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Občine Tržič za leto 2015

Koledar prireditev
Program Dnevov evropske kulturne dediščine
Oglasi

Na naslovnici:
Tržiška planinska pot – Kladivo (2094 m), foto: Samo Paušer
2 september 2015

Marinka Kenk Tomazin
So dogodki in ljudje, tako pomembni za narod,
da so njihove obletnice določene za državne
praznike (in dela prosti dnevi, juhu!). Potem so
dogodki in ljudje, pomembni za pokrajino ali
občino, ki jih obeležuje lokalno okolje. In so
prazniki, pomembni za družino in posameznika.
S praznovanjem ohranjamo spomin, krepimo
veselje, hvaležnost in ponos.
Omenimo nekaj lokalnih obletnic. 150 let mineva od rojstva Ignacija Hladnika, odličnega glasbenega pedagoga, pevovodje in enega najboljših
orgelskih virtuozov v Sloveniji. Knjižnica
praznuje kar tri okrogle obletnice: 70 let je od
tedaj, ko je bila ustanovljena Javna sindikalna
knjižnica in čitalnica, prav toliko let, odkar se
je rodil dr. Tone Pretnar, in 40 let že potuje po
tržiški občini potujoča knjižnica. Mladinsko
gledališče Tržič si je prav tako naložilo številko
40, občani dobro vemo, kolikokrat so nas sprostili in spravili v smeh, naše misli preusmerili od
resnih v vesele.
Praznovanja, zbiranje spominov, kako so
praznovali v preteklem stoletju, so tema Dnevov
evropske kulturne dediščine in Domoznanskega
septembra v gorenjskih knjižnicah.
Če pozabimo na praznike, prazniki pozabijo na
nas in potem je naše življenje res le delovni (in
morda celo prazen) dan. Krivi pa smo sami. Zato
vas vabimo, popraznujte ta mesec z občino, zavodi, ustanovami, društvi …

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko,
Marinka Kenk Tomazin, Irma Lipovec,
Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič
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.

27

Poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanj
Zveze kulturnih organizacij Tržič

Prazniki in praznovanja

27
28 – 29
29
30 -32

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.
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco
javnih glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS
pod zaporedno številko 1496.
ISSN 1581-4831

župan z nami

Poletje je bilo vroče,
uspešno in delovno

Zadovoljen sem, da nam je v poletnem
obdobju uspelo zaključiti številne investicije, ki že izboljšujejo kvaliteto življenja
Tržičank in Tržičanov. Omenil bom le
nekatere.
Precej energije smo vložili v obnove in
posodobitve šolskih in predšolskih prostorov, tako da smo na novo šolsko leto dobro pripravljeni. Tudi tokrat bo v tržiških
vrtcih prostor za vse otoke, ki prvega septembra izpolnjujejo zakonsko predpisane
pogoje. Več kot petsto jih bo. Za tiste, ki
se nam bodo priključili kasneje, pa bomo
odprli še manjši oddelek na Kovorski.
Zagotovo bo kvaliteto bivanja izboljšala
pravkar prenovljena centralna kuhinja v
vrtcu Križe. Jeseni bomo javnosti predstavili knjižico o nastanku Tržiča, ki je v
celoti nastala v vrtcu in sporoča, da imamo
kraj, v katerem živimo, radi. Obnovitvena
dela so potekala tudi po osnovnih šolah.

Držimo besedo,
po Križah in Bistrici so
na vrsti dela v Tržiču

segli. Gostje so zadovoljni tudi s ponudbo
novega gostinskega lokala, ki jeseni odpira
še kuhinjo in s tem povečuje kapaciteto objekta. Odlični trendi so tudi v našem muzeju, ki je z razprodanimi glasbenimi večeri
presegel pričakovanja, popestril dogajanja

prenovljeni Sokolnici, vodi po novi cesti z
vgrajeno novo komunalno infrastrukturo
mimo Slograda v nekdanjo predilnico.
Del stavb bo zagotovo namenjen ohranjanju in predstavitvi bogate slovenske in
tržiške dediščine. Po obisku ministrice za

Otroci so uživali na matinejah.

in druženja v mestnem jedru ter povečal
zanimanje tudi za muzejske zbirke. Uveljavljeni in odlično organizirani tržni dnevi
na glavni ulici imajo vse več prijateljev in
zvestih obiskovalcev.

V Tržiču je doma
izjemna tehnična
dediščina
Nadaljujemo iskanja smeri razvoja za
kompleks BPT, pogovori z lastniki in
spomeniškim varstvom premikajo stvari
naprej. Občina prevzema in načrtuje javno
infrastrukturo, ki se začenja z krožiščem ob

kulturo si obetamo odgovor na vprašanje,
ali zmoremo skupaj vzpostaviti pogoje za
enega od pomembnih državnih muzejev.
Če kje, potem je v Tržiču izjemna tehnična
dediščina že dolgo doma.
Pred nami je pestra jesen. V Ljubljano
smo v zadnjo presojo in po ključna soglasja poslali nastajajoči prostorski načrt,
zaključujemo razpis za pomoč tržiškemu
gospodarstvu in pričakujemo odgovorne
odločitve v državnem Peku.
Ob koncu se želim ob uspešni izvedbi
zadanih ciljev še posebej zahvaliti vsem
sodelavcem, od občinske uprave do krajevnih skupnosti, posameznikom in
društvom. V slogi in sodelovanju so moč,
rezultati in napredek.

V Tržiču začenjamo z obsežno nadgradnjo utesnjenega športnega igrišča. Želim
si množične, redoljubne in široke uporabe
ob zmanjšanju nepotrebnega vandalizma,
nad katerim bi se poleg nas, ki z objekti
upravljamo, morali zelo zamisliti tudi
starši. Povzroča nam dodatno delo in nepotrebne stroške. Problemu se bomo jeseni
zoperstavili še odločneje, z ugotavljanjem
osebne odgovornosti in z zahtevki za povrnitev stroškov.

Turistični obisk občine
nad pričakovanji
Cilj, da Gorenjsko plažo v letošnji sezoni
obišče 20 tisoč obiskovalcev, smo pre-

Skrbimo za dobro urejene in varne poti občanov. Pred dnevi obnovljena cesta proti Smuku.
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Prenovljena podstrešna učilnica
in rekordno število učencev v
POŠ Podljubelj

Največja letošnja investicija v šolske objekte bo obnova
športnega igrišča ob Dvorani tržiških olimpijcev in OŠ Tržič.
Urejena bo ploščad, ki služi igranju nogometa, dodano bo igrišče
za ulično košarko, preurejeno bo skakališče v daljino, investicija
pa zajema tudi postavitev varovalnih ograj, ki bodo zaščitile nekontrolirano uhajanje žog na streho športne dvorane in šole ter v
Tržiško Bistrico.

Saša Pivk Avsec

Karavanke odslej plešejo v
prenovljeni telovadnici

Medtem ko učenci uživajo v zasluženih počitnicah, je tržiška
občinska uprava z vodstvi šol poletje izkoristila za nove investicije in nujna sanacijska dela v šolskih objektih. Podružnična šola v
Podljubelju bo novo šolsko leto dočakala z rekordnim številom
otrok in prenovljeno podstrešno učilnico. Skupna vrednost del,
nad katerimi sta navdušena tudi ravnatelj OŠ Tržič Stane Grum
in vodja POŠ Podljubelj Maja Ahačič, znaša dobrih 27 tisočakov
z DDV. Nova učilnica bo simbolno predana v uporabo s prvim
šolskim dnem.
Tudi v ostalih dveh tržiških osnovnih šolah, OŠ Križe in OŠ Bistrica, so bila opravljena redna vzdrževalna in sanacijska dela.
»Pri sanaciji nas skrbi predvsem energetska učinkovitost stavb,
kjer dosegamo solidne rezultate. Z zamenjavo oken in dodatnimi
izolacijami pa bomo pozimi nedvomno prihranili kakšen evro,«
je optimističen župan mag. Borut Sajovic.

Večnamenska telovadnica na Balosu, ki jo uporablja Folklorna
skupina Karavanke, je bila čez poletje obnovljena. Tako bo
omogočeno boljše delo folklornikom, dvorana pa bo na voljo
tudi za večje prireditve tržiške knjižnice. V telovadnici so obnovljene stene, stropi in tlaki. Montirane so nove luči in projektor, radiatorji, elektro inštalacija. Občina je za obnovitvena dela
namenila 25.162 €.

Prenovljena telovadnica na Balosu.

Prenovljena učilnica POŠ Podljubelj .

Nova kuhinja v vrtcu Križe.
4 september 2015

Mikro, malim in srednjim podjetjem
Občina Tržič namenja več kot 150
tisočakov spodbude
Občina Tržič je marca letos objavila razpis o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva, ki je namenjen podjetjem s sedežem v občini Tržič. Lani, ko je bil razpis objavljen
prvič, je nanj prispelo 27 vlog, letos precej več, 63. Sredstva za
izvedbo štirih ukrepov iz razpisa so znašala dobrih 150.000 €. Za
ukrep »Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj« je bilo odobrenih 99.135,05 € desetim vlagateljem. Iz ukrepa »Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja« bo sofinanciranih 17 novih zaposlitev,
v skupni višini 42.000 €. Štiri vloge so bile odobrene za ukrep
»Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge« v skupni višini
5.288,98 €. Najmanj interesa pa je bilo tudi letos za »Spodbujanje
sobodajalstva«, saj sta se prijavila le dva vlagatelja, enemu so bila
odobrena sredstva v višini 4.338,24 €. Da se je lahko odobrilo več
vlog, je Občina zagotovila dodatna sredstva, tako da skupna vrednost dodeljenih sredstev znaša 150.762,27 €.
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Varno v novo
šolsko leto
Aneta Lavtar, foto: arhiv SPV

Zagotavljanje prometne varnosti je v prvih
septembrskih dneh ter skozi celo šolsko
leto ena naših najpomembnejših nalog.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Tržič je v sodelovanju
z lokalno skupnostjo, Policijsko postajo
Tržič, ZŠAM Tržič in Komunalo Tržič,
d.o.o. tudi letos poskrbel za prometno
varen začetek novega šolskega leta.
V preteklih dneh so tržiški policisti
preverili ustreznost cestnoprometne
signalizacije v okolici šol in vrtcev,
pregledali načrte varnih poti v šole ter
pridobili informacije o vsakodnevnih
organiziranih prevozih v šolo. V prvih
šolskih dneh bodo skupaj s predstavniki
ZŠAM Tržič učence varovali na nevarnih
mestih v okolici šol, sodelovali bodo tudi
na roditeljskih sestankih. Aktivno bodo
opravljali poostrene nadzore nad hitrostjo
in tehnično brezhibnostjo vozil za šolske
prevoze, kontrolo obvezne uporabe kolesarske čelade ter uporabo varnostnih pasov v vozilih.
Na bližino šol in vrtcev voznike in ostale
udeležence v cestnem prometu opozarja
tudi signalizacija v obliki triopan znakov »previdno-šolska pot«, obnovljene so
cestne označbe z napisi »šola«, prehodi za
pešce ter oranžni svinčniki, ki učencem
nakazujejo varno pot v šolo. Predvsem
smo starši in vozniki tisti, ki z dobrim
zgledom in skrbnostjo največ pripomoremo za varnost otrok.

Prihod v šolo z rolerji odsvetujemo, s
kolesom pa sme v otrok šolo šele po
opravljenem kolesarskem izpitu. Če pa
se učenci z vašim soglasjem odločijo za
takšen prevoz, se z njim pogovorite o
prometno varnem ravnanju, obvezno naj
uporabijo tudi zaščitno opremo. Na več
kot 4 km oddaljenih poteh od šole ter na
območjih, kjer skladno s kriteriji za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v
šolo ni mogoče zagotoviti varnih šolskih
poti, je Občina Tržič zagotovila organiziran šolski prevoz.
Za učence prvih razredov so zagotovljene rumene odsevne trikotne rutice ter
odsevniki za večjo vidnost v prometu in
kot opozorilo, da so med nami tudi tisti,
ki še niso spretni in zreli za samostojno
pot v šolo, zato so jim potrebni pomoč,
učenje, nasveti, vodenje in nadzor odraslih. Prvošolci bodo v šolo morali prihajati v spremstvu staršev ali drugih odraslih
oseb, lahko tudi otrok, starejših od 10 let.

in utrjevanju pravilnega ravnanja v prometu. Preverite, kaj vaši otroci znajo
in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak
tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri prevozu otroke dosledno
zavarujte z varnostnimi pasovi oz. jih
prevažajte v ustreznih sedežih. Tudi sami
se vedno pripnite! Avto parkirajte tako,
da otrok izstopi na varno površino. Na
pot odhajajte pravočasno, s čimer boste
pripomogli k zmanjšanju gostote prometa
v okolici šol tik pred pričetkom pouka ter
hkrati omogočili proste površine za varno
parkiranje šolskih avtobusov oz. kombijev.
Vozniki!
Kot udeleženci v prometu bodite na
otroke in njihovo nepredvidljivost še
posebej pozorni, zlasti v okolici šol in vrtcev ter mest, kjer se otroci morda igrajo!

Starši!
Čim več časa namenite prometni vzgoji
otrok! Vaje na domačem dvorišču, prometne igre, zloženke, računalniške igre,
…, so dragocena pomoč pri spoznavanju

Vsem otrokom v vrtcih, učencem v
šolah, staršem, voznikom ter ostalim
udeležencem v cestnem prometu ekipa
SPV Občine Tržič in Policijska postaja
Tržič želita varno šolsko leto, ki naj mine
brez ene same prometne nesreče. Naj
bodo varni vsi dnevi v letu, ne le prvi!

tudi v občini Tržič. Začeli se bodo 25. septembra ob 12. uri z otvoritveno slovesnostjo v atriju Občine Tržič, ki bo v znamenju
medgeneracijskega druženja. Otvoritve
bodo po vseh mestih, članih Združenja
zgodovinskih mest Slovenije ob istem
času. S svojim prispevkom k ohranjanju
tržiške kulturne dediščine bodo v dneh po

otvoritvi prispevali Tržiški muzej, Vrtec
Tržič, Osnovna šola Tržič in Osnovna
šola Križe, Kulturno društvo Kruh Križe,
Zveza kulturnih organizacij Tržič, Župnija
Križe, Kulturno društvo Folklorna skupina
Karavanke in Občina Tržič. Program prireditev si lahko ogledate v koledarju prireditev v tej številki glasila Tržičan.

Dnevi evropske
kulturne dediščine
v Tržiču
Maja Ahačič

Dnevi evropske kulturne dediščine so
vsakoletne septembrske prireditve, ko se
članice Evropske unije povežemo, skupaj odkrivamo, ustvarjamo, se predstavljamo in pobliže spoznavamo našo skupno
dediščino. Dnevi, katerih letošnja tema so
Praznovanja, so priložnost, da svoje vrednote posredujemo drugim. Z bogatim programom se jim letos prvič pridružujemo

tržičan
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V spomin Armand Fleck

(1928 – 2015)
Jože Klofutar

V četrtek, 23. julija 2015, so se svojci,
znanci, prijatelji, člani Komiteja za pobratenje z županom Claudom Abelom ter
številnimi prebivalci pobratenega mesta
Sainte-Marie-aux-Mines v cerkvi Sainte
Madeleine poslovili od Armanda Flecka,
dolgoletnega predsednika Komiteja za pobratenje in dolgoletnega prijatelja našega
mesta oziroma Slovenije.
V 88. letu ga je premagala težka in neozdravljiva Alzheimerjeva bolezen, s katero se je spopadal več let in ki je bila tudi
glavni vzrok za postopno prenehanje z aktivnostmi na številnih področjih. Večkrat
je poudarjal, da je bilo tako zaradi bolezni
kot neaktivnosti to zanj najtemačnejše obdobje v življenju.
Armand Fleck je bil vsestranski aktivist,
njegovo življenje je bil poseben svet, namenjen delu z ljudmi. V različnih okoljih
in na številnih področjih je aktivno deloval več kot 40 let, pogosto na račun svojega zdravja in družinskega življenja.
Vseskozi je sledil vrednotam taborništva,
ki jih je pridobil v mladih letih: odgovor-

Podžupan Bodlaj prvič
v pobratenem mestu
Jože Klofutar

11. julija je štiričlanska delegacija Občine
Tržič pod vodstvom podžupana Dušana
Bodlaja na povabilo župana pobratenega mesta Sainte Marie aux Mines
Clauda Abela odpotovala proti Franciji z
zadolžitvijo, da sodeluje v slovesnostih
v počastitev državnega (in občinskega)
praznika 14. julija.
Gostitelji so pripravili bogat program
obiska; delegacija se je ustavila v Strasbourgu, si ogledala mesto in njegove
znamenitosti ter v večernih urah prispela
v Sainte Marie aux Mines, kjer so jo
pričakali člani Komiteja za pobratenje na
čelu s tamkajšnjim županom.
Naslednji dan je delegacija sodelovala
na pohodu in slovesni otvoritvi tematske
spominske poti Violu – ostankov nekdanjih vojaških objektov prve svetovne
vojne, sledil je ogled pobratenega mesta.
V ponedeljek dopoldne si je delegacija
ogledala grad Haut Koenigsbourg, ki je
6 september 2015

nosti, odprtosti, solidarnosti, čemur je
dodal še občutek za kolektivni duh, ki ga
je razvil z igranjem košarke. Bil je človek
premisleka, dialoga, sposoben delovati na
različnih področjih.
Armand Fleck je bil vodilni sindikalist
v sindikatu CFDT (Demokratična zveza
dela), član mestnega sveta občine SainteMarie-aux-Mines več kot 30 let, od tega
19 let tudi podžupan. Na tej funkciji je
pokrival področje socialnega varstva. Še
posebej se je zavzemal za javno zdravstveno varstvo, ki naj bo dostopno vsem
ljudem. Aktivno je sodeloval tudi pri ustanavljanju socialno-kulturnega centra v pobratenem mestu.
V življenju mu ni bilo prav nič prizaneseno: poleg bolezni sta ga prizadeli
smrti sina l. 1990 in žene nekaj let kasneje. Vse to je vodilo do končne odločitve,
da preostali del življenja posveti družini in
sorodnikom.
Ko se spominjamo Armanda Flecka, ne
moremo mimo njegove vloge v zvezi s
pobratenjem z Občino Tržič ter z Untergrombachom. Komite za pobratenje je
neprekinjeno vodil 31 let, bil je pobudnik
za ustanovitev Društva prijateljev pobratenja (ust. 1969), glavni kreator Zveze
pobratenih mest (1994), kateri je predsedoval vse do leta 1997. In če smo lani ob
smrti Paula Baumanna zapisali, da je bil
oče pobratenja med Sainte-Marie-auxMines in Tržičem, potem je bil Armand

Fleck glavna gonilna sila, duša in srce
tega pobratenja. Dejstvo, da so se v 31.
letih njegovega predsedovanja zamenjali
trije župani (Baumann, Jean-Paul Kuhn in
Roland Mercier), to nedvomno potrjuje.
Prav on je dal pobratenju posebno širino
in pomen, tudi svojo osebnostno noto.
Vse to je prihajalo do izraza v njegovih
nastopih, ko je gostoval v naši občini, pa
na delovnih sestankih ter v zasebnih, prijateljskih pogovorih.
Številna priznanja so mu bila podeljena
za njegovo delo, med njimi zelo visoko
državno odlikovanje – Chevalier de la Legion d'honneur (Vitez Legije časti)! Vsi,
ki smo z njim sodelovali, smo ponosni
in v čast nam je, da smo bili njegovi prijatelji! Naj ne bo nikoli pozabljen!
Slava in čast njegovemu spominu!

po trditvah naših vodičev tretja najbolj
obiskana točka v Franciji. Popoldne si
je večji del delegacije ogledal še Tellure,
rudarski muzej, saj je cela dolina poznana
kot rudarsko področje.
Na predvečer francoskega državnega
praznika so pred slavnostno povorko,
ki se oblikuje pred mestno hišo, sledili
nagovori župana Clauda Abela, našega
podžupana Dušana Bodlaja in župana
pobratenega nemškega mesta Untergrombacha Karla Mangeia. Sledila je
slovesna podelitev visokega državnega
odlikovanja domačinu. Že po tradiciji se
je povorka predstavnikov raznih organizacij in društev ter gostov in občanov napotila proti prireditvenemu prostoru, kjer
se je odvijal zabavni program, malo pred
polnočjo pa kar 15-minutni ognjemet.
V torek dopoldne je pri spomeniku slovenskim deportirancem potekala krajša
spominska slovesnost; za razliko od preteklih let, ko smo samo položili venec
in prižgali svečo, sta letos v počastitev
70-letnice zmage nad fašizmom in nacizmom spregovorila oba predsednika
Komiteja za pobratenje oziroma Komisije
za mednarodno sodelovanje Raymond
Kuhn in Jože Klofutar. Sledil je poklon in
polaganje cvetja na grob Paula Baumanna, lani umrlega sopodpisnika listine o po-

bratenju in večkratnega župana, predvsem
pa velikega prijatelja Tržiča in Slovenije.
Popoldne je delegacija skupaj z gostitelji
odpotovala proti Struthofu in si ogledala
ostanke koncentracijskega taborišča Natzweiler-Struthof, od koder so taboriščniki
odhajali v Sainte Marie aux Mines, kjer so
gradili (železniški) predor, v katerem je
bila kasneje tudi tovarna letalskih motorjev za Luftwaffe.
Delegacija je vsako priložnost izkoristila tudi za neformalne uradne razgovore.
V nedeljo zvečer je s člani njihovega
Komiteja za pobratenje ob prisotnosti
župana potekal pogovor o pripravah na
praznovanje 50-letnice pobratenje v prihodnjem letu. V tem okviru je bila zelo
pomembna predstavitev osnutkov zbornika, ki ga vsako mesto pripravlja posebej.
Šlo je za pomembno usklajevanje konceptov z željo, da bi bilo pri pisanju zgodovine pobratenja čim manj podvajanja.
Ponovno je bilo poudarjeno, da vsaka
stran praviloma in predvsem prikaže aktivnosti in dogajanja v svojem mestu tako,
da bosta obe knjigi dejansko predstavljali
celoto 50-letnega pobratenja. Dogovori se
bodo nadaljevali v Tržiču ob obisku francoske delegacije konec avgusta oziroma
v začetku septembra v času Šuštarske nedelje.

Delovna skupina pri Konigsee (Gospod Fleck
stoji prvi z leve).

spremljamo, poročamo

48. Šuštarska nedelja –
največji tržiški praznik
TD Tržič, foto: Dušan Podrekar

čevljarska razstava in druge obrtne zbirke
ter Slovenski smučarski muzej. Na 7. Festivalu tržiških bržol se bodo ekipe pomerile v kuhanju te tradicionalne tržiške jedi.
Za zabavo bo na glavnem odru Šuštarske
nedelje nasproti avtobusne postaje skrbel
Radio Gorenc. Od 10. do 17. ure se bodo
na odru zvrstile plesne skupine iz Tržiča
in okolice, KUD Kruh Križe bo predstavilo krajšo dramatizacijo iz šuštarskega
življenja, med 13. in 17. uro pa bo poskrbljeno za glasbo in ples. Na odru se bodo
zvrstili ansambli Kdr voč, Galop, Mladi
godci, Tomaž Ahačič – Fogl, Gorenjski
kvintet in Veseli svatje. Za smeh bo poskrbel Peška.
6. septembra torej vse poti vodijo v Tržič.
Na 48. Šuštarski nedelji se bomo spet
srečali prijatelji od blizu in daleč. Nakupi
na Šuštarskem placu, Šuštarska veselica z
Radiem Gorenc, 7. Festival tržiških bržol,
predstavitev rokodelcev in starih obrti,
bogata gostinska ponudba – vse to naj vas
pripelje na največji čevljarski in rokodelski sejem v Tržič. Veseli bomo vašega
obiska!

držati gesla »Za vsakogar nekaj: pridite in
poglejte«.
Otroke je obiskal zeleni škrat Ariel,
z gledališčem iz kovčka so potovali po najlepših pravljicah, se zabavali
na cvetočem travniku, pomagali sešiti
srajčico za Vidka, izdelali hotel za žuželke
in tik pred pričetkom šolskega leta skupaj
z žabicami ustvarjali, prepevali, plesali …
ter nasploh preživeli zabavno in ustvarjalno dopoldne.
Skupaj s Tržiškim muzejem smo izvedli
tri glasbene večere, na katerih so nastopili izjemni slovenski glasbeniki, Uroš
Perić, Nina Strnad in Romana Krajnčan z
Juretom Ivanušičem, v atriju smo uživali
ob koncertu Manuelle in Express banda
in se nasmejali stand up komediji 50 odtenkov njive v izvedbi izjemnega Boštjana
Gorenca – Pižame ter skupaj s Polono
Brodar izvedli Noč Orienta, na katerem so
obiskovalci uživali v orientalskih plesih,
poskusili njihovo kulinariko in se poslikali
s kano.

Tržiške poletne
prireditve 2015
Na letošnjo angelsko nedeljo, 6. septembra, v Tržič prihaja že 48. Šuštarska nedelja. Dan, ko vse poti vodijo v mesto v
naročju Karavank, kjer se ta dan zberejo
obrtniki, rokodelci, ponudniki domačih
izdelkov in zabave željni obiskovalci. Letos bo Šuštarska nedelja ponovno zapolnila ulice starega mestnega jedra, kjer bo
Šuštarski plac ponudil bogato ponudbo
obutve in ostalih čevljarskih izdelkov.
Turistično društvo Tržič skupaj z Občino
Tržič, Tržiškim muzejem in Radiem Gorenc nadaljuje z odkrivanjem nove tradicije
z namenom, da tržiške ulice na Šuštarsko
nedeljo postanejo resnični Šuštarski plac.
Največja želja Turističnega društva Tržič
je, da Šuštarska nedelja znova postane osrednji sejem obutve, čeprav je čevljarska
industrija v Sloveniji še vedno v krizi. S
Šuštarsko nedeljo se trudimo obuditi to
častitljivo obrt in poudariti pomen domače
izdelane obutve, ki je bila nekdaj visoko
cenjena.
Poleg sejemskega dogajanja smo organizatorji tudi letos veliko pozornosti namenili
spremljajočim dogodkom. Tako bo pred
cerkvijo sv. Andreja Šuštarski kotiček, kjer
si boste lahko v živo ogledali izdelovanje
čevljev pri čevljarskih mojstrih Tonetu
Strliču in Primožu Štajnarju. V Kurnikovi
hiši bo na ogled stalna etnološka razstava
bivanjske kulture iz konca 19. in začetka
20. stoletja, v Tržiškem muzeju pa stalna

Petra Hladnik, foto: Media butik in arhiv Občine Tržič

Konec avgusta so se zaključile že 19.
Tržiške poletne prireditve, v okviru katerih
smo letos izvedli 6 otroških matinej in 6
večernih prireditev. Z izborom programa
smo poskušali zadovoljiti vse okuse in se
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Sladkosti Istre, Slovenije in sveta!
Foto: Ubald Trnkocz, Vojko Rotar

Bogata zgodovina je izročilo preteklosti o mnogih doživetjih,
zgodbah o dobrih in slabih časih ter o ljudeh, ki so tukaj ustvarjali in živeli.

dandanašnjim otrokom. Sladka Istra predstavlja način ohranjanja in nadaljevanja sladkih mojstrovin naših prednikov, prinaša
nove oblike sodobnih in kreativnih ustvarjanj na področju
slaščičarstva in izdelovanja sladkih izdelkov pri nas, hkrati pa
omogoča spoznavanje tujih sladkih izdelkov. Poleg raznolike
ponudbe na prodajnih mestih ponuja Sladka Istra tudi delavnice,
strokovna vodenja in predavanja, bogat kulturni program in
številne spremljevalne aktivnosti.
Vabimo vas na Sladko Istro, največji slovenski festival sladic in
sladkih izdelkov.

Koper se obiskovalcu predstavi kot skrito mediteransko mestece,
obdano z morjem in hribi, ki zavidljivo ohranja svojo bogato
tisočletno zgodovino. Sprehod po mestnih ulicah razodeva razburljivo preteklost, izlet v zaledje pa ponuja številna doživetja.
Vzdušje je zelo živahno skozi vse leto, v poletnem času pa ga dodatno popestrijo raznovrstne in že tradicionalne prireditve. Obiskovalci lahko odkrivajo mesto skozi čudovite palače, veličastne
cerkve ter številne manjše in slikovite trge. Prijetno okolje mediteranskega podnebja in bogata ponudba tipične istrske kuhinje
poskrbijo za še dodatno razvajanje. Nemogoče se je upreti slastnim bobičem, domačim fužem s tartufi in odlični fritaji z divjimi
šparglji. Za posladek naj vas razvajajo izvrstne istrske hroštole ali
sveže pripravljene miške. Okus vseh teh jedi dodatno obogatijo
oljčno olje in vrhunska vina, s katerimi se lahko pohvali koprsko
zaledje. V Kopru in okolici bo vsak obiskovalec našel nekaj zase.
19. in 20. septembra bodo kulisa Kopra postale lično in kreativno
okrašene stojnice, polne sladic in sladkih izdelkov, tako tistih iz
receptur naših mamic in babic, do tistih, ki bodo v spominu ostali

Zanimivi dogodki v članicah
združenja zgodovinskih mest Slovenije
DATUM in URA

PRIREDITEV

KRAJ

DODATNE INFORMACIJE

4. 9. 2015, ob 21.00
Festival obzidja; koncert Noreia in Tola Custy
Piran
KUD Esko
			http://www.kud-esko.si/
5. 9. 2015, ob 20.30
Slavnostna podelitev nagrad in odprtje razstav
Piran
Obalne galerije Piran
Ex-tempore Piran 2015		http://www.obalne-galerije.si/
5. 9. 2015, od 8.00
Starinarnica na Plac’: Sejem starin
Škofja Loka
Razvojna agencija Sora in
do 12.00
in Garažna razprodaja		
Zavod O, zavod škofjeloške
			mladine, 04 511 24 60
Rokodelski center DUO Škofja
6. 9. 2015,
Volneno na Visokem
Visoko pri Poljanah
od 10.00 dalje 		
nad Škofjo Loko
Loka, 04 51 12 460
			
E: rokodelskicenter@skofja-loka.com
11. 9. 2015, ob 21.00
Festival obzidja; koncert Balkalina in Gypsi Caravan
Piran
KUD Esko
			http://www.kud-esko.si/
12. 9. 2015, ob 15.00
Naznanitev trgatve
Slovenske Konjice
TIC Slovenske Konjice,
			
T: 03 759 31 10
			
E: info@tickonjice.si, http://tic.konjice.si
19. in 20. 9. 2015
Sladka Istra 2015 –
Koper
Mestna občina Koper
7. Mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov		
T: 05 66 46 242
			
E: jana.otocan@koper.si
			http://www.sladka-istra.si
20. 9. 2015, ob 9.00
Pohod ob rapalski meji
Žiri pri Škofji Loki
Rok Klemenčič
			
T: 031 532 798
25. 9. 2015
Festival lepopisja in Otvoritvena slovesnost
Slovenske Konjice,
TIC Slovenske Konjice,
Dnevov evropske kulturne dediščine
Žička kartuzija
T: 03 759 31 10
			
E: info@tickonjice.si, http://tic.konjice.si
27. 9. 2015, ob 12.00
3. Konjiški mali maraton – Maraton z dušo
Slovenske Konjice
Športno društvo Konjiški maraton
			
M: 051 655 900
			
E:info@ad-kas.si, www.konjiskimaraton.si
8 september 2015
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Zakaj ohranjati
spomin na
koncentracijsko
taborišče Ljubelj
Jana Babšek

“Mi, ki smo živeli v koncentracijskih
taboriščih, se spominjamo tistih ljudi, ki
so hodili skozi barake, tolažili druge in
jim dali zadnji košček svojega kruha. Res
je, da jih je bilo malo, vendar pa so zadosten dokaz za to, da človeku lahko vzamejo
vse, razen enega: zadnje človekove svobode – da izbere svojo lastno držo ne
glede na okoliščine, da izbere svojo lastno
pot.” Viktor Frankl
Viktor Frankl je bil Dunajčan, Jud, ki je
preživel več koncentracijskih taborišč,
kjer je izgubil vse najožje svojce, bil je
priča, ko so jih odpeljali v plinske celice,
sam je preživel izključno zaradi dejstva,
da je bil zdravnik. Bil je psihiater, po vojni je napisal več knjig, med njimi »Kljub
vsemu reči življenju DA«.
V juniju, pred slovesnostjo ob 70. obletnici osvoboditve Taborišča Ljubelj, je
Tržiški muzej organiziral več dogodkov,
povezanih s spominom na maj 1945, ko
se je končalo eno najmračnejših obdobij človeštva, druga svetovna vojna, ki
je povsod v Evropi, tudi v Tržiču, grobo
in neizbrisno posegla v življenje ljudi. V
Tržiču tudi s tem, da je nacistični režim
pod Ljubeljem postavil koncentracijsko
taborišče Ljubelj jug, podružnico koncentracijskega taborišča Mauthausen.
V Pollakovem salonu je 11. in 12. junija
potekal mednarodni simpozij z naslovom
»Politika memorije in pozabe, načini
izročila in interpretacije; ob 70-letnici
osvoboditve koncentracijskega Taborišča
Ljubelj, podružnice koncentracijskega
taborišča Mauthausen«. Tržiški muzej
ga je organiziral v sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji, Kulturagendo iz Celovca, podporo je dobil tudi
od Koroške deželne vlade in Ministrstva
RS za kulturo. Na konferenci je izbrane
tematike predstavilo 14 strokovnjakov iz
Francije, Avstrije in Slovenije. Simpozij
je izpostavil najpomembnejše teme, ki
se nanašajo na odnos do koncentracijskih
taborišč in nacistične politike. Spraševal
se je, kako posamezni diskurzi in prikazovanja oblikujejo preteklost, kako jo ust-

varjajo, poustvarjajo in izzivajo. Simpozij
se je poglobil v različne prikaze koncentracijskih taborišč, v razlike med pojmoma memorija in zgodovina, razpravljal pa
je tudi o vlogi, ki jo ima kolektivni spomin
pri oblikovanju in podajanju namena,
vrednot in identitet.
Razstava Taborišče Ljubelj jug, ki je
bila odprta v Galeriji Atrij Občine Tržič
4. junija, je obsegala več tematik. Uvodoma so bili predstavljeni posamezniki
in nacistični sistem, ki so taborišče vzpostavili, vodili in izvajali teror nad
interniranci. Pokloniti smo se želeli
številnim Tržičanom, med njimi Janku
Tišlerju, Mici Mally in Zori Konič, ki
so se odločili za človečnost in nesebično
pomagali internirancem. Razstavo smo
pripravili v sodelovanju s Christianom
Tessierjem, sinom nekdanjega interniranca, dolgoletnim preučevalcem zgodovine
taborišča Ljubelj, članom odbora Mauthausen in avtorjem več knjig. Prispeval je
fotografije in besedila o francoski brigadi
Liberté, ki je svojevrsten fenomen v zgodovini 2. svetovne vojne, saj ni znano, da
bi se še kje drugje nekdanji interniranci
po vojni združili in pomagali partizanom
pri dokončnem pregonu nacistov in osvoboditvi. G. Tessier je uredil tudi osebne
zgodbe francoskih internirancev, ki so bile
vključene v del razstave z naslovom »Pot
domov«. Gre za letošnji skupni projekt
slovenskih muzejev, v katerem želimo
zgodovinarji prek zgodb posameznikov,
ki so se iz vojne vračali domov, prikazati
uničevalne posledice vojne.
Na razstavi so bili razstavljeni predmeti,
ki sta jih na območju taborišča in med
prebivalci Podljubelja in Tržiča našla

Jože Romšak in Slavko Hočevar, nekateri
izmed njih so bili predmeti intenirancev,
drugi tehnični predmeti iz taborišča, vidimo lahko tudi predmete, ki so pripadali
nadzornikom taborišča, torej policiji ali
esesovcem, ter ambulanti. Jože Romšak in
Slavko Hočevar že nekaj let zbirata predmete in fotografije, povezane z nekdanjim taboriščem Ljubelj jug. Ob otvoritvi
je bila predstavljena tudi njuna knjiga
»Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug,
podružnica Mauthausna«.
V zaključku bi se želela vrniti k naslovnemu vprašanju. Kot je v svojem predavanju
navedel častni predavatelj Jean Francois Forges so »nacisti želeli uničiti tri
vrste običajnih moralnih vrednot: 1. Vsa
človeška bitja, ne glede na njihov izvor,
spol, leta, inteligenco, zdravstveno stanje
imajo enako vrednost in ta je neskončna.
2. Človeška razmerja so urejana z etiko
recipročnosti: z empatijo, s solidarnostjo.
3. Umor je absolutno prepovedan.«
Ves čas smo priče dejstvu, da se s koncem
2. svetovne vojne poboji, diskriminacija
in nesolidarnost niso končali, zelo kmalu
so nastala nova taborišča, nasilje in vojna
žarišča. V skoraj vsakem pričevanju in nagovoru ob spominskih slovesnostih ljudje
poudarjajo: »Nikdar več tega!«, vendar
to žal ne ustavi novih pobojev. Profesor
Forges je zaključil svoje razmišljanje z
besedami, ki nas zavezujejo k dejanjem:
»Vprašanje, na kakšen način prenesti
človeške vrednote na otroke, ni rešeno.
Edini gotov odgovor je v nujnem predpogoju, ki mora biti izpolnjen, da bi vrednote sploh lahko prenesli: otroci morajo
najprej videti odrasle, kako te vrednote
izvajajo sami.«
tržičan 9
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70-letnica rojstva
Toneta in Zvonke Pretnar

Priložnostne grafomanije Antona Janše:
Na steno Pretnarjeve hiše Tržiška mladež že grafite piše!
Iz tega se lepo izve, kaj o Tonetu sploh ve.
Tone je bil kul in slika,
rimal pa je nekaj od Bistrice in Mošenika.

Marinka Kenk Tomazin, foto: Luka Rener

Mesto hvaležno ti daje, kar more, če moglo bi dati
več, kot ima, bi v tem mestu zlat stal od čevljev do glave.
(Verza anonimnega avtorja iz leta 1683 poslovenil Tone Pretnar.)
Brat in sestra, Tonček in Zvonka, Pretnarjeva. Usojeno, da sta
se starša našla, saj se je njuna mama Marija že kot dekle pisala
enako kot njun očka Anton. Tone Pretnar je s svojim strokovnim
delom, raziskovanjem, poučevanjem, prevajanjem postal ambasador slovenskega jezika in književnosti v Evropi. Na univerzi
na Poljskem je še vedno predavalnica, ki ji rečejo Pretnarjeva
soba. Tako ga cenijo. Spet drugje bolj kot doma? Ne, Tržičani in
zaposleni v knjižnici, ki ponosno nosi njegovo ime, ga cenimo.
Zato smo na predvečer 70-letnice rojstva na domači hiši Toneta
in Zvonke Pretnar odkrili spominsko ploščo v spomin na Toneta
(1945 – 1992).
Za izvedbo programa, ki ga je pripravila direktorica Knjižnice
dr. Toneta Pretnarja Marinka Kenk Tomazin, so poskrbeli člani
Mladinskega gledališča Tržič Marina Bohinc, Janez Kikel, David Ahačič in Boris Kuburič, gospod Anton Janša, glasbena gosta
Zdravka in Brane Klančnik in tehnik Slavko Bohinc, ploščo pa sta
slovesno odkrila Zvonka Pretnar in župan Borut Sajovic.
Ker je Mošenik ta večer po burni nevihti z vodo odnašal tudi
glasove, je celoten program večera dosegljiv na domači strani
knjižnice http://www.knjiznica-trzic.si/.

Po Tržiču je kot v transu hodil,
živel v knjigah in po Poljski blodil.
Tonček je bluzil, pesnil in bral,
vse, kar dobil je, je sproti razdal.
Tone ga rad srka in pa spušča dime,
rumene rože tala in podarja rime.
Zvonka pa ne prosi, ona naroči
in vse kar si zamisli, tudi dobi.
Vrednostni koeficient Pretnarjevih dvojčkov
Zvonka ali Tone?
Kdo je bil bolj poreden?
Kdo je bil več vreden?
Boljši Tone, ker je bil moški?
Boljši Tone, ker je bil poet?
Ne, samo zato, ker tik pred Zvonko je prijokal na ta svet!
In kaj zato vse dobi in kaj mu vse pripade?
Za celih 500 din večje otroške je imel doklade!
Čestitka
In čisto na koncu – strela jasna!
Tonček bi zavrtel oči, vzdihnil in dejal:
»Zvonka, moja sestra, ti si mi prva guna,
ti si gospodična Pretnarca in krasna!«
Pripognil bi se in sklonil se globoko
in nežno bi poljubil te na roko.
V mislih bi podaril ves ti svet,
v resnici pa le en rumen cvet.

DU Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
VABITA
Na 7. Besedarije, v torek, 22. 9. 2015, ob 19h
v dvorani v stavbi knjižnice
ŠE POMNITE …
davne dogodke, težke čase, ljube ljudi? Spomine Vam bodo
obudili Milica JEŠE, Janko DOBRE, Janko LONČAR in
Lojze ŽABKAR. Predsednica društva Zvonka Pretnar bo
podelila priznanja in zahvale DU Tržič. Z glasbo bo popestril
večer trio BO K'R BO.
10 september 2015
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izdali dvojni CD s tonskimi posnetki lutkovnih igric iz obdobja 1976-1989, CD
s studijskimi posnetki Adija Smolarja, ki
jih je spomladi 1982 za potrebe MGT naredil na Radiu Tržič, ter radijsko igro Antona Pavloviča Čehova SNUBAČ, prav
tako posneto za lokalno radijsko postajo
leta 1985. V društvu pripravljajo tudi izid

Izšel je ponatis Nihala
Boris Kuburič

Mladinsko gledališče Tržič je ob
obeležitvi 40-letnice svojega delovanja
(1975-2015) v 200 izvodih izdalo reprint
/ ponatis literarnega glasila NIHALO, ki
ga je konec leta 1980 izdala OK ZSMS
Tržič kot posebno številko mladinskega
glasila Tangenta. Izdaja do sedaj edinega
tržiškega literarnega glasila, v katerem
so svoja dela objavili tedaj in danes bolj
ali manj uveljavljeni tržiški literati, svoj
prispevek pa so k objavljenimi delo dodali

tudi ljubiteljski slikarji in fotografi, sovpada tudi s 70-letnico rojstva dr. Toneta
Pretnarja (1945-1992), literarnega zgodovinarja, verzologa, prevajalca, polonista in pesnika, ki je bil glavni urednik
omenjenega glasila.
Člani recitatorske skupine MGT, Marina
Bohinc, Janez Kikel, David Ahačič so
na omenjeni prireditvi nastopili skupaj s
Tonetom Janšo ter po krajšem recitalu avtorice Marinke Kenk Tomazin približno
stotim navzočim brezplačno razdelili
omenjeni ponatis, ki so mu dodali še reprint originalnega vabila na njegovo predstavitev ter takratni odziv, zabeležen v
Tangenti.
Društvo svoj jubilej delovno obeležuje že
celo leto. Ob koncu leta 2014 smo najprej

pesniške zbirke Milana Krsnika, enega od
ustanovnih članov tržiškega gledališča,
zbirajo spomine o sodelovanju s francoskim mestom Ste Marie aux Mines,
čigar 50-letnica pobratenja s Tržičem
bo v naslednjem letu, intenzivne vaje
pa potekajo tudi za oktobrsko premiero
grenko sladke igre - koncerta ŽENSKI
ORKESTER.

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PRI TRŽIČU
ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ TRŽIČ - OBMOČNA IZPOSTAVA JSKD TRŽIČ

Vljudno vas vabimo na "četrte spominjarije"
na gledališkega in filmskega velikana ter "domačina"

POLDETA BIBIČA
v soboto, 5. septembra 2015, ob 19. uri
v Domu Krajanov Brezje pri Tržiču
Z besedo igralke ŠTEFKE DROLC
in filmskega ustvarjalca JANEZA MEGLIČA,
avtorja filma POLDE BIBIČ NA FILMSKEM PLATNU,
bomo obujali spomine na "igralca z veliko začetnico",
pisca memoarske proze in pedagoga.
Besedni oblikovalec programa bo DAVID AHAČIČ
Vstop prost!
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Knjižnica –
srce mesta Tržiča
Martina Klemenčič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja je ena
izmed najmanjših, najstarejših knjižnic
v Sloveniji, a hkrati enako delavna,
uspešna in prodorna v svojem lokalnem okolju kot druge, večje. Zaposleni
v njej se trudimo, da sledimo bibliotekarski stroki, kakor se razvija v svetu in
doma, da knjižnica ni samo prostor za
izposojo knjig, ampak tudi prostor, kjer
se ljudje družijo, srečujejo, informirajo,
se izobražujejo, spoznavajo nove stvari
z vseh področij življenja. Tako poleg izposoje knjig izvajamo tudi izposojo ebralnikov, računalniško opismenjevanje,
ure pravljic, otroške delavnice, literarne
večere, potopisna predavanja, glasbene
večere, predavanja o športu, zdravju, alpinizmu, skratka o vsem, kar ljudi zanima.
Dobro sodelujemo z ostalimi tržiškimi
društvi in zavodi. Zaposleni v knjižnici
smo usmerjeni v prihodnost. Vedno se
sprašujemo, kako približati knjižnico tudi
ljudem, ki k nam ne zahajajo iz različnih
vzrokov; lahko iz nevednosti ali pa iz
mišljenja »knjižnica - to ni zame«. Vendar pa so današnje knjižnice prostor za
vse. Ker v letošnjem letu obeležujemo

3 častitljive obletnice: 40 let potujoče
knjižnice v Tržiču, 70-letnico ustanovitve
Javne sindikalne knjižnice in čitalnice ter
70-letnico rojstva dr. Toneta Pretnarja,
smo se odločili, da jih praznujemo na
malce drugačen način. Knjižnica bo stopila iz svojih zidov v mestno jedro Tržiča in
predstavila širši množici, kaj ji lahko ponudi. Ker veliko uporabnikov pravi, da je
knjižnica srce in duša mesta, smo tudi prireditev poimenovali KNJIŽNICA - SRCE
MESTA TRŽIČA.
V okviru tržnega dne in v sodelovanju s
Polono Brodar bomo v soboto, 12. 9., od
15. do 21. ure prisotni v starem mestnem
jedru Tržiča, kjer se bo dogajalo marsikaj
zanimivega. Za otroke bomo poskrbeli v
hišici, kjer bodo ure pravljic in otroške
delavnice. Na glavnem odru bosta zanje nastopala Adi SMOLAR in Primož
SUHODOLČAN. Predstavila se bo tudi
Folklorna skupina KARAVANKE, s
katero knjižnica biva pod isto streho in
sodeluje že dolgo. Nasmejala nas bo Impro liga z Rokom BOHINCEM in Sašem
STARETOM, za dobro glasbo bosta
poskrbeli Tržičanki Eva MOŠKON in
Lana PETROVIČ. Seveda bomo predstavili tudi vse druge dejavnosti, ki sodi-

jo v domeno knjižnice. To sta najprej
domoznanska dejavnost in naš bibliobus.
V knjižnici radi poslušate predavanja na
temo zdravega načina življenja, tokrat bo
zdravo kuhal znani kuhar Jure MUNDA,
predavali bosta Marija MERLJAK in Sanja LONČAR. Predstavili se bodo Društvo
diabetikov Tržič in klekljarice, ki najdejo
svoj prostor v naši knjižnici. Ker so vedno
dobro obiskana različna predavanja in
potopisi, se bomo po neznanih poteh in
deželah potepali z Dejanom OGRINCEM
in članom Foto kluba Tržič Matejem
MEGLIČEM. Na stojnicah boste lahko
ogledovali (in kupili) knjige nekaj slovenskih založb, s katerimi knjižnica sodeluje.
Ker pa so knjižnice vse bolj tudi družabni
prostori, se bomo ob koncu popoldneva
zavrteli in zapeli ob glasbi MANCE ŠPIK.
Osrednja gostja prireditve pa bo promotorka branja in knjig dr. Manca KOŠIR.
Morda bomo lahko ta dan sprejeli Pretnarjevega nagrajenca za leto 2015, sicer
pa bo sprejem v enem od naslednjih dni.
Vabljeni v knjižnico brez zidov na tržiški
»pvac«, kjer bo pestro, zanimivo, veselo
in kjer bo vsak našel kaj prijetnega zase.
Naj (p)ostane KNJIŽNICA SRCE MESTA TRŽIČA in vseh Tržičanov.

150-letnica rojstva skladatelja in organista Ignacija Hladnika

KD Tržič

likovnikov
ogled

V Križah pri Tržiču se letos spominjamo 150-letnice rojstva enega najpomembnejših cerkvenih skladateljev
Kulturno društvo Kruh Križe
in
organistovinv vsej slovenski zgodovini – Ignacija Hladnika. Čeprav je večino življenja preživel v drugih krajih
Območna izpostava JSKD Tržič
(Tržiču, Ljubljani, Št. Jakobu ob Savi, Stari Loki, Novem mestu), je na poseben način povezan z našo župnijo,
vabita na
saj se je 25. septembra 1865 rodil v stari mežnariji tik ob župnijski cerkvi Povišanja sv. križa.

150-LETNICA ROJSTVA
SKLADATELJA IN ORGANISTA
IGNACIJA HLADNIKA

egledne
kovnikov

Ignacij Hladnik (Vinko Ribnikar)
NAPOVED JUBILEJNIH KULTURNIH DOGODKOV
V KRIŽAH

sobota 19.9.2015
orgelski koncert mojstra Daliborja Miklavčiča
ob spremljavi godalnega kvarteta
TRŽIČ

ob 19:30

U KRIŽE

AHAČIČ,
anizacij Tržič.

a 2015 odprta:

sobota 26.9.2015
koncert jubilantovih pesmi v izvedbi
MeCPZ Križe z zborovodkinjo Manco Valjavec
Odkritje spominskega obeležja
sobota 10. 10 2015
srečanje pevskih zborov dekanije Tržič

Prireditve so omogočili:

Prireditve so omogočili
, Občina Tržič
KS
KS Križe
Križe

Gledališče Belansko KD Bohinjska Bela

7. in 19. uro
9. in 11. uro

ZKO Tržič

12 september 2015

Napoved jubilejnih dogodkov v Križah
Sobota, 19. 9. 2015, ob 18. uri v župnijski cerkvi Povišanja sv. križa
Koncert orgelskega mojstra Daliborja Miklavčiča na orglah in pedalnem klavirju ob
spremljavi godalnega kvarteta
Sobota, 26. 9. 2015, ob 19. uri v župnijski cerkvi Povišanja sv. križa
Slovesno
bogoslužje
ob obletnici rojstva (vodi ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore)
VIKEND SMEHA
KULTURNI
DOM
KRIŽE
Koncert Hladnikovih pesmi v izvedbi domačega MeCPZ Križe z zborovodkinjo Manco Valjavec ter
gostujočih
Stolnega zbora Ignacij Hladnik (škofija Novo mesto, zborovodkinja Barbara Lotrič) in
petek
28.8.2015 ob 20.uri
PIKNIK NA BOJIŠČU
MePZ Ignacij Hladnik Tržič (zborovodja Tomaž Meglič)
KD Kruh Križe
sobota 29.8.2015 ob 20.uri
Odkritje spominskega obeležja pred župnijsko cerkvijo (avtor akademski kipar Vinko Ribnikar)
ŠTIRJE LETNI ČASI
KUD Lom pod Storžičem
Nedelja, 4. 10. 2015, ob 17. uri v župnijski cerkvi Povišanja sv. križa
nedelja 30.8.2015 ob 20.uri
NA SMUČIŠČU
Srečanje cerkvenih pevskih zborov tržiške dekanije
petek 28.8.2015 ob 19:30

OTVORITEV PREGLEDNE RAZSTAVE
TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV

Prijazno vabljeni!
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Svetovna zvezda v
Tržiču
Iris Šober

Že od vsega začetka v KUD Leyli ogromno vlagamo v izobraževanje. Sama se
udeležujem številnih delavnic in seminarjev v Sloveniji in tujini ter pridobljeno znanje predajam naprej. Večkrat pa si
želim, da bi tudi ostale plesalke lahko iz
prve roke izkusile bogato plesno tehniko
drugih priznanih učiteljic. Zato smo se letos lotili večjega projekta in v goste povabili mojo nekdanjo soplesalko, zvezdo
svetovnega kova, Patrizio Pin. Patrizia prihaja iz Italije in je gostujoča učiteljica vsepovsod po svetu. Nedavno se je vrnila iz
ZDA, kjer je učila in nastopala na priznanem festivalu Tribal Fest 2015. Specializirana je ravno v tribal fusion stilu, ki
smo ga lahko osvojile na njeni delavnici
v Kulturnem domu Križe in s katerim nas
je očarala na plesni predstavi Noč Orienta. Za pomoč pri izvedbi projektov se
zahvaljujemo Poloni Brodar iz Mestne
kavarne, KD Kruh Križe ter Občini Tržič.
Z različnimi izobraževalnimi projekti
bomo nadaljevali tudi v prihodnje, na rednih treningih pa se nam lahko ne glede na
starost in predznanje pridružite že v septembru (od 7. 9. dalje).
Preverite, če se tudi vi najdete v lepoti in
mističnosti orientalskega plesa.

Prvi obisk je brezplačen!
Prijave in informacije: leyli.orient@gmail.com; 040/865-362 (Iris);
FB profil: Kulturno umetniško društvo Leyli.

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE TRŽIČ

VPISUJE NOVE ČLANE
Vsak ponedeljek v septembru od 18. do 19. ure v naših prostorih na Balosu 4.
Dodatne informacije dobite po telefonu: 051/ 332-787 (Saša Meglič).

URNIK V PRENOVLJENI DVORANI
NA BALOSU 4:

Pridruži se nam

• Iskrice (ustvarjalno-gibalne delavnice za otroke od 3 do 7 let):
srede od 16:30 do 17:30,

tudi ti!

• otroci (od 4 do 9 let): ponedeljki
od 16:30 do 17:30,
• mladinci (od 10 let dalje ali z
več predznanja): četrtki
od 18:15 do 19:45,
• odrasla začetna skupina:
torki od 20:00 do 21:30,
• odrasla mix level skupina:
četrtki od 20:00 do 21:30,
• odrasla tekmovalna skupina:
nedelje od 19:00 do 20:30.
Cena mesečne vadbe (4 vaje): 15 €
le za začetno skupino).
Cena semestra (12 vaj, 1x na teden):
45 € / 40 € (otroci).
Cena semestra (24 vaj, 2x na teden):
67,5 € / 60 € (otroci).

Zakaj
er v društvu radi plešemo, pojemo, nastopamo, se družimo;
nimiramo in razveseljujemo stare in mlade;
ačunamo na tvoj talent;
vanturistično odkrivamo dediščino drugih krajev in dežel;
erjamemo, da ples odžene vsak najmanjši stres;
ktivno preživljamo prosti čas;
am nikoli ne zmanjka idej za nove projekte in
er se veselimo, da skupaj proslavimo 50-letnico delovanja društva.
nostavno, nikoli nam ni dolgčas.
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A še obstajate?
Francka Globočnik, foto: Stane Perko

Ja, še, čeprav se v Tržiču nismo kaj dosti
predstavljali javnosti. Kot je znano, se
galerija v Paviljonu NOB obnavlja. Zato
se začasno nahajamo v dvorani v Križah
– za gostoljubje se zahvaljujemo predsedniku KS Slavku Bohincu.
Delamo! V mesecu maju, v okviru Tedna ljubiteljske kulture, smo organizirali
odmevno razstavo v Avstriji. Na otvoritvi
razstave so nastopali: Folklorna skupina

Karavanke in njihove ljudske pevke ter
otroci iz OŠ Tržič, ki so narisali 12 risb
na temo TRŽIČ, DRAG IN LJUB VSEM
PRIJATELJEM in so bile tudi razstavljene.

Avstrijsko kulturo so zastopali Šentjanški
tamburaši in otroški pevski zbor. Na otvoritvi sta se prijateljsko srečala tudi
županja občine Bistrica v Rožu Sonya
Feinig in župan občine Tržič Borut Sajovic. Zahvala za tako uspešno in medijsko odmevno prireditev v Avstriji gre tudi
prijateljici Trudi Wieser, ki je zadolžena za
delovanje slovenskega doma v Šentjanžu.
Na državni praznik v juniju smo imeli že
tradicionalno srečanje Ex tempore z naslovom TRŽIČ 2015. Tokrat smo delali v
Križah in krajani, ki so nas prišli pogledat,
so bili prav počaščeni ob upodabljanju njihovega kraja.

Avtor: Zdravko Purgar

Prenovljena podoba
parka pobratenja
mest Sainte-Marieaux-Mines in Tržič
Boštjan Meglič

Občina Tržič v sodelovanju s TPIC Tržič,
Tržiškim muzejem in podjetjem Bios
d.o.o. ob prihajajoči 50-letnici pobratenja
mest Sainte-Marie-aux-Mines in Tržič
prenavlja podobo spominskega parka. V
avgustu so stekla prva prenovitvena dela,
ki so obsegala strokovne konservatorske in restavratorske posege na rudarskih
vozičkih in spominski plošči. Obnovitvena
dela se nadaljujejo s prenovo dotrajanega
lesenega stopnišča in lesene zaščite vodnega kanala.
14 september 2015

V mesecu juliju pa je imela naša članica,
Dragica Kurillo, samostojno razstavo v Veprincu nad Opatijo. Tudi Hrvati nas kljub
političnim zdraham še vabijo. Kot vidite,
nismo zaspali. Slike imamo pripravljene
že za dve razstavi, upamo le, da bodo dela
v Paviljonu NOB kmalu gotova in da se
bomo lahko modro dogovorili glede uporabe prostorov.

Kulturno društvo
tržiških likovnikov
Člani KDTL vabijo na otvoritev
razstave del, nastalih na

EX-TEMPORE
TRŽIČ 2015,
ki je potekal junija v Križah.
Otvoritev bo v petek,
18. septembra 2015,
ob 18. uri
v KULTURNEM DOMU
V KRIŽAH.
VABLJENI.
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50 let ceste Naklo –
Ljubelj (3. del)
Nejc Perko, fotografijo posredoval: Jurij Smolej

V tunelih nad mestom
Po končanju del na Ljubelju je bil Alojz
Petrovič poslan na gradbišča bodočih treh
tunelov nad mestom. Kot smo že omenjali, je bil tu precej problematičen teren,
zlasti tunel nad Bistrico je lezel. Organizirali so ekipe, ki so dežurale in merile
premikanje zemlje. Zgodilo se je, da je
skupaj z zemljo zdrsel tudi buldožer.
Zaradi vsega tega so imeli v tovarni BPT
tudi krizni sestanek, saj stoji tovarna prav
pod tem tunelom. Tudi v srednjem tunelu se je začela posipati zemlja, kot bi
bila iz krtine, in to se zlepa ni ustavilo.
Za tunel nad Zalim rovtom pa je veljalo
ravno obratno – vsaj na nekaterih mestih
je bil material izjemno trd. Tudi z miniranjem je šlo počasi, čeprav so normo, ki je
znašala dva metra na 8 ur, dosegali. Kako
se je miniralo? Zvrtala se je luknja v treh
višinah in se vanjo vstavilo eksploziv. Vrvice so prižgali najprej na sredini, nato
spodaj in nazadnje zgoraj. Alojz in sodelavec, nek Dalmatinec, sta bila zadolžena
za postavljanje tirov za vagone, ki so jih
uporabljali v srednjem in spodnjem tunelu. Material se je odvažal vsepovsod, še
največ pa ga je šlo za uravnavanje ceste.
Način dela na tovrstnih gradbiščih je
danes povsem drugačen. Od orodja so
uporabljali samo kompresorje in pištole
za vrtanje in dolbenje. Težko si je danes
predstavljati, kako so ta gradbišča takrat
izgledala.
Zanimiva je tehnika gradnje tunela, ki se
betonira od sredine navzgor. Tako se po
ogrodju najprej dokonča zgornji del in
šele nato spodnji. Te kalote so delali štirje
Črnogorci – ker so bili visoki in »grušta«
praktično niso rabili. Alojz se pošali, da
stereotipi o Črnogorcih ne držijo. Takrat
so vsi delali, »zabušavanja« ni bilo, prav
tako ne simuliranja in bolniških odsotnosti. Tudi če si bil bolan, si prišel v službo.
Nekoč ga je sodelavec po nesreči močno
zasekal s sekiro v prst, pa je vseeno prišel
na delo. Še enkrat poudari popolnoma
drugačno miselnost ljudi v tistih časih,
tudi odnos nadrejenih je bil za današnje
pojme nepredstavljiv. »Neverjetno zanimivo je bilo delati v tako pisani množici
ljudi. Jezik in nacionalna pripadnost sta
bila nepomembna dejavnika. Prav tako
ni bila pomembna izobrazba, važne so

bile
izkušnje.
Npr. tunele nad
Tržičem smo kopali iz obeh smeri.
Delovodja Mesić,
dobro se ga spominjam, je delo organiziral tako, da
sta se obe skupini
srečali točno na
sredini. Takrat še
ni bilo nobenih
merilnih aparatov,
le preprosta merila. Temu se reče
imeti izkušnje.«
Barake na Zalem
Rovtu, v katerih
so bivali, so imele za vodno oskrbo lastno zajetje.
Nekoč je v naselju
zmanjkalo vode,
zato so Alojza in
sodelavca poslali
na ogled. Kako
sta se čudila, da je
zmanjkalo vode,
ko pa je tu tekla iz
bazena. Izkazalo se je, da se je v cevi zataknil – polh. Rep mu je potegnilo v cev
in je utonil. Kmalu zatem je bilo naselje
priključeno na vodovod. V spominu so
mu ostali tudi delavci, ki so gradili betonski zid nad zdravstvenim domom. »Tu je
bilo ogromno dela, predvsem na temeljih,
ki so v zemlji. Tu so delavci res garali,
bilo je tudi zelo vroče. To je bil najtežji
del gradnje ceste, hujše kot delo v tunelu.
Večino teh delavcev je bilo iz Like na
Hrvaškem.«
Z ženo se spoznata
Gospa je iz Slavonskega Broda v Slavoniji na Hrvaškem. V Tržič je prišla leta
1963, s 25. leti. Nekdo ji je povedal, da v
Tržiču potrebujejo delavce, tudi kuharice
in sobarice. Bolj po slučaju je pristala tu.
Napotena je bila v Ljubljano, kjer so ji
hitro priskrbeli zdravniško potrdilo. Prvič
je bila tu, a kakšnih težav ni imela. Delala je v barakah na Zalem rovtu, kjer je
vzdrževala red in čistočo, pospravljala
sobe, pomagala pri razvozu hrane po terenu, …
Tu sta se z Alojzom tudi spoznala.
Ob našem pogovoru ju hčerka Lili z
nasmeškom na ustih spomni, naj ne pozabita povedati, kakšen je bil njun prvi zmenek, v baru Texas na Ravnah, ob Cockti
in Bobi palčkah. Alojz jo je razvajal z
marelicami, ki jih je dobival od doma.
Hitro ji je zaupal tudi ključ svoje omare,

da si je lahko sama postregla. Kmalu sta
se začela skupaj sprehajati, naenkrat pa
Mara dobi poziv, naj se zglasi v pisarni.
Sigurno odpoved, si misli, saj moški niso
smeli zahajati v del naselja, kjer so bile
nastanjene ženske. S cmokom v grlu pride
do vodilnih, ti pa so jo prijazno sprejeli:
»Le držite se ga, on je dober. Pa oba sta
še sama.« V letu 1964 sta se poročila in
v leta 2014 praznovala zlato poroko. Z
zaključkom del na ljubeljski cesti pa sta
se tudi sama morala odločiti, kako naprej.
Začela so se dela na cesti Ljubljana - Koper, na letališču v Zadru, … Kljub
različnim možnostim sta se odločila, da
bosta ostala v Tržiču, saj sta spoznala
novo okolico in nista želela drugje začeti
znova. Pa tudi leta so prišla in nekje se je
bilo treba ustaliti. Delo sta dobila v BPT
in tam ostala do upokojitve, stanovanje
pa v tržiški stolpnici. Alojz je sicer imel
možnost za delo v Avstriji in Nemčiji,
a se mu enostavno ni dalo iti iz Jugoslavije. »Takrat je bila to država, ki so jo
državljani spoštovali, to je nekaj, česar
danes mladim ne moreš razložiti. Če bi
oni lahko doživeli našo mladost …«
Naj zaključimo s tem, da smo se v tem
prispevku omejili na spomine Alojza in
Mare Petrovič, povezane z gradnjo ceste.
Še precej zanimivega in zabavnega smo
izvedeli o Tržiču in Tržičanih nekdaj, pa
naj ti zapiski počakajo na kakšno drugo
priložnost.
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V Tržiču sem začela in doma bi rada sklenila glasbeno pot
Marija Ahačič Pollak bo v Tržiču še zadnjič pred občinstom v živo zapela o murkah
Saša Pivk Avsec

Marija Ahačič Pollak, častna občanka
občine Tržič, dobitnica reda za zasluge
Republike Slovenije, prejemnica srebrne
plakete Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za ustvarjalno in uspešno razvijanje vokalne glasbe zunaj meja matične
domovine, dolgoletna odgovorna urednica
radia Glas kanadskih Slovencev, slavnostna govornica v imenu vseh izseljencev
ob 20. obletnici Republike Slovenije v
slovenskem parlamentu, pevka Ansambla bratov Avsenik, s katerimi je posnela
legendarno pesem Tam, kjer murke cveto
in ambasadorka kulture, tke niti življenja
skozi glasbo že polnih šest desetletij.
Leta 1955 se je petju zapisala v rodnem
Tržiču, tam bi rada tudi sklenila glasbeno
pravljico. Svojo rodbino Martinčkovih
je podrobneje opisala v prvi izdani knjigi leta 2005, z neizmerno ljubeznijo do
maternega jezika in domoljubjem pa je
izseljensko pripoved zapisala v letos izdani knjigi Tečejo, tečejo nitke. Septembra
se bo z glasbenih odrov poslovila v rodnem Tržiču.
Kako je bil videti Tržič aprila 1955,
ko ste imeli le eno željo, da bi peli, kot
opisujete v knjigi Tečejo, tečejo nitke in
kako izgleda 60 let kasneje, ko boste na
tržiškem odru spet ali še zadnjič pred veliko množico zapeli?
Tržič je bil zame leta 1955 mesto, ki
sem ga res poznala. Kulturno življenje je
bilo zelo razgibano, stanovanja niso bila
zaklenjena, poznali smo eden drugega.
Bilo je idealno mestece. S Tržičem se še

Avseniki in Marija.
16 september 2015

60-letnica poroke staršev.

sedaj, po toliko letih, ko ne živim več tu,
istovetim.
Kakšni spomini vas vežejo na otroške dni,
spletene vezi z bratom in sestrami?
Naša družina je bila velika. V njej je vedno prevladovala glasba, čeprav jo je bila
mama, moram povedati, že kar sita. Otroci
smo imeli na obiskih vedno prijatelje, tako
da je bila kuhinja, kjer smo se zadrževali,
vedno polna in hrupna. Oče je vsakega, ki
je prišel v hišo, vprašal, če zna kaj peti, in
je seveda moral tudi pokazati, kaj zna.
Kaj je največja dota, ki sta vam jo dala
starša, in katerih njunih nasvetov ste se
držali pri vzgoji svojih hčera?
Mama in oče sta nam omogočila šolanje,
kajti to je bilo tisto, kar niti vojska ne more
vzeti. Med vojsko smo bili namreč pre-

seljeni in smo izgubili vse. Nučila sta nas
tudi, da smo bili pošteni, samostojni in delavni. To je bila najboljša dota. Hvaležna
sem očetu, da je dal Vitalu in meni čut za
slovensko pesem, še posebno za narodno
pesem. Doma se je vedno pelo. Veliko
narodnega zaklada smo poznali. Žal danes
ni več tako.
Kako se spominjate prvega srečanja z
bratoma Avsenik in kakšen čar v sebi
nosi skladba Tam, kjer murke cveto, da
je še po 60. letih obvezen del glasbenega
repertoarja praktično vseh narodno-zabavnih zasedb pri nas?
Ko sem bila povabljena na avdicijo z Avseniki, sem se bala. Oče pa mi je rekel, naj
pojem, tako kot znam; ne z glasom, ampak s srcem. Poslušala sem ga in pred 59.
leti Avsenikovo novo melodijo Tam kjer
murke cveto uspešno prvič zapela. Ta
melodija pa je prav gotovo zaznamovala
mojo glasbeno in življenjsko pot.
Leta 1957 ste se poročili in svojemu možu
Petru z ljubeznijo sledili v svet. Kako
ste se kot mlado dekle znašli v Kanadi,
preskakovali ovire, našli službo, ustvarili
in preživljali družino in našli voljo, da ste
pri 40. letih diplomirali na prestižni univerzi McGill kot likovna pedagoginja?
Ko sva se s z možem odločila, da bova
odšla v tujino, sva naletela na nešteto ovir.
To sem tudi opisala v svoji knjigi Tečejo,
tečejo nitke, da bodo ljudje videli, da je tujina lahko kruta in se moraš z delom in ne
s papirjem dokazati, da si vreden zaupanja. Življenje ni bilo lahko, vendar ob dobrem partnerju nisem občutila, da mi kaj

v središču

Družina spet skupaj (1966).

manjka. Delala in podpirala sem moža, ko
je delal magisterij, kasneje je pa on podprl
mene, ko sem želela študirati na univerzi.
Koliko vas je Slovencev v Kanadi in na
kakšen način ohranjate vezi z rodno
domovino, koliko mladih rodov slovenskih izseljencev govori slovenski jezik,
kakšno je danes življenje v Kanadi?
V Torontu in okolici je okrog 22.000
Slovencev. Zelo dobro smo se tekom let
organizirali in imamo močno in zavedno
slovensko skupnost. Večina starejših
seveda govori slovensko, mladi pa imajo
kljub pomankanju znanja slovenskega
jezika čut do slovenstva. Moji hčerki se
lahko kar dobro pomenita v slovenščini,
na žalost pa sta moji vnučki veliko slabši.
Vendar delam na tem, da jih ne boste mogli prodati, če prideta v Slovenijo.
Za vsestransko kulturno poslanstvo
med rojaki vam je predsednik republike
podelil red za zasluge RS, ste dobitnica
srebrne plakete Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti. Kaj pa vam pomeni
naslov častne občanke, ki vam ga je leta
2011 podelila Občina Tržič?
Od vseh priznanj, ki sem jih dobila, mi
je pomenil največ naslov častne občanke.
Je že res, da sem dobila Red za zasluge
RS, vendar me jezi, da se ta isti red daje
z enakimi merili tistim, ki so ob tem kaj
zaslužili, in nam, ki smo darovali neštete
ure in svoj denar za ohranjanje slovenstva.
Vesela sem bila priznanja, ki sem ga dobila od JSKD za vodenje mojega zbora. Ta
je v ponos vsem kanadskim Slovencem in
ima drugo leto 25. obletnico, ki jo bomo
obeležile z gostovanjem v Sloveniji.

“V Tržiču sem začela in v Tržiču bi rada
končala svojo glasbeno pot,” pravite.
Kaj vam je dala glasba v življenju in
kaj lahko obljubite poslušalcem, ki vas
pridejo poslušati 11. septembra v Tržič?
Slovenska glasba je meni in marsikateremu od nas v tujini blažila domotožje.
Vesela sem, da sem z Murkami majhen
košček Avsenikove bogate tkanine stkala
tudi jaz.
Na mojem koncertu bodo z menoj nastopile dame, ki so blestele na narodnozabavni sceni dolga desetletja in ste jih
občudovali. To bo večer nostalgije, poln
izbrane in pestre glasbe. Hvala damam,
da so se v tako velikem številu odzvale na
moje povabilo. Hvala pa tudi Občini Tržič
in Agenciji Media butik, ki sta prevzeli organizacijo tega velikega dogodka.

Prvi portret Marije Ahačič Pollak leta 1956.

Snemanje v Tržiču (1982).

Dom je tam, kjer je srce. Koliko časa
zdaj preživite v Sloveniji, koliko vas je
še Martinčkovih, s katerimi se ob vaših
vračanjih domov srečujete?
Rada pridem nazaj in sem tukaj skoraj
polovico leta. Na žalost sva od petih otrok
ostali samo še dve, imam pa kar nekaj
nečakov in nečakinj. Vendar je tako, kot
sem napisala v pesmi Deželi ljubim dve.
”Ko pridem v rojstni kraj, pa vleče me
nazaj. Dežela Kanada lasti si kos srca.”
Tam sta moji hčerki in vnukinji, tam je
moj dom. Domovina pa je samo ena.
tržičan 17
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Vrtec Tržič sodeluje v
projektu Erasmus+
Lea Stritih

Vrtec Tržič je bil v letu 2015 sprejet v projekt Erasmus+ Strateška partnerstva. Projekt Through democracy to literacy povezuje 4 države: Slovenijo, Islandijo, Španijo
in Poljsko. Z navedenimi državami smo v
preteklem letu že sodelovali tudi preko

Mednarodni projekt
Zverjasec
Andreja Stanek

Na začetku šolskega leta je ravnateljica
tržiških vrtcev Nataša Durjava povabila
skupino Pikapolonice (4-5 let) iz enote
Križe k sodelovanju v mednarodnem projektu. Strokovni delavki Sandra Gubič in
Andreja Stanek sva se povabilu odzvali
in začelo se je naše skupno potovanje po
Evropi. Sodelovali smo namreč z vrtci iz
Poljske, Francije, Islandije in osnovno šolo
iz Španije. Projekt je temeljil na zgodbici
Julie Donaldson, Zverjasec. Otroci so preko projekta spoznali, da govorimo različne
jezike in živimo v različnih okoljih, hkrati
pa radi počnemo iste stvari, se igramo z

Dobro je vedeti,
da imamo v Tržiču
srednješolske
programe
mag. Metka Knific

Srednja in poklicna šola na Ljudski univerzi Tržič ni samo za tiste, ki so končali
osnovno šolo pred kratkim, ampak tudi za
tiste, ki si v srednjo ali poklicno šolo že
nekaj časa želijo vpisati ali jo dokončati
in s tem pridobiti višjo stopnjo izobrazbe.
Razpisujemo prosta mesta v programih
srednjega poklicnega izobraževanja,
srednjega strokovnega izobraževanja ter
poklicno tehniškega izobraževanja. Trudimo se, da bi odraslim ponujali čim več
18 september 2015

eTwinning projekta. Ravnateljica Vrtca
Tržič mag. Nataša Durjava verjame, da
nam bo obširnejši projekt omogočil, da
še poglobimo mednarodno sodelovanje
in nadaljujemo z izmenjavo izkušenj.
Projekt bo v prvi vrsti namenjen razvijanju opismenjevanja predšolskih otrok in
ustvarjanja demokratičnega vzdušja, ki
spodbuja pozitivne procese v skupini in se
postavlja po robu negativnim.
V dveh letih bodo učne dejavnosti/
poučevanje/usposabljanje
strokovnih
delavcev potekali štirikrat. Udeležili
se jih bodo 4 strokovni delavci iz vsake

sodelujoče države. Posamezna aktivnost
bo trajala 5 dni in bo zajemala opazovanje
dela v vrtcu, primerjavo različnih metod
dela iz prakse, tematska predavanja, pa
tudi razprave o pedagoški dokumentaciji,
kar je za naš vrtec še posebej pomembno.
Vse nove ideje in znanja, ki jih bomo
tekom projekta pridobili, bomo sproti
vključevali v krajše eTwinning projekte,
pri katerih bodo aktivni otroci iz skupin,
katerih strokovni delavci bodo vključeni
v sodelovanje. Verjamemo, da bo tudi
to mednarodno sodelovanje obogatilo
strokovne delavce ter jim ponudilo nove
možnosti in oblike dela z otroki.

enakimi igračami in zabavamo z enakimi igrami. Skupaj smo se spremenili v
Zverjasce in iz naših fotografij ustvarili
igro spomin ter se tako tudi predstavili
našim prijateljem. Nasmejali smo se ob
poslušanju delčka zgodbice v jezikih vseh
sodelujočih držav, se tudi sami posneli in
tako našim novim prijateljem pokazali,
kako zveni slovenščina.
Najbolj pa smo se zabavali ob skupnem
izdelovanju Zverjasca, ki je bil večji od
nas. Končanega smo razdelili na pet delov
in vsak del poslali v eno državo, potem pa
nestrpno pričakovali pakete, ki so jih tudi
drugi poslali nam. Tako smo dobili glavo
z Islandije, rep iz Francije, roke s Poljske,
noge iz Španije in spet smo imeli celega
Zverjasca. Poskrbeli smo tudi, da ne bo
lačen, iz slanega testa smo oblikovali njegovo najljubšo hrano.
Za nami je celo leto spoznavanja novih
prijateljev in sodelovanja. Upamo, da se
še kje srečamo, saj smo ugotovili, da smo

lahko prijatelji in se skupaj zabavamo,
čeprav živimo daleč narazen in govorimo
različne jezike.

možnosti osebnega napredovanja, lastnega razvoja, od koder lahko vsak posameznik načrtuje novo življenjsko pot. V
mesecu septembru bo potekal vpis v vse
formalne oblike izobraževanja, zato lepo
povabljeni v naše prijazne prostore na
Šolski ulici 2.
V četrtek, 10. Septembra, bo na Ljudski univerzi Tržič ob 19. uri potekalo
zanimivo, brezplačno predavanje Antona Komata, slovenskega svobodnega
raziskovalca, pisca, scenarista, publicista,
predvsem pa naravovarstvenika, ki bo
spregovoril nekaj besed o svoji knjigi z
naslovom Potniki na ladji norcev – Umetnost preživetja. Po predavanju bo na voljo
za vsa vprašanja v povezavi s samooskrbo. Predavatelj meni, da je ena od ključnih
nalog kulturnega razvoja človeštva uskladitev znanja o svojem bivalnem okolju,
torej o svojem domu, z gospodarsko
dejavnostjo, ki mora biti v prvi vrsti
podrejena načelu dobrega gospodarjenja.

Lepo povabljeni na srečanje, predavanje
in druženje.
V mesecu septembru se lahko vpisujete
v različne programe, jezikovne tečaje in
ustvarjalna srečanja, študijske krožke, ...
Natančnejše datume za uvodne sestanke
v vse neformalne oblike izobraževanja
bomo objavili v naslednjem Tržičanu.

športne novice

Evropski mladinski
prvak v balvanih
Barbara Peharc, foto: thecircuitclimbing.com

Anže Peharc, plezalec AO Kranj, prej
pa ŠPO Tržič, je ponovno dokazal, da
se tudi v prihodnje v športnem plezanju
lahko računa nanj. Po malo bolj zadržanih
začetkih je tokrat dokazal, da je s trdim
delom in vztrajnostjo moč poseči po
najvišjih lovorikah.
Konec julija (22. 7.) je v francoskem Argentieru potekalo evropsko mladinsko
prvenstvo v balvanih. To je plezanje brez
vrvi, vendar je potrebno pri plezanju rešiti
zapletene balvanske probleme. V različnih
kategorijah se je za naslov evropskega prvaka potegovalo kar 180 mladih plezalcev. Anžetova kategorija je obsegala 32
tekmovalcev in potrebno je bilo pokazati

Atletski klub Križe
Tržič
Ana Jerman

Proti koncu leta 2014 smo ustanovili Atletski klub Križe Tržič ob strokovnem
sodelovanju Atletske šole Rožle Prezelj, ki
deluje v Tržiču že nekaj let. Otroci so v letu
2015 na atletskih tekmovanjih tekmovali
za AKKT. V sezoni 2014/15 je vadilo 50
otrok v različnih starostnih skupinah, od
predšolskih do starosti deset let.
Ker je atletika ena od temeljnih športnih
panog, otroci v naši atletski šoli pridobijo temelje le-teh: motoriko, koordinacijo, orientacijo v prostoru, socializacijo. Pri atletiki
pa je poudarek na tehniki tekov, metov in
skokov. Otroci osvojijo tehniko ogrevanja,
vključno z atletsko abecedo in razteznimi
vajami. Glavna oblika dela je igra, veliko
je individualnega dela, ki je odvisno od
sposobnosti posameznikov. Vadba poteka
na atletskem stadionu in v telovadnici osnovne šole v Križah. V Križah vadbo vodimo Tina in Petra Bergant ter Ana Jerman.
Vse smo strokovno usposobljene za vadbo
atletike in za delo z otroki. Vse smo tudi
aktivno tekmovale in imamo tako izkušnje
pri tem delu vadbe. Pri skokih nam pomaga
Rožle Prezelj, slovenski rekorder v skoku
v višino (232cm) in večkratni udeleženec
olimpijskih iger, svetovnih in evropskih

vse veščine in spretnosti, da si se lahko
uvrstil v finale, v katerem je sodelovalo 8
tekmovalcev. V finalu se je bilo potrebno
psihično dobro pripraviti in dati od sebe
največ; to je Anžetu uspelo in bil je zelo
vesel, da je ponovno stal na zmagovalni
stopnički in postal mladinskih evropski
prvenstev. Strokovno pomoč imamo tudi
pri metih.
Otroci so letos tekmovali v Zlati ligi
Gorenjske (štiri tekme), kjer so osvojili
12 medalj. Uspešno so tekmovali tudi na
občinskem krosu, na Mamutovem teku in
na teku po ulicah Tržiča. Čeprav ni glavni
cilj tekmovanje, vseeno načrtujemo skupino, ki bo intenzivneje vadila in se pripravljala za tekmovanja v svojih starostnih
skupinah.
Z vadbo bomo v tem šolskem letu pričeli
drugi teden v septembru. VPIS IN INFOR-

prvak v balvanskem plezanju, v kategoriji
junior.
Anžeta v tem letu čaka še Svetovno mladinsko prvenstvo v športnem plezanju v
Arcu v Italiji. Želimo mu še veliko uspehov in dobro promocijo Slovenije v svetu.
MACIJE NA TELEFON: 031-336-290, e
– naslov: jermana800@hotmail.com (ANA
JERMAN), prek osebnega sporočila na FB
Atletska šola Rožle Prezelj ali pa osebno
na igrišču v Križah (ponedeljki in četrtki v
drugem tednu septembra).

V spomin
Igorju Pintariču
Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)
V torek, 11. 8. 2015, nas je nepričakovano
zapustil Igor Pintarič iz Križev. Igor, spominjali se te bomo kot veselega, marljivega in
nesebičnega človeka, ki si našemu skakalnemu
centru v Sebenjah pustil zelo pomemben pečat
in veliko pripomogel k lepi podobi centra v zadnjih letih. Manjkala ni niti kakšna topla
beseda ter vzgojni nasvet našim skakalkam in skakalcem. Sedaj nam manjkaš ti. Počivaj
v miru.
Matija Stegnar, predsednik Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG
(foto: Matevž Poljanc)
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Odprto občinsko
prvenstvo v plavanju
Biserka Drinovec

Športna zveza Tržič je v mesecu avgustu na
Gorenjski plaži organizirala športno popoldne za otroke in odprto občinsko prvenstvo
v plavanju. Ob lepem in vročem vremenu
je bila tudi udeležba odlična. Na športnem
popoldnevu so se otroci preizkusili v
različnih vodnih igrah, nato so se udeležili
tekmovanja v plavanju. Tekmovalci so bili
razdeljeni v različne starostne kategorije,
tekmovali so v disciplini 50 m prosto. Vsi
udeleženci tekmovanja so prejeli dnevno
vstopnico za Gorenjsko plažo in sladoled.
Prvi trije v vsaki kategoriji so poleg
medalje prejeli tudi praktične nagrade
naših sponzorjev.
Rezultati:
V kategoriji cicibank je zmagala Eva Jerman, druga je bila Barbara Ribič in tretja
Urša Premrl. Med cicibani je prvo mesto
osvojil Val Medič, drugi je bil Vid Šlibar
in tretji Tim Aljančič. Med mlajšimi deklicami je tako kot lani prvo mesto osvojila
Maša Jančič, druga je bila Klara Aljančič,

tretja Lana Pivk. Med mlajšimi dečki si je
zmago priplaval Lenart Zaletel, drugi je
bil Maj Soklič, tretje mesto pa je osvojil
Valuk Markelj.
V kategoriji starejših deklic je zmagala
Maja Drinovec, druga je bila Tia Dobrin,
tretja Ariana Dulc. Med starejšimi dečki je
zmagal Domen Mali z najhitrejšim časom
tekmovanja 31.50, drugi je bil Miha
Finžgar, tretje mesto je osvojil Kenan
Dizdarevič.
Med članicami je zmagala Biserka
Drinovec (ŠZT), druga je bila Lana Markelj, tretja Tanja Perko. Med veterankami
si je zmago priplavala Heda Gosar, druga
je bila Joži Meglič (ŠD Podljubelj), tretja
Mojca Sedminek (DU Tržič).
Med mlajšimi člani si je zmago priplaval

Robert Kukovič, drugi je bil Franci Soklič
(ŠD Lom). Med starejšimi člani je prvo
mesto osvojil Matija Perko (GRS Tržič),
drugo pa Boris Tomazin (ŠZ Tržič). Med
veterani je zmagal Fejzo Feratovič, drugi
je bil Drago Uzar, tretji Lado Sedej (oba
DU Tržič).
Za udeležbo na tekmovanju smo podelili
tudi praktični nagradi najstarejši tekmovalki, gospe Mariji Lavtar, ter najstarejšemu
tekmovalcu, gospodu Matjažu Kokolju.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in prišli
na tekmovanje. Navijačem pa hvala za
bučno navijanje. Bilo je fletno in tokrat
tudi poletno.
Projekt so delno sofinancirale Občina
Tržič, Fundacija za šport in Zavarovalnica
Triglav.

Aktivni tedni športa s Športno zvezo Tržič
Biserka Drinovec

V začetku julija smo se vrnili s poletnega športno-likovnoplesnega tabora v Pineti. Nato smo začeli s pripravami na aktivna
tedna športa, ki sta se odvijala v juliju in avgustu za otroke stare
med 6. In 16. letom.
Obiskali smo pustolovski park na Krvavcu, plezali na plezalni
steni, se vozili s tubo, skakali na trampolinu in streljali z lokom,
igrali golf, skakali smo v skakalnem centru v Sebenjah, se rolali,
igrali košarko in nogomet ter plavali na Gorenjski plaži. Na prelep
planinski pohod na Jezersko in k slapu Savica nas je odpeljala pla-

20 september 2015

ninska vodnica Olga Rener, z mlajšimi pa smo obiskali Zlatorogovo pravljično deželo ter se veselo namočili v Bohinjskem jezeru.
Letošnje presenečenje tedna športa je bilo surfanje na Blejskem
jezeru. Imeli smo se fletno poletno, zato vabljeni tudi naslednje
leto, da se na pridružite v tako velikem številu kot letos.
Slike s tabora in tednov športa si lahko ogledati na Facebook profilu Športne zveze Tržič.
Projekt so delno sofinancirale Občina Tržič, Fundacija za šport in
Zavarovalnica Triglav.

športne novice

Joga v Kovorju
Tadeja Gašperlin

Letošnje pozno poletje prinaša novost v Kovorju - septembra se lahko pridružite vadbam joge in pridete po dobro počutje.
Kaj pridobim z jogo?
Na kratko, dobro počutje. Joga je več kot telovadba. Redna jogijska praksa, koncentracija, sproščanje, dihalne tehnike dobrodejno vplivajo na naše zdravje na fizičnem,
mentalnem in duševnem nivoju. Joga pomaga pri mnogih sodobnih tegobah, lajšanju
in tudi odpravljanju bolečin ter raznih zdravstvenih težav. Poživi nas in da vsakemu
ravno to, kar tisti trenutek najbolj potrebuje. Joga nekomu predstavlja vadbo za zdravo, gibko, močno, fleksibilno in vitalno telo ali pa sprostitev od vsakdanjega stresa,
polnjenje baterij, vadbo za dobro počutje, umirjene misli, koncentracijo, iskanje
ravnotežja, občutenja, da živimo tukaj in zdaj … Pri HATHA JOGI so poudarjeni
telesni položaji, dihalne vaje in sproščanje. Gre za vadbo, ki krepi in razteza telo ter
nas tudi sprosti. Dihalne tehnike pa pripomorejo k umirjenemu umu.

Košarkarska šola Tržič
Rok Lipovec

Otroštvo je obdobje življenja, v katerem
se na najboljši način povezujejo družabni,
vzgojni in športni cilji. Skozi atraktivno
igro kot je košarka skušamo otrokom
približati šport kot način življenja. Z žogo
bo vaš otrok zapolnil svoj prosti čas, se
ob tem učil in užival. Pomagati želimo
pri vzgoji otroka v zrelo, odgovorno osebnost, ki bo pripravljena na vse izzive, ki jih
prinaša življenje. Košarka kot kraljica iger
z žogo otrokom omogoča obilico zabave,
sprostitve, druženja z vrstniki, pomaga
razvijati njihove motorične sposobnosti,
krepi njihov moštveni duh in navsezadnje
pomeni velik izziv v tekmovanjih, ki se jih
udeležujejo.
V letošnji sezoni (2015/16) sta se društvi
(KIVA in KŠ Tržič), ki vodita košarko na
osnovnih šolah v Tržiču, Križah in Bistrici odločili za sodelovanje. Tako bomo
otrokom omogočili nastopanje na tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze
Slovenije (KZS). Naš cilj je, da nastopamo
v tej sezoni v ligi za igralce letnikov 2003
in 2004 ter v ligi za igralce letnikov 2005,
2006 in 2007.
Trenirali bomo trikrat tedensko po 90
minut. Treningi bodo do začetka šolskega
leta potekali na zunanjih košarkarskih
igriščih osnovnih šol v Križah ter Bistrici.
Prijava je možna vsak dan pri vodji šole
Roku Lipovcu. Dodatne informacije dobita na e-naslovu: kosarkarska.sola.trzic@
gmail.com ali tel.: 040-542-243 (Rok Lipovec).
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Vabimo vas, da sestavite ekipo in se nam pridružite
Vabimo vas, da sestavite ekipo in se nam pridružite
(sodelujejo
lahko športna, kulturna in gasilska društva, osnovne šole,
(sodelujejo
lahko športna,
kulturna
in gasilska društva,
osnovne šole,
društva
upokojencev
in invalidov,
člani VDC,…).
društva upokojencev in invalidov, člani VDC,…).

Ekipo sestavlja 5 do 8 oseb starosti od 5 do 99 let.
Ekipo sestavlja 5 do 8 oseb starosti od 5 do 99 let.
Rok
za prijavo ekip je 15. 9. 2015.
Rok za prijavo ekip je 15. 9. 2015.
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
sportna.zveza.trzic@t-2.net
sportna.zveza.trzic@t-2.net
GSM: 051 354 064 Biserka Drinovec
GSM: 051 354 064 Biserka Drinovec
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Plesni studio Špela
evropsko prvenstvo
zaključil
na stopničkah
Špela Mandelc

V drugem tednu junija je v Kielcah na
Poljskem potekalo evropsko prvenstvo v
modernih tekmovalnih plesih, ki se ga je
udeležilo tudi 25 otrok PS Špela. Najprej
so nastopili naši najmlajši tekmovalci
in si priplesali naslednje uvrstitve: mala
skupina THE BEST (Larisa, Ana, Ajda,
Rika, Sara, Sara in Zala) 9. mesto, otroški
par Rika in Ajda 24. mesto,- otroški par
Sara in Sara pa 33. mesto. Sledile so mladinske kategorije z več kot 100 plesalci
v posamezni skupini, med katerimi sta si
Meta in Ula v paru priplesali 37. mesto,
kot solistki pa sta zasedli Meta 61. mesto
in Ula 79. mesto. Med mladinci je tekmoval tudi Žiga Janškovec, ki je pristal
na 57. mestu.
Za vrhunski zaključek je poskrbela mala
mladinska skupina NEW KINGS (Meta,

Plesalci PK Tržič
med najboljšimi
Jure Markič, foto: PK Tržič

Po zelo uspešnem tekmovanju za svetovni
pokal v Belgiji, kjer so naši pari blesteli,
se je svetovna karavana na rock'n'roll plesalcev preselila v Ljubljano. V organizaciji plesnega kluba Briljantina Ljubljana je
Slovenija gostila najboljše plesalce sveta,
tudi številno ekipo PK Tržič.
Med 64 plesnimi pari mlajših mladincev
smo dosegli: Tej in Teja 7. mesto, Domen in Nika 11. mesto, Nejc in Teja
27.mesto. V kategoriji starejših mladincev
v konkurenci 69 parov naša plesna para
Jaka in Kaja 28. mesto, Ema in Matic 59.
Mesto. Med A člani sta Jure in Lejla osvojila 20. mesto.
Tudi naši break dance in hip hop plesalci
posegajo po odličnih uvrstitvah na tekmovanjih doma in v tujini. Na Kidzbettlu
(mednarodnem tekmovanju do 18 let v hip
hopu in break dancu) je skupina Breakingz dosegla 2. mesto, osemletni plesni
talent Marcel Leon 2. mesto v solo break
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Ula, Laura, Maša, Tina, Ana in Nika), ki
si je priplesala BRONASTO MEDALJO.
Članska mala skupina BLACK SQUAD
(Ariela, Špela, Nika, Nina, Maja, Manca
in Julija) pa si je v istem dnevu priplesala
13.mesto. Čestitke prav vsem!
Šolske počitnice so se zaključile, s tem
pa prihaja nova sezona za ljubitelje plesa in športa. Vabljeni v PS Špela, kjer
se boste vi, vaši otroci, babice in dedki
lahko zavrteli v ritmih HIP HOPA, JAZZ
BALETA, MINI JAZZA, na OTROŠKIH
PLESNIH URICAH ter DRUŽABNIH
PLESIH (v paru). Športni navdušenci
pa se nam lahko pridružite na ŠPELA
MIXu, HIITu – visoko intenzivni inter-

valni vadbi, PILATESU, ZUMBI, VADBI
Z UTEŽMI, VADBI ZA STAREJŠE ter
JUTRANJI VADBI.
Vabljeni na BREZPLAČNI TEDEN
ODPRTIH VRAT od 7. do 11.9.2015.
Urnik in ostale informacije poiščite na
naši spletni strani www.plesnistudiospela.si ali na tel.: 040-623-535 (Špela).
Pridružite se nam lahko tudi na Dnevu PS
Špela, ki bo v soboto, 5. 9. na Gorejski
plaži. Z vodno aerobiko ter otroškimi
animacijami bomo poskrbeli, da bo zabavno za staro in mlado.

dance do 14. Let, Marko Stegnar pa 2.
mesto v hip hopu. Tudi na evropskem prvenstvu na Poljskem so naši predstavniki
dosegli odlične uvrstitve: Marko Stegnar
v številni konkurenci hip hop plesalcev in
Gregor Tadl v break dance sta osvojila 9.
mesto, naš trener Janez Ječnik odlično 1.
mesto v članski kategoriji.
Na državnem rock'n'roll prvenstvu smo se
zapisali kot klub z največ
osvojenimi medaljami in
odličnimi dosežki: med
mlajšimi mladinci Tej in
Teja 1. mesto, Domen in
Nika 3., Nejc in Teja 5.,
Jure in Iris 9. Mesto. Med
starejšimi mladinci Jaka
in Kaja 3. mesto, Maj in
Lara 10., Matic in Ema
12.; med A člani Jure in
Lejla 2. mesto, dekliška
formacija Iris, Teja, Ajda,
Ajša pa 1. mesto.
Državno
prvenstvo
v MTP plesih so tudi
zaznamovali:
skupina
Breakingzi s 4. mestom,
Kristjan s 4. mestom
(solo break dance), Grega
s 5., Anže z 9. ter Marko,
Mark, Vid s 17. mestom.

Marko Stegnar je v disciplini hip hop solo
zasedel 3. mesto.
Pridružite se nam septembra na vadbah hip
hop, break dance, jazz baleta, rock'n'roll,
mini jazz baleta, v plesnem vrtcu in pri
različnih vadbah za upokojence.

Vabljeni prav vsi. Zakaj bi hodili
drugam, pridružite se najboljšim!

Info: plesni.klub.trzic@gmail.com,
tel. 040-635-710.

športne novice, med ljudmi

S taijijem
v jesenske večere
Marko Bedina

Poletni počitek društva Taiji – Zlati petelin so nekateri člani izkoristili za vadbo
na čudovitem kriškem polju, ko se dolge
sence popoldanskega zahoda v Julijcih
počasi uležejo v mrak. Na šuštarski nedelji bo društvo prikazalo svojo veščino
v središču dogajanja, na tržnici. Prava
priložnost za vse, ki bi se radi jeseni
priključili vadbi, saj začnemo že takoj po
šuštarski nedelji.
Gibanje ni le zdravo, ampak je lahko zelo
zabavno in daje veliko osebnega estetskega užitka. Pravo vrednost občutijo vsi,

ki vsaj nekaj let vztrajajo v tej čudoviti
veščini. Ko gibanje ni več napor, bolečine
in tekmovanje, ko roke in noge, glava in
telo v enotnem ritmu valovijo v povezani celoti, zunanje gibanje pa se prelije v
notranjo harmonijo, taiji postane celotno
telo.
Ker je vadba vsak dan v tednu, se za vsa-

90 let
Naj gre
Elizabete Ortner Born moja zahvala v svet!
Vesna Štefe, foto: Nada Meglič

Metka Robežova

Gospa Eli, kot jo kličemo v Jelendolu, je v
mesecu aprilu praznovala svoj 90. rojstni
dan in v naši KS smo ji pripravili prijetno
praznovanje.
Navdušena je sedla v naš nov gasilski
avto, ki jo je pripeljal iz Tržiča do Jelendola, kjer smo jo pričakali domačini, sorodniki in prijatelji. Nejka ji je v imenu
KS podarila šopek, Jan pa je zaigral na
harmoniko. Dekleta in žene so pripravile
kratek kulturni program in gospe Eli
zapele pesmi, ki jih še posebej rada sliši.
Na kocu smo slavljenki ob torti zapeli Vse
najboljše za te … Sledili so stiski rok, lepe
želje, slikanje in ne nazadnje zabava ob
kozarčku in prigrizku.
Gospa Eli, še enkrat vse najboljše. Hvala, da ste bili med nami in da smo lahko
praznovali z vami.

Ob prebiranju časopisov Tržičan in Gorenjski glas mi kar zastane dih, ko prebiram vrstice, ki opisujejo res lepo praznovanje mojega 101. rojstnega dne.
V domu, kjer bivam, so me veselo
presenetili s programom, v katerem so
nastopili »mladi Lomlančki« s koncer-

kogar najde primerna oblika. Klasična oblika stila chen je enaka že tisočletja, kungfu vadba je za spretnejše in bolj poskočne,
za starejše pa je zahtevnost prilagojena.
Tam, kjer mladi začnejo, starejši nadaljujejo. Za več informacij in urnik pobrskajte
v Koledarju prireditev ali na spletu www.
taiji-zlatipetelin.si.
tom lepih domačih pesmi, poleg njih pa
še Janez Slapar Temšak, lomski pesnik, ki
je posebej zame zložil pesem. K veselemu
razpoloženju so prispevali tudi domski
kuharji, ki so mi zopet spekli torto. Hoteli
so, da jo prva zarežem jaz. Jaz! Ne morem
si misliti, da je moj 101. rojstni dan toliko
opevan. 82 let je tega, odkar sem odšla
iz Loma, iz vasice, ki je in bo ostal moja
velika ljubezen, in da se me še spomnite
po toliko letih, si štejem v veliko čast in
zato tudi čutim dolžnost, da se vsem skupaj prav lepo zahvalim, in si želim, da to
doživetje še zlepa ne bo šlo v pozabo. Bog
naj vam povrne in rešuje moj dolg pri vas!
Predragi moji »Lomlani«, Tržičani in vsi
v domu, tisočkrat vam hvala!
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Slavko Frantar –
mojih 40 let v GRS
Matija Perko , foto: Vili Vogelnik

Slavko Frantar – Čopk je začel plezati v
začetku sedemdesetih let. Takrat se nas je
pet vpisalo v AO Tržič. Kar nekaj lepih
vzponov sva opravila skupaj, še posebej v
prvih letih plezanja. Kot najstarejši v generaciji se je Slavko kmalu pridružil gorskim
reševalcem v Tržiču. Po podatkih GRS je
leta 1974 začel prihajati na sestanke GRS
Tržič. Slavko je letos prejel visoko priznanje GRZS za 40 let aktivnega dela v gorski
reševalni službi.
Spoštljivo obdobje! Za Slavka plodno,
polno dogodkov, uspehov, tudi težkih trenutkov, a izkušnje in znanje so skozi leta
pomagale, da je še vedno med aktivnimi
reševalci. Ko sem ga poklical z željo po
intervjuju, sem mislil, da bo nasprotoval:
''Čopk, glede na priznanje, ki si ga prejel,
se spodobi, da te malo povprašam o teh 40
letih. O tebi bom napisal članek za Gorskega reševalca.'' ''Aja,'' je odgovoril. In sva
bila zmenjena. No, ob privolitvi sem bil prijetno presenečen.
Kaj je bilo tisto, zaradi česar si se vključil
v GRS?
Takrat je bilo normalno, da smo veliko
plezali. Potem je bilo nekako samoumevno, da si se znašel med gorskimi reševalci.
Pravzaprav je bilo lažje postati alpinist kot
pa član gorske reševalne službe.
Tvoji prvi vtisi po sestankih, vajah?
Z občudovanjem sem opazoval ''tastare'',
ki so kadili ''fajfe'' in imeli na prsih znak
GRS. Vaje in tečaji so prišli kasneje in če
to primerjam z današnjim časom, je bilo teh
aktivnosti manj kot danes.
Se spomniš prvega reševanja?
Ja, se! Prvo reševanje, v katerem sem
sodeloval, je bilo v Triglavski steni, v Bavarski smeri. Tega ne bom pozabil, saj je
trajalo dva dni. Kot se spomnim, si je plezalec pri padcu zlomil golenico. Za transport
smo uporabili gramingerjev sedež. Vse
je potekalo klasično. Do kraja nesreče je
večina reševalcev prišla po Slovenski smeri,
jaz sem šel po Nemški smeri, potem pa vsi
po Zlatorogovih policah na izstop Bavarske smeri. Takrat med dostopom nihče ni
bil navezan. Steno in smeri smo pač dobro
poznali.
Kako so nate vplivale tragične zgodbe
ponesrečenih?
Take zgodbe vsakomur, ki je normalen,
pustijo sledi. V reševanju brez tega pač ne
24 september 2015

gre, pozabil pa ne bom nikoli.
Če potegneva črto preko celega obdobja. Reševanje ob tvojih začetkih in
reševanje danes?
Včasih smo bili res samo gorski reševalci
in smo reševali v gorah, na nedostopnem
terenu in tam, kjer ni bilo poti. Danes
rešujemo na različnih področjih, usposabljanj in preverjanj znanja je veliko, tako
da reševalno delo vzame veliko našega
prostega časa.
V čem so razlike največje?
Praktično so razlike v vsem. Dela je veliko
več, prav tako imamo več posredovanj.
Res pa smo danes mnogo bolje opremljeni
kot ob mojih začetkih. Zaradi tega nas
uporabijo tudi za drugačna posredovanja.
Kakšne so razlike v opremi?
Danes imamo na voljo veliko več opreme,
ki je lažja, boljša, predvsem pa varnejša. A
kljub temu so nahrbtniki ravno tako težki
kot nekoč. Danes obveščanje za reševanje
poteka res hitro, k čemur pripomorejo
pozivniki, radijske postaje in telefoni.
Včasih je bil sklic reševalcev opravljen s
pomočjo policistov in s kurirskim načinom
obveščanja, kar je vzelo več časa.
Kako so na tvoje odhode v hribe in na
reševanja gledali doma?
Na moje odhode v hribe, na ''plezarijo'' so
gledali s strahom, ker so se bali nesreče.
Pri odhodu na reševanja je bilo drugače,
bili so bolj pomirjeni, saj sem šel nekomu
pomagat. A se je to spremenilo, ko so se
tudi med reševanjem ali usposabljanjem
začele dogajati nesreče reševalcev.
Nekaj časa si živel v Ljubljani. Si bil
takrat manj aktiven pri reševanju?
Na vsa usposabljanja, tečaje in izpite
sem redno hodil v Tržič. Včasih sem bil
tudi doma, pri sv. Neži, ko je bilo treba
na reševanje. Sem pa takrat veliko plezal
in torej bil v hribih, zato sem se pogosto
znašel v bližini nesreče, kjer sem potem
pomagal.
V teh letih se je ponesrečilo tudi veliko
prijateljev.
V vsem obdobju imam na gore veliko
lepih spominov. Temna stran zgodbe so pa
nesreče, še posebej težko je bilo takrat, ko
se je ponesrečil kdo od znancev, prijateljev
ali soplezalcev, s katerimi so me vezala
skupna doživetja.
Katero težko reševanje ti je najbolj ostalo v spominu?
Bilo je več težkih reševanj, a najbolj mi
je ostalo v spominu takrat v Triglavu na
Bambergerjevi poti. Samo štirje reševalci
smo prinesli vse potrebne vrvi, ''mariner''
in ostalo plezalno opremo. Pomagala sta
nam še dva alpinista, ki sta ravno takrat
sestopala. Bilo je težko, veliko smo morali improvizirati, tudi s helikopterjem. Če

sem malo kritičen: danes bi nas pometali iz
GRS. A smo uspešno opravili. Tako pač je.
Reševanje je nevarno delo.
Si se poškodovance navadil sprejemati
kot nekaj samoumevnega, vsakdanjega?
Pravega obraza ne pokažem, mislim, da
navzven delujem preveč robato. Tega se
nikoli ne navadiš, le naučiš se čustva potisniti vstran, saj le tako lahko delaš.
Zakaj pravzaprav vztrajaš toliko časa?
Navsezadnje te pesti kar nekaj zdravstvenih težav.
Kljub vsem težavam sem veliko v gorah,
vsako leto še vedno opravim do trideset
plezalnih vzponov. Sem pa tudi registriran alpinist. Zaenkrat zmorem tudi med
reševalci.
Kaj je tisto, kar vleče?
Rad pomagam, tam je dobra družba, med
reševalci imam veliko prijateljev in soplezalcev.
Bi se še enkrat odločil enako in postal
gorski reševalec?
Ja, verjetno bi še enkrat postal gorski
reševalec. Pot od alpinista do reševalca je
bila takrat nekako samoumevna.
Usposabljanja in vzdrževanje statusa aktivnega reševalca najbrž niso enostavna
pri tvoji starosti?
Pravila so za vse enaka, ne glede na starost.
Ko ne bom več zmogel, se bom pridružil
zaslužnim članom in končal aktivno delo
reševalca.
Bi kaj spremenil?
Mislim, da bi morali biti vsi reševalci alpinisti. Preprosto so ta znanja obvezna,
menim, da bi morali to vsi izpolniti. Moj
predlog bi bil, če že kandidat nima izpita za
alpinista, naj vsaj opravi določeno število
vzponov preko AO-ja.
Kaj bi želel povedati mlajšim
reševalcem in ostalim bralcem?
Splača se, vse dobro se vrača!
Čopk, hvala za odgovore. Čestitam ti
tudi za prejeto priznanje.

med ljudmi

Hočem biti svet!
David Ahačič, foto: Jan Bitežnikc

Že deseto leto se je v župniji Križe iztekel
osrečujoč oratorijski teden, na katerem
otroci kvalitetno preživljajo počitniške
dni in skušajo pobliže spoznati vsebino
krščanske vere, da bi jo lahko živeli tudi
v vsakdanjem življenju. Letos smo ob
zgledu zavetnika otrok, mladih pevcev in
ministrantov, svetega Dominika Savia odkrivali, kako je vsak izmed nas poklican
k življenju v polnosti. Sv. Dominik nam
je kažipot po preprosti poti do svetosti vsi zmoremo biti veseli, izpolnjevati svoje
dolžnosti in pomagati ljudem ob sebi. Res
svetost zahteva odločitev, napor in vztrajnost, vendar je na drugi strani tako lepa in
enostavna.Več kot 60 otrok se je udeležilo
projekta, ki ga je v dneh med 23. in 28.
avgustom oblikovalo 20 mladih animatorjev pod vodstvom Urše Dolžan in župnika
Iva Kožuha. Sporočilo smo organizatorji dopolnili z vsakodnevnimi obiski v

župnijski cerkvi, z igrami, delavnicami ter
nenazadnje z izletom »v neznano«.
Projekta, ki nas vsako leto zaznamuje z
iskrenimi nasmehi na otroških obrazih,
ne bi mogli izpeljati brez prijazne pomoči
sponzorjev, zato se jim na tem mestu še
enkrat zahvaljujemo. Kot tudi vsem, ki

ste drugače pripomogli k uspešnemu oratoriju, staršem in nenazadnje otrokom, ki
se leto za letom odzivajo vabilu in tako
pripomorejo h graditvi boljšega, bolj nasmejanega sveta! Ob jubilejnem oratoriju
pa se zahvaljujemo tudi vsem dosedanjim
animatorjem, sodelavcem in voditeljem.

Gorenjska plaža dobro obiskana že navsezgodaj zjutraj
Marija Lavtar

Že drugo leto upokojenci uživamo v plavanju v ogrevani vodi uro in pol, od 7. ure
do 8.30, ob plačilu le enega evra.
Jutranja rekreacija, ki pomaga tudi
pri zdravju, je pravi užitek in prijetno

druženje je poplačilo za zgodnje vstajanje. Zaradi visokih dnevnih temperatur je
kopanje za mnoge primerno prav ravno v
zgodnjih urah, saj je čez dan prava gneča
živahnejših plavalcev.

Razveseljive so posledice odločitve za izvedbo tega projekta, ki z lepim lokalom,
prostorom za prireditve in z nastajajočo
turistično ponudbo postaja prava sprejemnica za obiskovalce Tržiča.

Sestavljamo prostovoljno ekipo prve pomoči RK Tržič. Vas zanima?
Ali znate pomagati nezavestni osebi? Poznate Escmarchovo prevezo?
Znate uporabljati defibrilator?
Če ste prikimali zgornjim vprašanjem, če vas zanimata reševanje in prva pomoč ter bi radi opravili brezplačni tečaj za
bolničarje, vas vabimo, da se nam pridružite. Iščemo mlade, nadobudne in pozitivne ljudi, ki bi se pridružili prostovoljni
ekipi prve pomoči Rdečega križa Tržič. Stroškov ne boste imeli (krije jih Občina Tržič), naredili pa boste veliko dobrega
za druge.
Čaka vas izobraževanje na sedemdeseturnih tečajih prve pomoči ter krajši tečaji, na katerih boste obnavljali svoje znanje.
Tako boste seznanjeni z najnovejšimi doktrinarnimi smernicami s področja prve pomoči. Naučili se boste preverjanja vitalnih življenjskih funkcij, oživljanja, preprečevanja krvavitev in prepoznavanja nenadnih bolezenskih stanj.
Če vas zanima humanitarno poslanstvo, se nam oglasite na elektronski naslov trzic.ozrk@ozrks.si ali telefonsko številko
04/597-16-90.
Vabljeni!									Rdeči križ Tržič
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po domovini in v svet, obvestila

Srečanje Leš pri Tržiču
z Lešami v Rožu
na Koroškem
Melanija Primožič, foto: Nina Bohinjc

Leše pri Tržiču so prijazna vasica pod
gorami med Tržičem in Avsenikovimi Begunjami, s pogledom na Brezje pri Mariji
Pomagaj. Vas je v zadnjem času postala
znana po astronavtki lešanskih korenin
Suniti I. Williams, ki ima v hiši bivše osnovne šole spominsko sobo. Lešani imajo
več družbeno zanimivih projektov, med
njimi tudi srečanja s krajani krajev, ki jim
je skupno ime Leše.
Pobrateni so z Lešani pri Prevaljah na
Koroškem, 4. Julija pa so projektu dodali
še obisk Leš/Lessah v Rožu. Skupino iz
Leš sta vodili Melanija Primožič in Metka
Kokalj. Srečanje je bilo organizirano pri
gospe Christi Janežič na EKO domačiji,
ki je tudi dom znanega in pomembnega
jezikoslovca Antona Janežiča. Ob prijetni
družbi, glasbi in petju so se stkale nove
vezi prijateljstva, ki povezuje ljudi, tke in
ohranja narodne vezi.
Na naši sobotni rajži smo si ogledali še
Višjo šolo za gospodarske poklice v Št.
Petru in likovno galerijo Podgrad znane-

Ustno zdravje med
nosečnostjo
Veronika Sekulić, dr. dent. med.

Nosečnost je pomemben čas v življenju
ženske. Hormonske spremembe ne
vplivajo samo na razpoloženje in apetit,
temveč tudi na ustno votlino. Čeprav ustno zdravje pomembno vpliva na oba, mati
in otroka, ženske v času nosečnosti le redko preventivno obiščejo zobozdravnika.
Med najpogostejšimi bolezenskimi spremembami v ustih je nosečnostni gingivitis, to je z zobnim plakom povezano
vnetje dlesni. Vnetje dlesni je predstopnja parodontitisa, vnetja vseh obzobnih
tkiv - dlesni, vlaken, ki pripenjajo zob na
obzobno kost (alveolarno kost), le-te ter
zobnega cementa. Parodontitis je destruktivno vnetno obolenje, katerega znaki so
krvavitev in/ali gnojenje iz dlesni, majavi
zobje, videz podaljšanja zob, v končni fazi
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ga in v letošnjem letu v Sloveniji zelo
razstavljenega slikarja Franca Rasingerja.
Na poti domov smo se ustavili še v Svečah
in v Podgorju.
V Svečah smo si pozorno ogledali
Goršetovo galerijo, za katero lepo skrbi
družina Inzko, v Podgorju pa izjemno
Marijino romarsko cerkev. V cerkvi smo
zapeli, Lešani so namreč muzikalni in pevsko nadarjeni, saj je splošno znano, da
arhetip ljudskega godčevstva, ki je matrica Avsenikove glasbe, prihaja prav iz
lešanskega okolja.

Pot smo s pesmijo in harmoniko sklenili
ob gostilni Malle pri cerkvi v Brodeh, v
gosteh pri prijazni gostiteljici Herti.

pa tudi izguba zob. Sam gingivitis tudi ni
nedolžen, zaradi vnetnih mediatorjev in
našega vnetnega in imunskega odgovora
na njih po celem telesu lahko povzroči
škodo tudi na plodu. Zdravljenje gingivitisa je enostavno in uspešno, predvsem
pa varno tudi za noseče ženske.
Razen vnetja se lahko ob dlesni pojavljajo nenevarni gigantocelični tumorji,
imenovani tudi epulisi. Kadar motijo
pri hranjenju ali krvavijo, jih je potrebno odstraniti. Zaradi jutranje slabosti
se lahko pojavljajo tudi zobne erozije.
Povišana koncentracija želodčne kisline
v slini lahko razjeda zobe, kar je estetsko moteče, predvsem pa lahko kasneje
povzroča težave.
Poleg teh, za čas nosečnosti značilnih
sprememb v ustih, se lahko pojavijo tudi
običajne bolezni ust in zob - karies, napredovanje že obstoječe parodontalne bolezni, vnetja pulpe in posledice le teh. Ker
je tako kot povsod drugje tudi tukaj lažje
preprečevati kot zdraviti, je zaželeno,
da obiščete svojega zobozdravnika po
možnosti že pred načrtovano nosečnostjo
oz. čim prej v nosečnosti.

KS Sebenje in ŠKD Žiganja vas tudi letos
vabita na tek po Poti treh zvonov. Letošnji
tek bo v soboto, 5. septembra, ob 10. uri s
startom in ciljem pod vaško lipo v Žiganji vasi.

TEK PO POTI TREH ZVONOV

Dolžina proge je 8 km, tekmovanje šteje tudi
za točke Tržiškega pokala v tekih.
Poleg starostnih kategorij bosta v tekmovanje
dodani dodatni kategoriji:
- družina tekačev (z vsaj tremi člani) in
- tekačice nad 75 kg.
Predhodne prijave lahko pošljete na
elektronski naslov: polansek@gmail.com.
Na dan prireditve bo mogoča prijava eno uro
pred startom. Prijavnina je 10,00 EUR. Vsem
tekačem pripada topli obrok in pijača.
V okviru teka bo v ciljnem prostoru potekal
Vaški sejem, na katerem boste lahko kupili
izdelke lokalnih kmetov in obrtnikov. Ogledali
si boste vajo GRS Tržič in plesne nastope,
zavrteli pa se boste lahko ob živi glasbi. Tudi
za navijače in ostale obiskovalce bo za jedačo
in pijačo dobro poskrbljeno.
Veseli bomo vašega obiska. Vabljeni!

poziv

POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2015
Tudi letos bo Občina Tržič na svečani proslavi ob občinskem prazniku v mesecu decembru 2015 podelila priznanja Občine Tržič. V skladu z Odlokom o priznanjih
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/15) so priznanja Občine Tržič: naziv častni občan Občine Tržič, plaketa Občine Tržič in diploma Občine Tržič.
Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k
razvoju in ugledu Občine Tržič, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega življenja
pušča pečat v lokalni skupnosti ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič in se podeljuje:
- posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
- skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem,
družbenem ali drugem področju življenja in dela.
Vsako leto se lahko podeli eno posamično plaketo in eno kolektivno plaketo.
Diplome Občine Tržič se podeljujejo posamezniku, skupini občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjemnih enkratnih dosežkih, za uspehe,
ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno organizacijsko ali publicistično delo.
Vsako leto se praviloma podeli največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom in dve kolektivno.
Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku 5 let od
prejšnje podelitve. Priznanja po tem odloku se med seboj ne izključujejo.
Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
– naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s podpisi skupine posameznikov,
– podatke o predlaganem prejemniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru
pravne osebe še kontaktno osebo,
– pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je kandidat fizična oseba, še ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov,
– podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je predlagatelj pravna oseba, še kontaktno osebo,
– vrsto priznanja,
– obširnejšo obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in dejstev pomembnih za podelitev priznanja.
K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.
Vabimo vas, da do 1. 10. 2015 posredujete svoje predloge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2015 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom Predlog za podelitev priznanj. Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, se žal ne bodo upoštevali.
Številka: 032-3/2014
Datum: 1.9.2015

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Andreja Potočnik, l.r.

ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ TRŽIČ

KURNIKOVA PRIZNANJA 2015, RAZPIS velja za sezono 2014/15
Zveza kulturnih organizacij Tržič na podlagi Pravilnika o podeljevanju Kurnikovih priznanj poziva kulturna društva in organizacije, ki se ukvarjajo s kulturno
dejavnostjo, krajevne skupnosti, podjetja, politične stranke in občane Tržiča, da za Kurnikove plakete,listine in značke predlagajo posameznike, skupine ali
društva, ki so v pretekli kulturni sezoni dosegli izjemne uspehe ali že dolgo let uspešno delujejo v tržiški ljubiteljski kulturi.

Zveza kulturnih organizacij Tržič razpisuje naslednja Kurnikova priznanja:
Zlata Kurnikova plaketa in listina:

Izredne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke, (večkratno sodelovanje na državnih ali mednarodnih srečanjih, tekmovanjih, festivalih ali prireditvah, ki
vključujejo strokovno spremljanje in selekcijo); kontinuirano in načrtno repertoarno politiko,(dolgoletno delovanje na enem ali več področij v ljubiteljstvu
z jasno začrtano večletno repertoarno politiko); razvijanje novih vsebin in oblik dela; kulturno vzgojno in mentorsko delo, (večletno načrtno vzgojno delo
z mladimi, mentorsko delo s posamezniki in skupinami v okolju, kjer potencialni prejemnik priznanja deluje); načrtno, analitično in raziskovalno delo;
publicistično delo; kulturno animacijsko delo; izjemni dosežki pri organizacijskem delu; ohranjanje nacionalne kulturne dediščine; avtorsko delo.

Srebrna Kurnikova plaketa in listina:

Za posamezne izredne ustvarjalne dosežke v sezoni 2014/2015, ki presegajo lokalni pomen, bistveno prispevajo k razvijanju posamezne dejavnosti in
dosegajo odmevnost v stroki na nacionalni ali mednarodni ravni.

Bronasta Kurnikova plaketa in listina:

Za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo; za dosežke trajne vrednosti.
Kurnikove plakete se istim kandidatom lahko podelijo tudi večkrat.

JUBILEJNA KURNIKOVA PRIZNANJA
Jubilejna Kurnikova značka:

- bronasta Kurnikova značka: za 10-letno delovanje,
- srebrna Kurnikova značka: za 20-letno delovanje,
- zlata Kurnikova značka: za 30-ali večletno delovanje v ljubiteljski kulturi.

Jubilejna značka Tržiški zmajček:

- modra značka Tržiški zmajček: za 5-letno delovanje,
- rdeča značka Tržiški zmajček: za 10-letno delovanje v ljubiteljski kulturni.
Jubilejna značka Tržiški zmajček se podeljuje mladini do vključno 16. leta starosti. Značke lahko prejmejo samo posamezniki.
Plakete in Izredna Kurnikova priznanja se podeljujejo enkrat letno na slavnostni prireditvi, vse jubilejne značke pa se podeljujejo na društvenih prireditvah.
Pisne predloge z dokumentirano obrazložitvijo za vse vrste priznanj sprejema: Zveza kulturnih organizacij Tržič, Cankarjeva 1, 4290 TRŽIČ, najkasneje
do 1. 10. 2015.
Predsednik ZKO Tržič
David AHAČIČ, l.r.
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koledar prireditev
9:00, Brezje pri Tržiču
4. SPOMINJARIJE NA POLDETA BIBIČA;
KS Brezje pri Tržiču in ZKO Tržič – OI JSKD Tržič

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI
TRŽIČ – SEPTEMBER 2015
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen tudi na spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/
RAZSTAVA
do 11. septembra, Kulturni dom Križe
4. OBMOČNA PREGLEDNA RAZSTAVA TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV;
KD Tržiških likovnikov, OI JSKD Tržič
od 20. do 30. septembra,Tržič
OBMOČNA RAZSTAVA OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNOSTI; OI JSKD Tržič

nedelja, 6. september
8:00, staro mestno jedro Tržiča
48. ŠUŠTARSKA NEDELJA; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič
9:00, Tržiški muzej
ŠUŠTARSKA NEDELJA V TRŽIŠKEM MUZEJU; Tržiški muzej
11:00, parkirišče tržnice pri Občini Tržič
7. FESTIVAL TRŽIŠKIH BRŽOL; Turistično društvo Tržič
11:00, Gostilna in picerija Kozuc
VESELO PRED »KOZUCOM«; Gostilna in picerija Kozuc
ponedeljek, 7. september
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE – UVOD IN KOMUNIKACIJA MED STARŠEMA;
Zdravstveni dom Tržič

od 10. do 28. avgusta, Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava: LEA JAZBEC, Tržiški muzej

torek, 8. september
7.00, iz Tržiča
POHOD DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ – POHOD V NEZNANO;
Društvo upokojencev Tržič

vsak ponedeljek
18.00 – 19.00, dvorana Taijiquan
TEČAJ - KUNGFU; društvo Taiji – Zlati petelin

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

vsak torek in četrtek
19.00 – 20.30, dvorana Taijiquan
TEČAJ - TAIJI; društvo Taiji – Zlati petelin

19:00, Balos 1
VADBA: TAIJI; Društvo Taiji – Zlati petelin

vsak ponedeljek
10.00 – 11.00, dvorana Taijiquan
TEČAJ – TAIJI ZA STAREJŠE; društvo Taiji – Zlati petelin
torek, 1. september
16:00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
Sreda, 2. september
11:00 – 12:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnerja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 3. september
10:00, Bohinjska Bistrica
42. LETNO SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE; Društvo upokojencev Tržič
18:00, Poligon na Čegeljšah
VPIS V PASJO ŠOLO; Kinološko društvo Storžič
petek, 4. september
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Amfiteater Gorenjska plaža
ZABAVA S POP DESIGN – Željko Preradović s.p.
sobota, 5. september
5:00, izpred OŠ Tržič
PLANINSKI IZLET: CRODA FISCALINA DI MEZZO (2675 METROV);
Planinsko društvo Tržič

sreda, 9. september
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE: LEA JAZBEC; Tržiški Muzej
19:00, Kulturni dom Kovor
PREDAVANJE: KARLO PESJAK – MOJA ŽIVLJENJSKA POT; Karlo Pesjak
četrtek, 10. september
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE: NEGA DOJENČKA; Zdravstveni dom Tržič
19:00, Ljudska univerza Tržič
PREDAVANJE ANTONA KOMATA: UMETNOST PREŽIVETJA;
Ljudska univerza Tržič
zadnji dan za prijave
IZLET: NEMŠKI TROJČEK: BERLIN - DRESDEN – LEIPZIG;
Mladinsko gledališče Tržič, humoristična skupina SMEH
petek, 11. september
19:00, Dvorana tržiških olimpijcev
VELIKI KONCERT MARIJE AHAČIČ POLLAK Z DAMAMI DOMAČE GLASBE
IN GOSTI; Media butik d.o.o. in Občina Tržič
sobota, 12. september
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO SKUPINO, Planinsko društvo Tržič
8:00, Staro mestno jedro, Trg svobode
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.
10:00, Križe, Sebenje
TEK PREPREK, Klub tržiških študentov KTŠ

9:00, Sebenje
VAŠKI SEJEM V SEBENJAH; Krajevna skupnost Sebenje

10:00, skakalni center Sebenje
POKAL COCKTA V SMUČARSKH SKOKIH ZA DEČKE IN DEKLICE,
Nordijski smučarski klub Tržič FMG

10:00, vrt Gostišča Pr'Benk
ZAKON BEACH DAY; Fan Club Žan Košir

15:00, Trg svobode
KNJIŽNICA – SRCE MESTA, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

10:00, Žiganja vas
2. TEK PO POTI TREH ZVONOV; Krajevna skupnost Sebenje in Športno
kulturno društvo Žiganja vas

16:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SPREJEM LETOŠNJEGA PRETNARJEVEGA NAGRAJENCA,
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

10:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE TRŽIŠKIH OBRTNIKOV;
Tržiški muzej in Območna obrtno-podjetniška

nedelja, 13. september
12:30, Stara ljubeljska cesta na prelaz Ljubelj
19. HRASTOV MEMORIAL; Avto moto društvo Tržič
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koledar prireditev
ponedeljek, 14. september
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE: DIHALNE VAJE, POPORODNO VARSTVO;
Zdravstveni dom Tržič
torek, 15. september
18.00, pisarna Društva diabetikov Tržič
MERJENJA V BISTRICI; Društvo diabetikov Tržič
18.00, Paviljon NOB Tržič
SLAVNOSTNA OTVORITEV PRENOVLJENEGA PAVILJONA NOB; Občina Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV ZEMLJEVIDA LEDINSKIH IMEN V OBČINI TRŽIČ;
Agencija RAGOR in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sreda, 16. september
11:00 – 12:00, Knjižnica Dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE: POROD; Zdravstveni dom Tržič
Četrtek, 17. september
iz Tržiča
IZLET V LAŠKO; Društvo invalidov Tržič

Petek, 25. september
17.00, Križe
MEDOBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV; OI JSKD Tržič
Sobota, 26. september
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: OLŠEVA (1820 METROV); Planinsko društvo Tržič

Nedelja, 27. september
planinsko zavetišče v Gozdu
PALAČINKA ŽIV ŽAV; Planinsko društvo Križe
Ponedeljek, 28. september
19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
DOMOZNANSKI VEČER: PRISEDI, POVEM TI, KAKO SMO PRAZNOVALI V
20. STOLETJU; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Torek, 29. september
15.00, Križe
JESENSKI KROS - TRŽIŠKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH; Športna zveza Tržič
Sreda, 30. september
11:00 – 12:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE: RAZVOJ IN NEGA ZOB PRI DOJENČKU, PREHRANA
IN BOLEZNI PRI DOJENČKU; Zdravstveni dom Tržič

PROGRAM DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

Petek, 18. september
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Petek, 25. september
8.00, Osnovna šola Križe
SLOVENSKI PRAZNIKI; Osnovna šola Križe

Sobota, 19. september
iz Križev
PLANINSKI IZLET: KARNIJSKE ALPE; Planinsko društvo Križe
18.00, Župnijska cerkev Povišanja sv. križa, Križe
KONCERT V POČASTITEV 150 - LETNICE ROJSTVA IGNACIJA HLADNIKA;
KD Križe, ZKO in Župnija Križe
Torek, 22. september
19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: 7. BESEDARIJE: ŠE POMNITE ... ;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in DU Tržič
Sreda, 23. september
19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KNJIŽNICA, PROSTOR ZA VSE: PREDAVANJE POZNAVANJE PRETEKLOSTI ŠE NE
POMENI OSTATI V PRETEKLOSTI; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 24. september
17.00, Križe
ZAKLJUČEK PROJEKTA - EKIPNA OLIMPIJADA; Športna zveza Tržič

12.00, atrij Občine Tržič
OTVORITVENA SLOVESNOST DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE;
Občina Tržič
16.30, Vrtec Tržič, enota Vrtec Deteljica
KAKO NAM V TRŽIČU ZADIŠI PO STARIH ČASIH?; Vrtec Tržič
17.00, Osnovna šola Tržič
TRŽIČ - BISER MED GORAMI; Osnovna šola Tržič
18.00, Tržiški muzej
ODPRTJE PRENOVLJENE USNJARSKE ZBIRKE; Tržiški muzej
Sobota, 26. september
19.00, Župnijska cerkev Povišanja sv. križa, Križe
KONCERT OB 150. LETNICI ROJSTVA SKLADATELJA IGNACIJA HLADNIKA ;
Kulturno društvo Kruh Križe
Nedelja, 27. september
10:00, Dovžanova soteska
BREZPLAČNO VODENJE PO DOVŽANOVI SOTESKI; Občina Tržič
16:00, Tržič
BREZPLAČNO VODENJE PO STAREM MESTNEM JEDRU; Občina Tržič

17:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Torek , 29. september
10.00, Tržiški muzej
PRAZNOVANJE TRŽIŠKIH USNJARJEV IN ČEVLJARJEV; Tržiški muzej

Četrtek, 24. september – nedelja, 27. avgust
iz Tržiča
V TOSKANO Z DRUŠTVOM UPOKOJENCEV TRŽIČ; Društvo upokojencev Tržič

Petek , 2. oktober
19.00, Žiganja vas
POD LIPO SE DOBIVA; Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke
tržičan 29
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PRIDRUŽITE SE NAM TUDI V TRŽIČU!
Informacije:
OBČINA TRŽIČ TURISTIČNO PROMOCIJSKI IN
INFORMACIJSKI CENTER
informacije@trzic.si
04 59 71 536

ŠOLA VOŽNJE RONDO

Ne zanašajte se le na govorice!

Šola vožnje Rondo je bila ustanovljena leta 2005. Pri nas je mogoče opraviti
izpit za različne kategorije vozil, od mopeda, motornega kolesa do avtomobila. Vizija Avtošole Rondo je ostati sodobno in prilagodljivo podjetje, ki sledi
sodobnim trendom in predpisom s področja cestnega prometa ter znanje
prenaša na bodoče voznike iz Kranja in širše okolice.
NAGRADNI VPRAŠANJI:
1. Kakšna naj bo varnostna razdalja pri 130 km/h?
2. Koliko je omejitev na hitri cesti in koliko v območju umirjenega prometa?

Zakorakali smo v jesen, čakajo nas novi izzivi in zanimive dogodivščine. Že
veste, kako do vseh relevantnih informacij? Kaj vse se dogaja v vaši občini?
O lokalnem dogajanju, novicah in dogodkih vas sosedje in soobčani že
obveščajo prek portala MojaObčina.si.

NAGRADE
1. nagrada: 3 ure vožnje B kategorije,
2. nagrada: 2 uri vožnje B kategorije,
3 nagrada: 1 ura vožnje B kategorije.
Odgovore nam do 15. septembra pošljite na naslov: Uredništvo glasila
Tržičan, TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ali po e-pošti na naslov informacije@
trzic.si.

Portal je domiselno zasnovan predvsem z mislijo na lokalne uporabnike. Navigacija po
spletni strani mojaobcina.si je preprosta, zato lahko kar najhitreje poiščete dogodke
in novice občine, ki vas v tem trenutku zanimajo. Poleg enostavnosti, zanesljivosti in
prilagodljivosti uporabe je portal namenjen objavam društev, zavodov, šol, turističnih
organizacij in podjetij, ki želijo znotraj svojega lokalnega okolja obveščati o dogodkih,
ki jih prirejajo.
Pomembna posebnost portala je namreč v tem, da na njem prav vsakdo lahko obvešča
svojo in sosednje lokalne skupnosti. Registracija na portalu je brezplačna, omogoča
pa objavljanje novic, prihajajočih dogodkov, dodajanje fotografij, pošiljanje tedenskih
e-novic in urejanje vizitke vaše organizacije, s tem pa ponuja svojevrstno predstavitev
podjetjem, društvom in organizacijam, ki jih velike medijske hiše pogosto spregledajo. To so tudi razlogi za priljubljenost portala in vedno večji doseg bralcev, ki jih privabljajo zanimive vsebine in natrpan koledar dogodkov.

Nagrajenci 5. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore nagrajuje
AINA šiviljstvo, Daša Ferlic s.p., so:
1. nagrado (20 EUR popusta pri naročilu hlač ali krila) prejme Karmen Čarman,
2. nagrado (10 EUR popusta pri naročilu hlač ali krila) prejme Maja Brovč,
3. nagrado (otroške pajkice) prejme Luna Farazin.

Ne zanašajte se le na govorice, da izveste vse o najaktualnejših dogodkih in
priložnostih za zabavo ali izlet. Pridružite se najhitreje rastočemu spletnemu portalu MojaObčina.si. Na novice ni treba več čakati, da pridejo s pošto do vašega praga.
Prijavite se na lokalne e-novice in tedensko prejemajte novice v svoj e-nabiralnik.
Želite aktivno sodelovati? Všečkajte stran MojaObčina.si na Facebooku in povabite k
druženju tudi svoje prijatelje.

Nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi in možnosti prevzema bodo
obveščeni tudi po pošti.

Želite pisati in soustvarjati? Kako in kje začeti, si oglejte na YouTube kanalu
MojaObčina.si.
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Avto-moto društvo Tržič praznuje 65. obletnico delo-

Avto-moto društvo Tržič, ki praznuje 65 let svojega dela, vabi na
vanja in kot vsako leto tudi letos organizira prirediogled prireditve
»Gorskega preizkusa starodobnikov«, ki bo
tev Gorski preizkus starodobnikov (oldtimerjev) Ljuna mejnem
prehodu
Ljubelj. Letos bo to že 19. prireditev Hrasbelj 2015, ki bo 13. septembra 2015 na mejnem pretovega lazu
memoriala
v organizaciji
Ljubelj.
Letos bo AMD
to žeTržič.
19. prireditev za Hrastov
memorial v organizaciji AMD Tržič.

ProgramProgram
prireditve:
prireditve
7.00 - 9.15; verifikacije prijav in tehnični pregled
7.00 - 9.15; verifikacije prijav in tehnični pregled
10.00 - 10.00
12.00;- treningi
po kategorijah
12.00; treningi
po kategorijah z merjenjem časov
12.30; svečana
12.30; svečana
otvoritevotvoritev
17.00; tekmovanje po vrstnem redu kategorij
13.00 - 13.00
17.00;- tekmovanje
po vrstnem redu
17.00; skupinsko fotografiranje
17.00; skupinsko
fotografiranje
17.30; objava neuradnih rezultatov
18.00; razglasitev
rezultatov in podelitev nagrad
17.30; objava
neuradnih rezultatov
18.00; razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

Še posebej vabljeni vsi lastniki motorjev - mopedov
TOMOS, da vaše konjičke predstavite na memorialu.

Še posebej vabljeni vsi lastniki motorjev TOMOS, da vaše konjičke
predstavite na memorialu.
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