena. Verjamem, da je tudi blagoslov
sv. Valentina razlog za duhovno obogatitev,
ki vedno znova navdušuje in pomaga, da se
imamo tako lepo.
Želim, da bo naslednje leto spet tako in že
vnaprej vabim, da se nam ljudje dobre volje
pridružite.
tržičan 27

po domovini in v svet

Izlet starejših
krajanov iz Loma
pod Storžičem
Mira Čemažar

KO RK Lom pod Storžičem je za starejše
krajane pripravil družabni izlet na Bled
in na Brezje. Na Bledu so ob pogovoru
občudovali njegove lepote, na Brezjah smo
si ogledali križ, kip svete Družine, v cerkvi
pa se z molitvijo priporočili Mariji in zapeli.
Izlet smo zaključili v gostišču na Črnivcu.

Pršivec – 1761 m
Ivana Valjavec

Želja osvojiti Pršivec se že vleče nekaj let,
saj smo pred leti izlet odpovedali zaradi
nevihte. Tokrat je izlet PD Križe uspel,
razdelili smo se v dve skupini: močnejši so
štartali v Ukancu in preko Komarče prispeli
na planino Viševnik in nato na vrh, z vrha
pa na Vogar in Staro Fužino. Druga skupina
je pešačila od Stare Fužine do Vogarja in
nato na vrh, se spustila na planino Viševnik
in čez planino pri Jezeru nazaj do Vogarja.
Obe skupini sta imeli lepo krožno pot, je pa
megla zakrivala pogled na prečudovite bo-

Ekskurzija OZSČ
Tržič v Vipavo
Miro Roblek, foto: Valentin Klemenčič

Člani Območnega združenja slovenskih
častnikov Tržič, svojci in prijatelji zgodovine smo se odpravili na poučno ekskurzijo v Vipavo. Ogledali smo si VOJNI
MUZEJ VIPAVA, SOŠKA FRONTA 1915
– 1917. Lastnik muzeja je Mitja Močnik,
odlikovan udeleženec vojne za Slovenijo
in naših mirovnih misij v drugih državah.
Spisal je že več poučnih prispevkov in knjig o prvi svetovni vojni, izdal monografijo
Komenski Kras 1914 – 1918 in prevod
avstro-ogrske dopisnice z bojišča Alice
Schalek Posočje od marca do julija 1916.
V njegovi zbirki se nahajajo tudi pristni
dokumenti iz tega časa. Muzejska zbirka
nastaja že od leta 1978 na osnovi izkopanin, najdenih v zaledju Soške fronte in na
28 avgust 2015

Pridružila sta se nam Jože in Mojca Tišler.
Ob zvokih harmonike smo tudi zapeli.
Izleta se je udeležilo 30 krajanov. Ivanka

Tišler in Ana Tomazin sta nam pomagali pri
spremstvu, vsi udeleženci pa so poskrbeli
za dobro voljo in veselo razpoloženje.

hinjske gore, le rože
ob poti so se razkazovale v bogati
barvni obleki.
Od Vogarja proti
vrhu se izmenjujejo strmina in bolj
položni
prehodi
skozi sprva smrekov gozd, nato
pa redkejši bukov
gozd. Opazili smo
arniko, v naših krajih že kar redko rastlino. Bogato cvetje
kranjske lilije, pa
zlatega jabolka, materine dušice nam je
lajšalo pot. Srečali nismo nikogar, ker vremenska napoved res ni bila spodbudna.

Spust smo večinoma preživeli v družbi
dežja, za spodbudo nam je na Planini pri
Jezeru na harmoniko zaigral oskrbnik.

bojiščih. Prva postavitev v vojašnici Janka
Premrla Vojka v Vipavi se je začela leta
1992, današnjo podobo je dobila leta 1996.
Zbiratelj zatrjuje, da zbirka še ni dokončana
in da ima še mnogo eksponatov, vendar mu
primanjkuje prostora.
Po ogledu muzeja smo se odpravili na ogled
filma o Vipavi in tukajšnjem vinogradništvu,
ki so nam ga predstavili v turistični informativni pisarni. Zanimivost mesta je tudi
deltasti izvir reke Vipave, ki izvira skoraj v
središču mesta iz šestih izvirov.
Mitja Močnik nas je popeljal
še do vojnega obeležja iz bitk
med Habsburžani in Italijani
v rojstni vasi barona Andreja
Čehovina. Bil je skromen
in šibak fant, a se je vseeno
odločil za vojaški poklic. Leta
1831 je bil sprejet na šolanje
za topničarja v Ljubljani. Po
končani šoli je zelo hitro napredoval v čin nadtopničarja
oziroma nadognjarja. Zaradi
svojih sposobnosti sta ga odlikovala maršal Radetzky in ce-

sar Franc Jožef z viteškim križcem Marije
Terezije. Po pravilih tega reda je bil povišan
v baronski stan. Odlikovala sta ga tudi ruski
car in toskanski nadvojvoda in je bil edini
avstrijski vojak, ki je dobil vsa tri najvišja
odlikovanja za hrabrost.
Po tej predstavitvi smo se odpeljali v
Štanjel, kjer smo si ogledali grad, galerijo
in botanični vrt. Po strokovnem delu je
sledilo pozno kosilo z degustacijo vin in
ogledom vinske kleti.

koledar prireditev
ponedeljek, 17. – 21. avgust
7:00 – 16:00, okolica Tržiča
POČITNIŠKO VARSTVO OTROK;
Športno kulturno društvo Plesni studio Špela

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI
TRŽIČ – AVGUST 2015
Koledar pripravlja TPIC Tržič,
informacije@trzic.si in je objavljen tudi na spletni strani
www.trzic.si/koledar-dogodkov/
RAZSTAVA
do 17. avgusta, Galerija Atrij Občine Tržič
BREDA STURM: ČRNO IN BELO - ZVOK ZAPIS SLIKA; Tržiški muzej
vsak torek
19:30 – 21.30, Kulturni dom Križe
PLESNO POLETJE V KUD LEYLI – ORIENTALSKI PLESI Z IRIS ŠOBER;
Kulturno umetniško društvo Leyli
vsak četrtek
7:00, iz Tržiča
KOPANJE NA DEBELEM RTIČU OZ. V IZOLI; Društvo upokojencev Tržič
18:30, Pristajališče Jadralno - padalskega kluba Kriška gora, Senično
POLETNA JOGA V NARAVI ZA VSAKOGAR; Promovita
ponedeljek, 3. avgust – petek, 7. avgust
9:00 – 12:00, iz Tržiča
AKTIVNI TEDNI ŠPORTA; Športna zveza Tržič
torek, 4. avgust
15:00, Turistična kmetija Trnovc
PIKNIK BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
17:00, Gorenjska plaža
ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO V PLAVANJU; Športna zveza Tržič
sobota, 8. avgust
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: MONTE ZERMULA (2143 METROV);
Planinsko društvo Tržič
5:00, Koča pod Košuto (Koschutahaus)
ENODNEVNI POHOD OKOLI KOŠUTE; Občina Sele
8:00 – 13.00, staro mestno jedro
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.
10:00, staro mestno jedro
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: IZDELOVANJE HOTELA ZA ŽUŽELKE; Občina Tržič
11:00, Brunarica v Podljubelju
POLETNI PIKNIK DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič
15:00, Kulturni dom Križe
TRIBAL FUSION - DELAVNICA S PATRIZIO PIN;
Kulturno umetniško društvo Leyli
20:00, staro mestno jedro
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: NOČ ORIENTA;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič
nedelja, 9. avgust
9:00 – 12.00, Kulturni dom Križe
DELAVNICA POLINEZIJSKIH PLESOV; Kulturno umetniško društvo Leyli
torek, 11. avgust
iz Tržiča
TRIDNEVNI PLANINSKI IZLET: TRIGLAV (2864 METROV); PD Tržič

sobota, 15. avgust
7:00, iz Tržiča
RIBJI PIKNIK NA LADJI; Skupina za samopomoč
Društva onkoloških bolnikov Tržič (prijave do 10. avgusta)

torek, 18. avgust
7:00, iz Tržiča
KOPALNI IZLET V IZOLO; Društvo diabetikov Tržič
četrtek, 20. avgust
6:00, Iz Tržiča
IZLET: GROSSGLOCKNER; Skupina za samopomoč
Društva onkoloških bolnikov Tržič (prijave do 10. avgusta)
sobota, 22. avgust
10:00, prelaz Ljubelj
13. EU PLES BREZ MEJA, Občina Tržič in Mestna občina Borovlje
19.00, Leše
GASILSKA VESELICA; PGD Leše
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: VELIKA ZELENICA (2114 METROV);
Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek
iz Križev
DVODNEVNI PLANINSKI IZLET; Planinsko društvo Križe
nedelja, 23. avgust
9:00 – 13:00, Senično
18. VAŠKI SEMENJ V SENIČNEM; Krajevna skupnost Senično in
Marjana Zupan
9:30, Jelendol
25. TEK PO DOVŽANOVI SOTESKI - TRŽIŠKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH;
Športno društvo Jelendol - Dolina in Športna zveza Tržič

nedelja, 23. avgust – petek, 28. avgust
ORATORIJ; Župnija Križe
ponedeljek, 24. avgust – petek, 28. avgust
10.00 – 11.30, Gorenjska plaža
TEČAJ PLAVANJA ZA OTROKE; Splošno športno društvo Tržič
četrtek, 27. avgust
15:00, Avtokamp Tominčev slap Podljubelj
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Skupina za samopomoč Društva
onkoloških bolnikov Tržič (prijave do 20. avgusta)
petek, 28. avgust
19:00, Kulturni dom Križe
4. OBMOČNI PREGLED ODRASLE LIKOVNE USTVARJALNOSTI;
Kulturno društvo tržiških likovnikov in ZKO Tržič
20:30, Tržiški muzej
GLASBENI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU: KONCERT ROMANE KRAJNČAN
IN JURETA IVANUŠIČA; Tržiški muzej

petek, 28. avgust – nedelja, 30. avgust
20:00, Kulturni dom Križe
10. VIKEND SMEHA; ; KD Kruh Križe, OI JSKD Tržič
sobota, 29. avgust
iz Tržiča
MEDDRUŠTVENI POHOD; Društvo diabetikov Tržič
8:00, Dolina
FILIPOV POHOD: DOLINA - DOLGA NJIVA;
Športno društvo Jelendol - Dolina
9:00, teniško igrišče Križe
TENIŠKI TURNIR: ZAKON OPEN; Fan club Žan Košir
10:00, atrij Občine Tržič
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE: ANIMACIJSKA PREDSTAVA Z
USTVARJALNO DELAVNICO - JUHU, ŠOLA BO KMALU TU!; Občina Tržič
tržičan 29

oglasi

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
DATUM in URA

PRIREDITEV

KRAJ

DODATNE INFORMACIJE

8., 15., 22. in 29. 8. ob 11. uri

Brezplačno vodenje:
Prisluhnite zgodbam
starodavne lepotice

Škofja Loka

www.skofja-loka.com

14. 8. ob 20.30 uri

Poletni glasbeni
večeri v Žički kartuziji

Slovenske Konjice

www.knjiznica-slovenskekonjice.si

20. 8. ob 20.30 uri

Koncert: Igor Lumpert –
Na svoji zemlji

Novo mesto

jure.dolinar@jazzinty.com

29. 8. od 8. ure dalje

Praznik idrijskih žlikrofov 2015

Idrija

www.icra.si

29. 8. ob 21.00 uri

Koncert: Vlado Kreslin
in Mali bogovi

Novo mesto

lucija.kelbl@goga.si

Tržiški SDS z novo ekipo na čelu

Nagrajenca 4. številke Tržičana, ki ju za pravilne odgovore
nagrajuje Alteršola, sta:

Tržiški odbor SDS je odprl novo poglavje. Z izvolitvijo 15-članskega izvršilnega odbora
16. junija, ki mu predseduje 22-letni Jure Ferjan iz Bistrice pri Tržiču, je SDS Tržič dobil
ekipo, ki bo znala prisluhniti potrebam Tržičank in Tržičanov in bo že kmalu predstavila
tudi razvojno usmerjen gospodarski program za občino. Tržič s svojo okolico je nedvomno
naravni biser, ki bi se ga dalo turistično veliko bolje tržiti kot doslej. Člani IO se zato strinjajo, da je treba staviti predvsem na turizem in črpanje evropskih sredstev.
Novoizvoljeni člani IO OO SDS Tržič so Janez Bogataj, Željka Ferjan, Igor Gaberc, Aljaž
Golmajer, Matej Hlebš, Anton Kavčič, Ivan Kokalj, Matej Leban, Slavica Mežnar, Anže
Perčič, Edvard Polajnar, Bojan Slatnar, Jakob Zadnikar, Andraž Žitnik, Martina Žitnik. Novoizvoljeni člani NK OO SDS Tržič pa: Marija Bogataj, Viljem Gliha, Matjaž Kosmač, Marko
Mežnar, Boštjan Turk.
Nova tržiška ekipa SDS je še posebej ponosna na najstarejšo članico Metko Kavčič, ki je
6. julija praznovala svoj 101. rojstni dan. OO SDS Tržič jo je ob njenem osebnem prazniku
obiskal in ji poklonil majhno darilo - knjigo Noriško kraljestvo, Beli panter s posvetilom
predsednika SDS Janeza Janše. Ga. Metka, želimo vam veliko zdravja, dobre volje in še
na mnoga leta!

1. nagrado (3 ure inštrukcij) prejme Iva Babić, Tržič,
2. nagrado (2 uri inštrukcij) prejme Jure Stubljar, Tržič.
Nagrajencema iskrene čestitke, o nagradi in možnosti prevzema bosta
nagrajenca obveščena tudi po pošti.

						

Matej Hlebš

VABILO TRŽIČANKAM IN TRŽIČANOM LETNIKA 1955
Pred 60 leti smo prijokali na svet. Da bi bilo naše skupno slavje te obletnice čim lepše,
se je organizacijski odbor, ki je pred desetletjem organiziral srečanje pod Storžičem,
odločil, da se ponovno srečamo in okroglo obletnico proslavimo skupaj.
Srečanje bo 26. septembra 2015 ob 18. uri v gostilni Raj v Tržiču.
Vabljeni ste vsi, rojeni v Tržiču, kot tudi tisti, ki ste se kasneje priselili v naše mesto. Več
nas bo, bolj fletno bo!
Zaradi organizacije se morate obvezno prijaviti. Prijavite se lahko vsak ponedeljek ali
sredo od 9. do 12. ure na Območnem združenju Rdečega križa Tržič. Ob prijavi plačate
10 €, 10 € pa ob prihodu na slavje. Osebnih vabil ne bomo pošiljali, zato prosimo, da se
obvestite med seboj.
Za dodatna vprašanja lahko pokličete na tel.: 040-200-520 (Ljuba).

ZAHVALA
5. julija je bil iz Podljubelja organiziran pohod na Bistriško planino. Ob tej priliki se vsem organizatorjem pohoda, KS Podljubelj, članom sveta KS, Športnemu društvu Podljubelj, vodji pohoda,
zastavonoši, harmonikašema, gostišču na avtokampu Tominčev slap in vsem pohodnikom zahvaljujemo za doprinos k prijetnemu in obenem rekreativnemu druženju naših članov in krajanov.
Krajevno združenje borcev za vrednote NOB Podljubelj
30 avgust 2015

Šiviljstvo, Daša Ferlic s.p.
Šiviljstvo,
Daša Ferlic
s.p.
Šiviljstvo,
Ferlic
s.p.
Pod skalco
23, Kovor
Pod skalco Tržič
23,
Pod
23, Kovor
Kovor
Tel.:Tržič
041 437 304
Tel.:
041 437
437 304
304
Mail: siviljstvo.aina@gmail.com
Mail: siviljstvo.aina@gmail.com
siviljstvo.aina@gmail.com
Mail:
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3. Vinski Festival Alpe-Adria
Sobota, 8. Avgust 2015
Gaston-Glock-Park Borovlje
ob 11:00 Uri

oglasi

18. Vaški semenj
v Seničnem

Vinagradniki iz Avstrije,
Italije in Siovenije bodo
predstavili svoja vina
in zraven ponudili
še kulinarične dobrote
iz njihove pokrajine.
Za vzdušje bo poskrbela

ŽIVA GLASBA!

petek, 21. 8. 2015
od zgodnjih večernih ur dalje
Veseli večer pod vaško lipo,

i!

n
Vstopnine

nedelja, 23. 8. 2015
od 9. do 13. ure
18. Vaški semenj na trgu ob cerkvi
Sv. Jerneja v senci mogočne vaške lipe.

13.
EU-KIRCHTAG (SEMENJ)

Odvetnica

Teja

Organizator:
KS Senično in
Marjana Zupan, organizacija prireditev s.p.

Šolar
Vrata svoje samostojne odvetniške Teja
pisarne
je na novo odprla odvetnica
Zajec
Mejni prehod – na „Starem Ljublju“
Odvetnica

Teja Zajec Šolar, ki jo mnogi Tržičani že dobro poznajo. Nahaja se v centru Tržiča,
na naslovu Trg svobode 1 – nad Gorenjsko banko. Ker v poletnem času še ne bo
ves čas prisotna v pisarni, se za sestanek z njo dogovorite po
tel. št. 031/758-808. Od 07. septembra dalje pa bo v pisarni vsak dan.

Sobota, 22. Avgust 2015

Pogostitev: Gostitelji iz Borovelj in Tržiča.
Od 8:00
ure naprej redniinformacije
prevoz na relacijiboste
Sparkassenplatz
Borovlje
Podrobnejše
lahko našli
na njeni spletni strani: www.odvetnica-tejazajecsolar.si.
do začetka stare ceste na Ljubelj – pribl. 1 uro lahke hoje da meje.
Vzpon na Ljubelj je možen tudi po poti Hemma-Pilgerweg.
Prisrčno
dobrodošli,
boste
Več informacij
na: 0043ko
4227
6220 potrebovali kakršnokoli pravno pomoč.

Poletni kino

Vstopn
in

e ni!

10.

V GASTON-GLOCK-PARKU BOROVLJE

v Rožu

4.—25. Avgust 2015 / ob torkih in četrtkih od 20.30 ure naprej

s koroškimi sladicami

pobuda občine Borovlje

Kulturni referat mestne občine Borovlje
predstavlja vrhunec poletnih dogodkov:

3. Vinski Festival Alpe-Adria
Sobota, 8. Avgust 2015
Gaston-Glock-Park Borovlje
ob 11:00 Uri
Vinagradniki iz Avstrije,
Italije in Siovenije bodo
predstavili svoja vina
in zraven ponudili
še kulinarične dobrote
iz njihove pokrajine.
Za vzdušje bo poskrbela

ŽIVA GLASBA!

Na prireditvi „pohalča fest“ v Rožu že od
leta 2006 k pokušanju vabijo doma narejene
pohalče, šunke. torte, žganje in ostali
domači izdelki, ki jih na licu mesta lahko
tudi kupite. V glavnem šotoru pa bodo na
voljo tudi tople „koroške sladice“.

veli

ŽREB ko
A
ob ob NJE
le
tnici

Več informacij in program prireditve najdete
na www.pohaca-fest.at.

Gaston-Glock-Park Borovlje
Nedelja, 30. Avgust 2015
ADA:
NAGR
A
2
N
GLAV
azda

M
90,–
norvedanosti € 13.5
vv

ni!
Vstopnine

POMEMBNO:
Srečke so na voljo od 1. maja 2015 naprej,
v občinskem uradu Borovlje in v avtohiši
Mazda Gautsch. Vsi sodelujoči morajo biti
ob žrebanju navzoči.
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Brezplačen avtobusni prevoz iz Tržiča na Ljubelj: ob 8. uri,
z Ljubelja v Tržič: ob 16. uri.

Vabilo na 33. srečanje ABRAHAMOVCEV
Prišlo je leto, ko bo že tradicionalno praznovanje tržiškega Abrahama pod Storžičem minilo v znamenju leta 1965 rojenih Tržičanov
in tistih, ki ste se sem kasneje preselili. Ker gre za generacijsko srečanje, medse vabimo tudi tiste, ki so sicer rojeni leto pozneje, pa so
osnovnošolsko obdobje preživeli z nami. Edina hiba »ta mlajših« je pač to, da so šli v šolo leto prej, česar pa jim seveda ne gre zameriti.
V Planinskem domu pod Storžičem bo priložnost, da drug drugega pohvalimo, kako dobro se držimo in da jih kažemo precej manj;
prilika za veselo druženje ob glasbi, za ples, klepet, obujanje spominov ter jedačo in pijačo.

Drage sošolke, dragi sošolci – Tržičanke in Tržičani, rojeni leta 1965
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Organizacijski odbor
Tržiški Abraham 2015

