
LETNIK 20 3. OKTOBER 2016 ©TEVILKA 7
w

w
w

.t
rz

ic
.s

i/
c
a
s
o
p
is

_t
rz

ic
a
n
.a

s
p
 

IS
S
N

 1
5

8
1

 -
 4

8
3

1



oktober 20162

Dogodek v mestu Tržič
Sašo Borojevič

Naslov ni naključno podoben naslovu izvrstne drame 
Slavka Gruma. Goga je zanikrno, razpadlo in dolgoča-
sno mesto, ki se zdi, kot da bi ga opustošila vojna. A 
to prebivalcev sploh ne moti. Pasivni so in živijo svo-
ja monotona, prazna življenja brez najmanjšega kančka 
družabnosti in dobrih sosedskih odnosov. Vsi so preveč 
zaposleni s hinavščino, opravljanjem, ne morejo si pope-
striti življenja ali oživiti mesta. Vsi so notranje nemirni, 
polni sovraštva in neprijaznosti, prav takšna pa je tudi 
Goga, razpadla in neprijazna za življenje.
In tako, kot lahko le zunanji opazovalec opazi vso tes-
nobnost, zatohlost in razkroj Goge, lahko le zunanji opa-
zovalec opazi zadušenost, čudaškost in grotesknost Trži-
ča. Takšno stanje duha se kaže na vsakem koraku. Ko se 
vendarle pojavi dolgo pričakovana rešitev za križišče pri 
Gorenjski plaži, ko se skuša v precej spremenjenih po-
gojih izpeljati Šuštarsko nedeljo ali pa le urediti športno 
igrišče in postaviti novo klopco, se med krajani vname 
strah. Strah pred spremembo. Tržič bo na tak način ved-
no ostal isti - prostor frustriranih ljudi, ki si ne morejo, 
morda celo ne želijo pomagati. Odrešitev na tak način ni 
možna, vsak ostane žrtev potlačenih in neizživetih stras-
ti. Neaktivnost in slabovoljnost pa le še dodatno spodbu-
ja čudaškost ljudi. Tudi v Grumovem izmišljenem mestu 
vsi hrepenijo po dogodku, ki bi pomenil novo, drugačno 
življenje, ki bi prevetril Gogo, a dogodka ni.
V glasilu, ki je pred vami, boste lahko prebrali veliko o 
dogajanju v našem kraju, a prelomnega dogodka ne boste 
našli. Tako kot v Gogi, se tudi v Tržiču ni zgodilo nič. 
Prikaza moreče atmosfere neke skupnosti, ki je posle-
dica dejanj te skupnosti, tu ni iskati. Tu so le poročila o 
lepih dogodkih in veselih ljudeh. Pa vprašajte sorodnika, 
prijatelja ali znanca iz tujine ali kakega drugega kraja v 
Sloveniji, če jih je opazil ob obisku Tržiča. Tudi za Gogo 
je značilna grozljiva popačenost. Naša šminka je torej 
žal le dodatno gorivo za ohranjanje slabega stanja. Res 
je, da lepa beseda lepo mesto najde, a kritični pogled je 
temeljni korak za razvoj.

Na naslovnici: Hrastov memorial 2016, foto: Luka Rener

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
Urednik fotografije: Luka Rener
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino  
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje 
pravico do krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko. 
Lektoriranje, tisk in prelom: Tiskarna Uzar d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski center 
Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode 18, 
4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com, tel.: 04 59 71 536, 
www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada 5980 izvodov.
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco javnih glasil, ki 
jo vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 1496.
ISSN 1581-4831

Spoštovani,
v okviru obiska podpredsednika vlade in ministra za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, Karla Erjavca, v občini Tržič vas 
vabimo na predstavitev

AKTIVNOSTI GOSPODARSKE DIPLOMACIJE 
KOT POMOČ SLOVENSKIM PODJETJEM,

ki bo dne 14. oktobra 2016, od 10.00 do 11.30 ure,
v Paviljonu NOB, Predilniška cesta 12, 4290 Tržič.

Na dogodku bodo prisotni tudi veleposlanik mag. Franc But, 
vodja sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje na 
Ministrstvu za zunanje zadeve, predstavnik Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in 
g. Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenj-
ske (RRA Gorenjske).

PROGRAM DOGODKA:

10.00 Pozdravni nagovor župana

10.05 Nagovor podpredsednika vlade in ministra za zunanje 
zadeve g. Karla Erjavca

10.15 Predstavitev gospodarskega stanja Gorenjske - g. Rok 
Šimenc, direktor RRA Gorenjske

10.25 Predstavitev aktivnosti gospodarske diplomacije 
doma in na veleposlaništvih v tujini - veleposlanik 
mag. Franc But

10.40 Predstavitev aktivnosti in ukrepov javne agencije SPI-
RIT Slovenija – predstavnik SPIRIT Slovenija

10.50 Pogovor z gospodarstveniki ter podjetniki in obrtniki

11.30 Zaključek

Prijave sprejemamo do torka, 11. oktobra 2016, na e-naslo-
vu katja.rekelj@trzic.si ali 04 5971 531.

Vljudno vabljeni!
mag. Borut Sajovic,

župan

Dogodek poteka v sodelovanju z mag. Jano Jenko, Gospo-
darsko zbornico Slovenije – Območno zbornico za Gorenjsko 
in Regionalno razvojno agencijo Gorenjske.
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župan z nami

BPT je naša skupna 
razvojna priložnost
In se s soglasnim sklepom Občinskega 
sveta Občine Tržič za nakup dodatnih jav-
nih površin počasi, preudarno, a zagotovo 
spreminja v dejanje. Na zadnji seji smo 
prižgali zeleno luč za nakup novih jav-
nih površin v lasti občine Tržič. Občani 
postajamo lastniki strateško pomembnega 
parkirišča ob vhodu v kompleks, zemljiš-
ča v okolici Gasilnega doma in novejše, a 
zapuščene upravne stavbe, dela parka ob 
kanalu in sotočju Bistrice in Mošenika ter 
dela cestne infrastrukture z obodno cesto.
Naši prvi koraki po nakupu, ki bo izveden 
še v letošnjem letu in ima že zagotovlje-
na sredstva v letošnjem proračunu, bodo 
usmerjeni v iskanje realnih investitorjev 
in javno obravnavo skupaj z lastniki, so-
lastniki in tržiško javnostjo. Delavnice za 
privabljanje novih investitorjev v sodelo-
vanju z Gospodarsko zbornico in lastni-
kom že uspešno potekajo, za nami je tudi 
javna tribuna. Prostora je ogromno, prav 
vse vsebine pa so dobrodošle in zaželene. 
V naslednjem letu bomo v proračunu za-
gotovili sredstva za obnovo dotrajanega in 
nevarnega vstopnega mostu in sredstva za 
rušenje opuščene upravne stavbe. Ukrepa 
bosta odprla prostor v park in dostop do 
strojne tkalnice s parkiriščem. Rešitve so 
se pripravljale, popravljale, proučevale 

dolge mesece. Dobro sodelovanje ve-
činskega lastnika, občine in spomeniške-
ga varstva je v osnovi razčistilo dilemo, 
kateri prvotno zgrajeni objekti se nujno 
ohranjajo in kaj od kasnejših dozidav, 
prezidav, posodobitev se lahko umakne 
razvoju in napredku.
Hvala vsem za pobude in predloge iz jav-
ne obravnave. Prav tako pa tudi službam 
spomeniškega varstva ter svetnikom in 
sodelavcev v občinski upravi.

Preudarno izvedeni 
turistični projekti krepijo 
tržiški turizem
Organizirano in načrtno delo občin-
ske uprave na področju turizma že daje 
konkretne in merljive rezultate. Sodelavci 
iz razvojne pisarne so skupaj z okrepljeno 
ekipo TPIC na spletno stran http://www.
visit-trzic.com/poti/kolesarske-poti/ že 
vnesli kar 17 novih, navdušujočih kole-
sarskih poti v okolici Tržiča, katerih obisk 
vam spočije dušo, nabere novih moči in da 
energije za naporne delovne dni. 
Pohvaliti želim izvedbo dveh organizira-
nih kolesarjenj; Po poti treh zvonov in pod 
Storžič ob Dnevu tržiških planincev. S 
promocijo z našim uspešnim olimpijcem 
Žanom Koširjem bomo še nadaljevali, saj 
je vsebin tudi po zaslugi infrastrukturnih 
projektov vse več. Mimoidoče že nav-
dušuje enkraten vodnjak za popotnike in 
kolesarje v Pristavi, ki ga je zgradila KS 
Pristava. Številni že preizkušajo s prosto-
voljnim delom in kolesarskimi vsebinami 
nadgrajeno Graničarsko pot z Zelenice. 
Boljši pogoji za kolesarje in povezovanje 
s sosednjimi občinami pa nastajajo s traj-
no asfaltno ureditvijo ceste med Potarjami 
in križiščem pod Tičem ter povezavo med 
Kovorjem, prek Brda do občinske meje z 
Radovljico. Predmet nastajajočega prora-
čuna bo v naslednjih dveh letih pomemb-
na prometno kolesarska povezava med 

Peračico in Lešami. Večjemu obisku sledi 
tudi povečano število nočitev, a o statistiki 
ob koncu leta.

Obisk na Gorenjski plaži 
višji od načrtovanega
Gorenjska plaža je z več kot 21.000 obi-
skovalci tudi letos presegla plan. Od 
odprtja jo je obiskalo že več kot 50.000 
ljudi, ki jim lahko prištejemo še navdu-
šene obiskovalce odmevnih glasbenih 
prireditev. V pogačo turistične ponudbe 
se poleg tradicionalnih tržiških prireditev, 
kot sta Minfos in Šuštarska nedelja, us-
pešno umeščajo nove prireditve na starem 
Ljubelju in Pohod okoli Košute. Vsem 
organizatorjem iskrena pohvala. Paleto 
turističnih aktivnosti preudarno in načrtno 
podpiramo z raznovrstnimi skrbno prip-
ravljenimi promocijskimi aktivnostmi: 
od TripAdvisorja do jumbo oglaševalske 
kampanije, s praktičnimi, dobro obiskani-
mi podjetniškimi ter promocijskimi delav-
nicami za podjetnike in občane.
Ponosen in hvaležen sem za rastočo po-
nudbo povsem zasebnega turističnega 
gospodarstva. Gorenjsko plažo izvrstno 
dopolnjuje restavracija Firbc' okn s sla-
dolednim vrtom in teraso. Po odmevnih 
Glasbenih večerih v našem muzeju je 
prijetno posedeti na z okusom in spošto-
vanjem do dediščine prenovljeni terasi 
Picerije pod Gradom. Ni slučaj, da števil-
ni želijo v Tržiču tudi prenočiti. Tem so 
v letošnjem letu z dodatnimi nočitvenimi 
kapacitetami prišli nasproti v hotelu Sluga 
in novem apartmaju Senično.

Predsedniški par si je z zanimanjem ogledoval tržiške čevlje na Šuštarski nedelji (foto Luka Rener).

Za promocijo Tržiča je z izjemnimi koncerti 
Vokalne skupine Plamen iz Toronta poskrbela 
tudi naša neutrudna častna občanka Marija 
Ahačič Pollak (foto Media butik).

Prvi zadovoljni gostje so prespali v glamping 
hišicah v kampu Podljubelj.
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Dovžanova soteska 
zanimiva tudi za 
Američane

Saša Pivk Avsec

Obsežen članek o lepotah in raznovrstno-
sti naravnega spomenika Dovžanova so-
teska je objavljen v avgustovski številki 
revije State Department Magazine in v 
junijski številki revije National Geograp-
hic Junior. V mesecu maju sta jih odkrivali 
skupini učencev OŠ Tržič in njihovih vr-
stnikov iz ZDA. Raziskovalno odpravo je 
po vzoru BioBlitz dogodkov v ZDA orga-
niziralo Ameriško veleposlaništvo v Slo-
veniji ob stoletnici delovanja Ameriškega 
urada za narodne parke. 

Intenzivno raziskovanje geologije, geo-
morfologije in biotske raznovrstnosti v 
Dovžanovi soteski so poimenovali Ge-
oBioBlitz –“geo” kot geologija in geo-
morfologija in “bio” kot biologija.  Avto-
rici idejne zasnove sta Charlotte Taft, ki 
na Veleposlaništvu ZDA skrbi za odnose 
z javnostjo, in Tržičanka Irena Mrak, dok-
torica geografije, specialistka geomorfo-
logije. Poleg tega, da je to edini BioBli-
tz projekt zunaj meja ZDA in Kanade, je 
projekt veleposlaništva edinstven zaradi 
geografske komponente. Pri raziskovanju 
so sodelovali dr. Matevž Novak z Geolo-
škega zavoda Slovenije, geografinja dr. 
Sarah Halvorson z universe v Montani, dr. 
Stan Sessions s Hartwick College, Janja 
Benedik iz Prirodoslovnega društva Slo-
venije ter geografinja Nevenka Vevar in 
biologinja Asja Štucin iz OŠ Tržič. 

"Ključna ideja GeoBioBlitza je, ne samo, 
da gremo ven v naravo, ampak da jo med 
hojo začnemo opazovati in da opazujemo, 
kaj oblikuje pokrajina okoli nas," je dejala 
Mrakova. 

Zaključek Tržiških poletnih 
prireditev
Občina Tržič je tudi v letošnjem poletju 
za občane ter obiskovalce Tržiča pripra-
vila bogat kulturno glasbeni program. Na 
različnih prizoriščih so nastopila zveneča 
imena slovenske zabavne glasbe, otroške-
ga programa in gledaliških odrov. 
Za najmlajše smo v atriju Občine Tržič in 
v mestnem jedru pripravili pet otroških 
matinej. Koncertno sezono v avditoriju 
Gorenjske plaže smo odprli z nastopom 
Big foot mame 18. junija in jo sklenili na 
predvečer Šuštarske nedelje s skupinama 
Help! A Beatles tribute in Kingston. Prva 
sobotna večera v mesecu juliju in avgustu 
sta bila namenjena vrhunskima sloven-
skima gledališkima ustvarjalcema, Poloni 
Vetrih in Bojanu Emeršiču. V okvir Tr-
žiških poletnih prireditev sodijo tudi trije 
Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju. 

Iztok Mlakar v Tržiškem 
muzeju
S koncertom Iztoka Mlakarja so se v Tr-
žiškem muzeju prvi septemberski večer 
sklenili Glasbeni večeri, ki so v mestu 
gostili pet izvrstnih koncertov in zadovo-
ljili glasbene sladokusce. Darja Švajger, 
Marko Hatlak, Vox Arsana, Rudi Bučar z 

Fotografija, ki sta nastali med druženjem mladih slovenskih in ameriških raziskovalcev v Dovžanovi 
soteski (foto: Luka Dakskobler/National Geographic Junior).

Istrabendom, Romana Krajnčan in Iztok 
Mlakar so imena, ki so ustvarjalce progra-
ma postavili pred zahtevno nalogo, koga 
povabiti v tretje. Zadnji trije koncerti so 
potekali v okviru Tržiških poletnih prire-
ditev pod pokroviteljstvom Občine Tržič. 
Iztok Mlakar je unikaten, zvest same-
mu sebi že desetletja, zna nasmejati in 
v človeku prebuditi razmišljanje o času, 
kraju in ljudeh. Umetniška vodja progra-
ma Romana Krajnčan je uspela v Tržiški 
muzej pripeljati kantavtorja in gledali-
škega igralca, ki nastopa pred omejenim 
številom obiskovalcem. Da lahko vsakega 
pogleda v oči in vzpostavi stik z njim. Na 
odru je pustil srce, obiskovalci so ga nag-
radili z dolgimi aplavzi.
»Ni težko spraviti lačno kravo na frišno 
travo,« je povedal tik po koncertu in do-
dal, da »tiho biti ni pametno. Če dobiš 
kdaj kakšno nazaj po nosu, vsaj veš, da 
ima tvoja beseda kakšen odziv.« Gorenjci 
so hvaležna publika, radi in veliko se sme-
jejo na njegovih koncertih. »Problem je v 
tem, da komedije več ne moreš delat, ker 
gre resnica bolj v absurd, kot si ti lahko 
absurd izmisliš. Težko je NE pisati satire 
v teh časih.« 
Zadovoljni s koncertom in navdušeni 
nad drugim ciklusom Glasbenih večerov 
v Tržiškem muzeju sta tudi Jana Babšek, 
direktorica Tržiškega muzeja, in Romana 
Krajnčan, umetniška vodja koncertov. 
»Z Glasbenimi večeri v Tržiškem muzeju 
smo začeli zato, ker so ljudje premalo ve-
deli, kaj muzej dela, kaj vse v njem obsta-
ja. Ker imamo čudovit Pollakov salon, ki 
se kar sam ponuja za lepe koncerte, smo se 
v pogovoru z Romano Krajnčan dogovo-
rili za izvedbo glasbenih večerov. Želimo, 
da ljudje tukaj doživijo nekaj izjemnega in 

Kingston in Help!A Beatles Tribute (foto: Media 
butik).

Iztok Mlakar v Tržiškem muzeju (foto: Media 
butik).
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se potem vračajo ne le na koncerte, am-
pak tudi zaradi dediščinskih stvari,« pravi 
Jana Babšek. Pravi, da so koncerti popoln 
uspeh. Vsi so bili razprodani, izvajalci pa 
vrhunski. »Vsak avtor ima čisto svoj glas-
beni svet in ustvari svojevrstno atmosfero, 
ki jo poslušalci doživljajo. V tem intimnem 
vzdušju so koncerti res nekaj posebnega.«
Priprava tretjega cikla je izziv, ki se ga 
umetniška vodja Romana Krajnčan že 
zelo veseli. »Koncerti so se res izkazali 
kot nekaj nepogrešljivega v Tržiču. Pu-
blika je čudovita, vsak koncert nagradi z 
množičnim obiskom, velikim aplavzom. 
Razvadili smo se, publika je bila nekaj po-
sebnega, izvajalci so neskončno hvaležni 
in zadovoljni. Izjemno dobro se počutijo, 
srce pustijo na odru, to čutijo tudi pos-
lušalci. O koncertih se že širi dober glas 
med izvajalci po Sloveniji. Rdeča nit vseh 
glasbenih večerov naj bi bili srčni, vrhun-
ski izvajalci. Dobrih umetnikov imamo 
v Sloveniji veliko in prepričana sem, da 
bomo spet izbrali izjemen cikel, če bo le 
vse tako, kot si želimo.«

Z Žanom Koširjem 
ustvarjamo promocijske 
zgodbe
Sedemnajst novih kolesarskih poti v tr-
žiški okolici, več kot 20.000 obiskovalcev 
na Gorenjski plaži, nove prenočitvene ka-
pacitete, obnovljena infrastruktura za še 
boljši dostop do turističnih ponudnikov 
in znamenitosti, odmevne prireditve – vse 
to zaznamuje letošnjo turistično sezono v 
občini Tržič. 
Reliefna razgibanost, ugodni klimatski 
pogoji, ohranjena narava, obstoječa mreža 
vzdrževanih poti in gozdnih cest ter ugo-
dna lega v bližini večjih središč in prome-
tnic so bile doslej neizkoriščene možnosti 

in obenem povod za pripravo strategije 
razvoja kolesarskega turizma v Občini Tr-
žič. Javni razpravi s predstavitvijo strate-
gije razvoja kolesarskega turizma v občini 
Tržič, ki je bila februarja letos, so sledili 
konkretni ukrepi. 
Na spletni strani http://www.visit-trzic.
com/poti/kolesarske-poti/ je vpisanih 17 
novih kolesarskih poti. Opisom poti so pri-
ložene GPS sledi, težavnost in ostale ka-
rakteristike, dodane bodo še profesionalne 
fotografije in višinski profil poti. »Občina 
Tržič ima sedaj na spletu odlično predsta-
vljene možnosti za gorsko kolesarjenje. V 
nadaljevanju bomo naredili še kolesarski 
zemljevid, terenske označbe poti ter obli-
kovali kolesarske turistične produkte, kjer 
bo možno njihovo trženje. Z vnašanjem 
novih tur bomo še nadaljevali,« pravi Vid 
Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in 
družbene dejavnosti na Občini Tržič.
V sodelovanju s PD Tržič in KS Sebenje 
je bilo v začetku septembra organizirano 
kolesarjenje po Poti treh zvonov, za kate-
rega želimo, da v prihodnjih letih preraste 
lokalne okvirje. Zadnjo septembrsko ne-
deljo pa je Planinsko društvo Tržič prip-
ravilo Dan tržiških planincev, v okviru 
katerega je bilo organizirano vodeno kole-
sarjenje, planinarjenje in tudi plezanje pod 
Storžičem. Tržič je gostil tudi kolesarje v 
okviru večdnevne kolesarske prireditve 
Rekreatur, konec septembra pa se je je v 
Sloveniji mudil uveljavljen novinar James 
McKnight iz Velike Britanije, ki bo skupaj 
s priznanim fotografom poročal o MTB 
izkušnji v Sloveniji. Med sedmimi obiska-
nimi destinacijami je tudi Tržič. 
Za promocijo atraktivnih kolesarskih poti 
in oblikovanje celotne zgodbe razkošja 
poti je Občina Tržič k sodelovanju povabi-
la domačega olimpijca Žana Koširja, s ka-
terim so posneli fotografije, ki obiskovalce 
pozdravljajo z večjih občinskih plakatnih 
mest. 

Občina Tržič na turističnem 
zemljevidu
Kazalniki na področju turizma v občini 
Tržič so v letošnjem letu ugodni. Vse tu-
ristične ponudnike vsak mesec obveščamo 
o aktivnostih Občine na področju turiz-
ma ter o občinskih in državnih razpisih 
s področja turizma in jih spodbujamo k 
predstavitvi svoje ponudbe na TripAdvi-
sor. Za turistične ponudnike pripravljamo 
tri praktične delavnice o spletnem trženju 
v turizmu. Junijski sledita še dve v sep-
tembru in oktobru. Prvi korak h obliko-
vanju konkretnih turističnih produktov, 
ki bodo omogočali trženje, je tesen stik s 

Žan Košir je promotor tržiškega turizma (foto: 
Luka Rener).

ponudniki in komuniciranje s Turistično 
promocijskim in informacijskim centrom 
ter občinsko upravo. V okviru občinskega 
razpisa bomo šestim ponudnikom turistič-
nih namestitev sofinancirali izgradnjo pre-
nočitvenih kapacitet, izboljšanje turistične 
ponudbe ali prenovo njihovih kapacitet. 
Zadovoljni smo s sezono na Gorenjski 
plaži, ki jo je v tej poletni sezoni obiskalo 
več kot 20.000 kopalcev, v avditoriju Go-
renjske plaže pa sta bila v organizaciji Ob-
čine Tržič dva regijsko odmevna koncerta 
slovenskih glasbenih skupin. Odmevni so 
bili tudi drugi dogodki in prireditve: 50. 
letnica pobratenja s francoskim mestom 
Ste-Marie-aux-Mines, 71. obletnica osvo-
boditve taborišča Ljubelj, Tržiške poletne 
prireditve v mestnem jedru, EU ples brez 
meja na prelazu Ljubelju, Pohod okoli 
Košute ... Z jesensko ponudbo se želimo 
v Tržiču približati tudi organiziranim sku-
pinam (upokojenci, društva, šole) in jim 
ponuditi obisk Dovžanove soteske, ogled 
lomske cerkve in domačo malico pri Špa-
nu. 
Dobro sprejet je »image« katalog, v ka-
terem so slikovito opisane poti po naravi, 
planinske in kolesarske poti, poti po mestu 
ter druge aktivnosti in prireditve. Preveden 
je v angleški in nemški jezik, v kratkem bo 
prevod v tuje jezike doživela tudi na novo 
oblikovana spletna stran http://www.visi-
t-trzic.com. Veseli podatek, da imamo od 
letošnjega poletja v Tržiču dva nova po-
nudnika turističnih kapacitet: Hotel Sluga 
v mestnem jedru ter Apartmaje in preno-
čišča Senično. Pri gostih dobro sprejeta je 
bila tudi pomoč, ki so jo lokalni vodniki 
z informacijami o lepotah Tržiča in pro-
mocijskim materialom nudili na platoju 
Ljubelj, kjer je v poletnem času delovala 
turistična stojnica. 
V zmajevem mestu podjetnih in spretnih, 
mestu, ki piše čevljarsko in smučarsko 
zgodovino, kjer nam je fletno poletno ob 
več kot tisoč prireditvah na leto, se vsak 
dan nekaj novega dogaja. S pomočjo so-
dobnih informacijskih kanalov, pestrejšo 
ponudbo in novimi turističnimi produkti 
verjamemo, da bo tudi turistov v naših 
krajih vse več. 

Tržič ima urejene kolesarske poti (foto: Uroš 
Švigelj).
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Ulični festival za 
prijetnejše ulice

Konzorcij CPS; foto: Matjaž Geršič

Zabava za vse generacije

V petek, 16. 9., je središče Tržiča oživelo 
z Uličnim festivalom Zelena luč za traj-
nost, ki ga je Občina Tržič s pomočjo or-
ganizatorjev iz Konzorcija CPS pripravila 
ob začetku Evropskega tedna mobilnosti. 
Kljub slabemu vremenu in zato tudi manj-
šemu številu obiskovalcev je bilo vzdušje 
veselo, saj se je zvrstilo kar nekaj zanimi-
vih plesnih in pevskih nastopov, projekci-
ja filma, aktivnosti za otroke in trajnostno 
naravnane ter osveščevalne aktivnosti za 
odrasle. 
Obiskovalci so imeli možnost brezplačne-
ga popravila svojih koles, marsikdo pa se 
je z električnim kolesom popeljal v hrib. 
Izračun stroškov osebnega vozila, ki ga 
omogoča poseben kalkulator stroškov av-
tomobila, je presenečal z višino stroškov, 
ki jih predstavlja lastništvo avtomobila, in 
oceno, koliko časa posameznik dela samo 
zato, da lahko pokrije stroške njegove 
uporabe.
Največ veselih otrok in ponosnih staršev 
je bilo videti med nastopom pevskega 
zbora OŠ Križe, v katerem so nas prvo in 
drugošolci navdušili s pesmicama Avto 
od šefa ima luknjo na gumi in Moj rdeči 
avto. Izbor pesmi ni naključen, saj je bil 
dogodek organiziran v okviru priprave 
Celostne prometne strategije (CPS), ki jo 
za Občino Tržič izvaja skupina strokov-
njakov iz Konzorcija CPS. CPS bo poma-
gala izboljšati trenutno stanje v prometu v 
občini ter s tem prispevala h kakovosti bi-
vanja in boljšemu zdravju ljudi ter okolja.
Na dogodku so organizatorji z žrebom 
osrečili tudi nekaj nagrajencev nagradne 
igre, ki je potekala ob oddaji ankete o 
mobilnosti v Tržiču junija letos. Mestno 
kolo, skiroja in mesečne vozovnice za av-
tobusni prevoz so simbolični prispevek k 
spodbujanju zdravega načina mobilnosti. 

V 6. številki Tržičana je pri prispevku »Projekt Celostne prometne strategije vstopa v novo fazo« naveden napačen avtor 
članka – pravi avtor je Konzorcij CPS. Vsem prizadetim se za napako opravičujemo.

Javna razprava o prometu

V okviru festivala, ki ga je odprl župan 
Borut Sajovic, je potekala tudi javna 
razprava o viziji in ukrepih v prometu v 
občini Tržič. Na razpravo so bili vabljeni 
vsi občani, saj so člani Konzorcija CPS 
na njej predstavili trenutno fazo priprave 
CPS in zbirali mnenja, želje ter težave lju-
di, ki so vsakodnevni udeleženci v prome-
tu v občini Tržič. 
Občani so se strinjali, da bi nadaljnje spod-
bujanje avtomobilskega prometa privedlo 
do izgube dragocenega prostora in s tem 
tudi varnosti za pešce in kolesarje. Ti se 
že dolgo spoprijemajo s kar nekaj težava-
mi. Ker se ne počutijo dovolj varne, ljudje 
pešačijo zgolj v središču Tržiča in v Bistri-
ci, med naselji in v vaseh pa je pešačenje 
zaradi odsotnosti pločnikov problematič-
no. V vaseh je na cestah še vedno precej 
nevarnih delov, ki sploh niso primerni za 
pešce, nekateri občani pa si želijo tudi, da 
bi bile bolje urejene bližnjice za pešce. 
Tudi kolesarji se srečujejo z izzivi. Prvi iz-
med njih je posledica dejstva, da v občini 
praktično ni kolesarskih stez, ki bi omogo-
čale večjo varnost kolesarjem. To je pro-
blematično predvsem na cestah, 
na katerih je dovoljena hitrost 50 km/h ali 
več. Poleg tega je za tržiško občino zna-
čilna tudi številčnost strmih klancev, ki so 
za marsikaterega kolesarja prezahtevni. 
Kolesarjenje kot oblika mobilnosti je zato 
v občini bolj izjema kot pravilo. 
Javni potniški promet je nezadovoljiv 
predvsem za starejše občane. Tem je v 
nekaterih primerih težko dostopen, saj so 

postajališča več kot 500 ali celo 1000 m 
oddaljena od krajev, v katerih živijo. Zato 
si občani želijo nove možnosti prevoza 
za starostnike in druge ranljive skupine, 
uvedbo lokalnih minibusov, izpostavili 
pa so tudi potrebo po urejenih parkiriščih, 
na katerih bi lahko pustili svoj avto in se 
naprej odpeljali z javnim potniškim pro-
metom.

Celostna prometna strategija se nada-
ljuje

Vse to je bil seveda samo del izraženih 
želja, ki jih Konzorcij CPS skupaj z Ob-
čino Tržič že spreminja v potrebne ukre-
pe v okviru Celostne prometne strategi-
je. Skupna vizija in nabor ukrepov bosta 
pripravljena in občanom predstavljena v 
naslednji fazi priprave dokumenta, ki bo 
predvidoma novembra letos. Vsi si želi-
mo, da bi bilo življenje v občini Tržič bolj 
zdravo in prijetno ter prijazno pešcem, ko-
lesarjem in drugim ranljivim skupinam v 
prometu, kot so na uličnem festivalu pri-
kazovala tudi čudovita likovna dela otrok 
z osnovnih šol Tržič, Lom in Križe. Vsem 
sodelavcem pri dogodku se zahvaljujemo.

Konzorcij

konzorcij-cps.si
CPS Naložbo sofinancirata Republika Slovenija

in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 Ulični festival 
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Tradicija, ki ostaja

Peter Miklič, foto: Luka Rener

Sejem na Angelsko nedeljo, prvo nede-
ljo v septembru, verjetno obstaja, odkar 
obstaja Tržič. Iz sejmov se je razvila tudi 
Šuštarska nedelja, ki je letos doživela 49. 
ponovitev, kljub nenehnim vprašanjem, 
ali jo bomo ohranili tudi brez Peka. Na-
vezanost Šuštarske nedelje na Peko je 
končana, saj nekdaj čevljarskega velikana 
ni več; pravzaprav pa organizacijskega 
in finančnega sodelovanja že dlje časa ni 
bilo. Ta trditev bo morda marsikaterega 
delavca Peka razhudila, vendar si je treba 
naliti čistega vina. Nikakor s tem nočemo 
zmanjševati vloge Peka v preteklosti, toda 
zadnje vodstvene strukture Peka Šuštarske 
nedelje niso več prepoznavale kot prilož-
nost, temveč le še kot odvečni strošek. Us-
peh vodenja pa je zdaj jasen. 
Ob upoštevanju tega dejstva je potrebno 
razmisliti, kakšno Šuštarsko nedeljo sploh 
hočemo in potrebujemo. V najavi letošnje 
smo zapisali: »Tradicija, ki ostaja«. Toda 
tradicija česa– sejmov na Angelsko nede-
ljo, čevljarstva, obojega ali nečesa tretje-
ga? V osemdesetih, devetdesetih letih in 
na začetku tega tisočletja je postala Šu-
štarska nedelja velika sejemska prireditev, 
ki je v naše mesto privabila več deset tisoč 
obiskovalcev. Zadnjih nekaj let se zaradi 
krize, predvsem krize slovenske čevljar-
ske industrije, krči tudi obseg prireditve 
in število obiskovalcev. Še vedno pa gre 
za prireditev, ki Tržiču daje prepoznavnost 
celo onkraj meja Slovenije.
»Dobronamernih« nasvetov je veliko, 
treznega razmišljanja in pripravljenosti 
na aktivno delovanje pa malo manj. Ali 
naj tekmujemo z ribniškim sejmom, ki se 
ravno tako dogaja na Angelsko nedeljo in 
ki nas po številu obiskovalcev in razsta-
vljalcev zadnja leta krepko prekaša? Toda 
v Ribnici se je sejem razvil v sejem vsega 
– ali je to vodilo tudi za Šuštarsko nedeljo? 
Mislim, da ne: zakaj bi bila na isti dan dva 
enaka sejma v Sloveniji, pa tudi naziv »šu-
štarska« bi bil odveč. Osebno mislim, da 
mora Šuštarska nedelja še vedno vztrajati 
proti cilju, da postane osrednji slovenski 
čevljarski dogodek, na katerem se bodo 
predstavili vsi pomembnejši slovenski iz-
delovalci in prodajalci obutve, vključno z 
vsemi tržiškimi obrtniki. Po drugi strani pa 
to ne pomeni, da sejem ni odprt tudi za raz-
stavljalce iz drugih področij, ki se na ta dan 
hočejo predstaviti v Tržiču. Šuštarija pa 
mora pač ostati še vedno prvi motiv in cilj. 

Marsikdo očita, da je čevljarstvo v krizi 
in da ni smiselno obdržati neperspektiv-
no dejavnost kot glavni sejemski motiv. 
Vendar prodaja čevljev raste; če smo si 
nekdaj omislili tri do štiri pare na sezono, 
si jih sedaj bistveno več. Potem je tu še 
športna in pohodna obutev ter cela vrsta 
specialnih izdelovalcev obutve, ki bi mo-
rali najti prostor na Šuštarski nedelji. Že 
tri leta ponujamo idejo o znamki »Sloven-
ski šuštar«, ki bi se morala podeljevati na 
Šuštarski nedelji in ki bi zagotavljala, da 
gre za kvaliteten proizvod, narejen v Slo-
veniji. Vendar take ideje ne more uresniči-
ti Turistično društvo, temveč je potrebno 
sodelovanje obrtnih in gospodarskih zdru-
ženj, proizvajalcev obutve in nenazadnje 
tudi politike. Tudi ideja, da bi na Šuštarski 
nedelji brez davka prodajali čevlje, nareje-

ne v Sloveniji, se marsikomu zdi smešna, 
vendar mislim, da ob pravem sodelovanju 
ni neizvedljiva. In to bi zagotovo bil ma-
gnet, ki bi privabil v Tržič marsikaterega 
izdelovalca obutve. 
Kljub krčenju obsega prireditve pa ta še 
vedno vsako leto prinese tržiškim obrtni-
kom, gostincem, prodajalcem kar nekaj 
dobička. Zato Šuštarsko nedeljo potrebu-
jemo. Potrebujejo jo vsi našteti, potrebuje 
jo Tržič v celoti. Zato se splača potruditi, 
jo obdržati in razvijati. Predvsem, ker bo 
naslednje leto jubilejna – 50. Pol stoletja 
šuštarskih sejmov je tradicija, ki jo velja 
obeležiti na prav poseben način. Upam, da 
se besede in obljube, ki so bile letos izre-
čene, tudi udejanjijo; da nas naslednje leto 
čaka prav poseben praznik. Zato nasvide-
nje prihodnje leto na 50. Šuštarski nedelji.
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Mednarodna gorska preizkušnja starodob-
nikov je potekala na znameniti ljubeljski 
cesti, ki je znana po dirkah med letoma 
1926 in 1961, v nedeljo, 11. 9.; pripra-
vila sta jo AMD Tržič in Občina Tržič s 
sponzorji. Prek 90 tekmovalcev iz Avstri-
je, Češke in Slovenije, priznanih znamk 
starodobnikov - motociklov in motoci-
klov s prikolico do letnika 1961 ter Tomos 
mopedov se je preizkusilo v šestih kate-
gorijah. Makadamska proga je dolga 2300 
m, vzpon dosega naklon 33%, najvišja 
točka je vrh na 1369 m. 
Na svečanem odprtju so nastopili Pihal-
ni orkester Tržič, Slavko Hočevar, Lado 
Srečnik in Dragica Čauš, govorniki pa so 
bili direktor dirke Jože Komljanec, župan 
Borut Sajovic in predsednica AMD Tržič 
Janja Budič. Country Stars & Country Ba-
bice so dobro ogrele tekmovalce pred raz-
glasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad. 
Dogodek je popestril ansambel Takle 
mamo. Obiskovalci so si na platoju pred 
Kompasom lahko ogledali tudi razstavo 
o minulih dirkah ob jubilejih: 20. Hrasto-
vem memorialu, 65-letnici AMD Tržič ter 
90-letnici avto-moto športa v Tržiču. 
Uspela organizacija, zbrana sponzorska 
sredstva in prostovoljno delo, druženje 
ljubiteljev tovrstnih tekmovanj, odlič-
ni rezultati, pogum in jeklena volja vseh 
voznikov ter dirka brez poškodb so dobra 
popotnica za prihodnja leta. 
Vozniki so tekmovali v šestih kategorijah 

v dveh vožnjah. 
V A kategoriji (med motocikli, predvojni 
do vključno 1945) se je najvišje zavihtel 
Leon Bolčina s Triumph, 3HW, letnika 
1938/350 ccm, drugi je bil Boris Cerar z 
Matchless, G3L, letnika 1941, ter tretji 
Peter Ribnikar z Matchless (AMD Tržič), 
GL3/350 ccm, letnika 1940.
V B kategoriji (motocikli do 175 ccm, do 
vključno letnika 1961) je zmagal Janez 
Potočnik, Ducati Sport iz leta 1957, sledi-
la sta Boris Grabec, Tomos SVS 1956, ter 
Ogris, MV Agusta CS, letnika 1956.
V kategoriji C (motocikli do 250 ccm, do 
vključno letnika 1961) so bili na stopnič-
kah Jožef Cerar, NSU Max 1952, Richard 
Petschnig, Puch SGSS, letnik 1953, ter 
Valentin Novak, Puch SGS S, letnik 1953. 
V kategoriji D (motocikli nad 250 ccm, 
do vključno letnika 1961) je bil najboljši 
Jožef Cerar, NSU Max 1954, drugi Janez 
Potočnik, Triumph T5, letnik 1960, tretji 
Andreas Kalt, NSU Max 300, letnik 1955.
Kategorija E (motocikli s prikolico, do 
vključno letnika 1961) sta zmago slavila 
Matjaž Lesjak in Silvo Luznar z BMW 
500, letnik 1955, na drugem mestu je bil 
Miro Hrast in Anka Hrast, BMW R-75, le-
tnik 1939, na tretjem Ulli Leitner in Edith 
Leitner, BMW R67/2, letnik 1954.
V kategoriji M (mopedi znamke Tomos 
do 50 ccm) se je med 17 tekmovalci naj-
višje zavihtel Urban Štular, Tomos APN 
4, letnik 1979, drugi je bil Borut Sajovic, 

Tomos APN 4, letnik 1976, tretji Anton 
Kokalj, Tomos APN 6, letnik 1985.
Pokal za najboljši čas (02:47.83) je dose-
gel Jožef Cerar z motorjem NSU Max, le-
tnik 1954. Veseli smo tudi odličnih rezul-
tatov članov AMD Tržič: Petra Ribnikarja 
ter Anke in Mirota Hrasta Izven konku-
rence sta svojo atraktivno vožnjo pokazala 
Gregor in Stašo Erman na Dnepru MT16, 
letnik 1962. Najstarejše vozilo je bilo mo-
tor Harley-Davidson D-29, letnik 1929, 
Čeha Josefa Říha, najstarejši voznik pa 
Hans Leitner, rojen leta 1937. AMD Tržič 
je podelil častni priznanji za udeležbo na 
vseh 20. Hrastovih memorialih, ki sta ju 
prejela Mirko Hrast in Peter Ribnikar. 
Na tekmovanju so sodelovale tudi dame. 
Za pogum so bile vse nagrajene (3 voz-
nice motorjev, 2 sovoznici v motociklu z 
bočno prikolico): Nevenka Bečan, Anka 
Hrast, Janja Budič, Petra Kučerová, Edith 
Leitner. Posebno priznanje za aktivno in 
uspešno delo v AMD Tržič ter uspešen 
razvoj Tomos ekipe je prejela Milanka 
Ulčnik.
Ob 90-letnici avto-moto športa v Tržiču 
in 20-letnici Hrastovega memoriala se je 
AMD Tržič s spominskimi urami zahva-
lilo dolgoletnima sodelavcema Janezu 
Bohoriču in Alešu Beštru, dolgoletnemu 
češkemu tekmovalcu Davidu Řihi in tr-
žiškemu županu Borutu Sajovicu, ki je 
slavljencem ob jubilejni prireditvi podelil 
županovo priznanje. Spominske zahva-
le AMD Tržič so prejeli Marijan Romih, 
Lado Srečnik ter Janja Budič. Veseli nas 
številna udeležba tekmovalcev, tudi iz Av-
strije (24) in Češke (10). 
Iskrena hvala vsem sodelujočim za pomoč 
ter medijem za promocijo. Se vidimo v 
letu 2017!

20. Hrastov memorial

Janja Budič; foto: Luka Rener
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Rekorden obisk  
14. EU plesa brez meja

Renata Globočnik, foto: Peter Markič

Na prelazu Ljubelj je bilo na sončno so-
boto, 20. avgusta 2016, zelo živahno. Tra-
dicionalnega 14. EU plesa brez meja se je 
udeležilo rekordno število pohodnikov. 
Srečanje sosednjih občin - Tržiča in Boro-
velj je poleg domačinov privabilo kar ne-
kaj naključnih turistov. Dober obisk z obeh 
strani Karavank dokazuje, da sodelovanje 
in prijateljstvo med državama nista le be-
sedi na papirju.
Po dvojezičnem bogoslužju, za katerega 
sta poskrbela koroški diakon Hermann 
Kelich in lomski župnik Silvo Novak, sta 
zbrane nagovorila tržiški in boroveljski 
župan. Z obiskom je udeležence počastil 
tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser. 
Tržiški župan mag. Borut Sajovic je v na-
govoru izpostavil vlogo prireditve kot po-
membne točke povezovanja in druženja. 
Poudaril je, da se lahko le skupaj in složni 
učinkovito spopadamo z aktualnimi izzivi, 

kot sta migrantska kriza in konkurenčnost 
v gospodarstvu. Podobno boroveljski žu-
pan Ingo Appé prijateljsko srečanje dveh 
dežel vidi kot pravega duha Evropske zve-
ze. S skupno prireditvijo namreč lahko po-
zitivno prispevamo k skupni Evropi. Us-
pelo nam je dvigniti meje, aktualne težave 
lahko rešimo kot ena Evropska zveza z več 
suverenimi deželami.
Udeleženci so se z minuto molka poklonili 

preminulemu Dušanu Korenu, pobudniku 
EU plesa na Ljubelju in prvemu lastniku 
obnovljene koče na Ljubelju. S pesmijo v 
slovenskem in nemškem jeziku je nastopil 
Komorni zbor Borovlje, za dobro vzduš-
je so s plesom poskrbele Country babice. 
Pohodniki so se ob sklepanju novih prija-
teljstev okrepčali s hrano in pijačo ter na-
daljevali sproščeno druženje s plesom ob 
zvokih ansambla Rosental Express. 

Tudi letošnjo zadnjo avgustovsko nedeljo je v 
grajskem parku v Borovljah zadišalo po poga-
čah in poticah. Da besede o sodelovanju, izre-

Tržiški ponudniki na prireditvi Pohača fest v Borovljah

Petra Hladnik 

čene teden dni prej na 14. EU plesu brez meja, 
niso le prazne govorice, dokazuje tudi dejstvo, 
da so na prireditvi sodelovali kar štirje tržiški 

ponudniki. Svoje dobrote so ponujali: Koča 
na Ljubelju, Bistro Školjka, Slaščičarstvo  
Ma-Ja in Društvo podeželskih žena SVIT. 
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»Kjer je tvoj zaklad, 
tam bo tudi tvoje 
srce.«

Tomaž Prelovšek; foto: Luka Rener

Besede, ki jih je Jezus namenil svojim ro-
jakom, sem izbral za naslov prispevka, v 
katerem želim bralcem Tržičana predsta-
viti župnijo Tržič. Pred dobrim letom je 
Tržič postal moj dom in moje novo služ-
beno mesto. Vse je bilo novo – prostor, 
navade, obrazi … V resnici je bilo »novo« 
le zame. V zidovih cerkva, mestnih hiš, 
tovarn in vaških domačij se skriva zgodo-
vina. Obrazi ljudi pričajo o življenju, ne le 
o sedanjem, pač pa tudi o onem, ki se je 
odvijalo rodove nazaj. 
Tržičani so ponosni na svojo zgodovino, 
na svoje korenine. Knjiga Viktorja Krag-
la Zgodovinski drobci župnije Tržič ima 
častno mesto v mnogih tržiških domo-
vih. V Tržiču so našli dom tudi mnogi, 
ki so pred desetletji odšli »s trebuhom za 
kruhom« iz domačih krajev. V tukajšnjih 
tovarnah so dobili delo in si ustvarili dru-
žine.
Srce in ponos vsake župnije je župnij-
ska cerkev. Leta 1836 je tržiško slovesno 
posvetil ljubljanski škof Anton Wolf. S 
tem je okronal dolgoletno delo tržiških 
faranov in župnikov, še posebej Valenti-
na Prešerna, ki je v začetku 19. stol. vo-
dil gradnjo nove cerkve. Drugo nedeljo v 
oktobru, ko imamo žegnanje ali »s´m´nj«, 
bomo tako obhajali 180-letnico posvetitve 
naše župnijske cerkve, ki ima za zavetni-
co Božjo mater Marijo. Layerjeva podoba 
angelovega oznanjenja na glavnem oltarju 
prikazuje trenutek, ko Marija v svojem te-
lesu spočne Besedo, Božjega Sina in mu 
da človeško obličje. Vse, ki se zbiramo v 
tem svetišču k poslušanju Božje besede, 
k molitvi in bogoslužju vabi, da našemu 
odnosu z Bogom, našemu krščanstvu tudi 
mi damo obraz, to pomeni, da je naša vera 
prepozna(v)na v vsakdanjem življenju. 
Na poseben način pokažejo svojo vero 
vsako leto »ragljarji«. To so fantje, v glav-
nem mašni strežniki, ki v svetem tridnevju 
pred veliko nočjo s prenosnimi ragljami 
hodijo po mestu ob določenih urah in va-
bijo k molitvi. V tem času namreč utihne 
pesem zvonov, tržiška posebnost pa je, da 
njihovo vlogo od velikega četrtka zvečer 
do vigilije na veliko soboto prevzamejo 
zvoki prenosnih ragelj. 
Vsako leto pritegne pozornost mnogih 

ljudi procesija, ki se 4. maja razvije od 
gasilskega doma mimo cerkve sv. Andre-
ja v župnijsko cerkev. Po katastrofalnem 
požaru v Tržiču leta 1811 so se prebivalci 
Tržiča zaobljubili, da se bodo vsako leto z 
molitvijo in prošnjo priporočili sv. Florija-
nu in drugim zavetnikom za varstvo pred 
požarom in drugimi nesrečami. Ta zaob-
ljuba naših prednikov je bila izraz njihove 
vere v moč molitve in priprošnje svetni-
kov. Udeležba pri vsakoletni procesiji pa 
je izraz te iste vere kristjanov našega časa. 
Zavedamo se namreč, da svetniki niso ni-
kakršni »superjunaki« ali polbogovi, pač 
pa ljudje kakor mi. V svojem zemeljskem 
življenju so se trudili živeti Jezusovo oz-
nanilo ljubezni. Ko so s smrtjo prestopili 
prag večnosti, so v Kristusu, ki nas je re-
šil vezi greha in smrti, deležni življenja v 
Božji slavi. K tej svetosti smo poklicani 
tudi mi. 
Božjo bližino mnogi doživljajo v lepotah 
narave, zato so posebno doživetje sv. maše 
v naravnem okolju v kapelici na Kofcah, 
kjer je sv. maša vsako nedeljo v juliju in 
avgustu ter na novega leta dan in za pra-
znik naše državnosti. Tudi na podružnicah 
pri sv. Ani in sv. Jožefu so nekajkrat na 

leto sv. maše, pri sv. Andreju »na placu« 
pa vsak dan.
Kako živeti naš odnos z Bogom, kako v 
sočloveku prepoznavati Božje obličje, saj 
smo otroci istega Očeta, se učimo pri sku-
pnem bogoslužju in v različnih skupinah 
in občestvih (veroučne skupine, Vincenci-
jeva družina, ministranti, pevski zbor, pri-
trkovalci …), ki so odprte za vsakega, ki se 
želi pridružiti. Letos bomo pričeli z večeri 
za odrasle, ki jih bomo imeli vsak tretji če-
trtek v mesecu ob 20. uri v župnišču. Po-
imenovali smo jih Pridi in poglej. Mnogi 
namreč danes iščejo odgovore na temeljna 
vprašanja bivanja, mnogi so v svojem bi-
valnem ali delovnem okolju izzvani zara-
di svoje vere, pa se čutijo negotove in ne 
najdejo pravih odgovorov. Naj bo zato to 
tudi povabilo: »Pridi in poglej, morda je 
ta večer namenjen prav tebi«. Sicer pa ži-
vljenjski utrip župnije Tržič lahko začutite 
v mesečnem listu Cerkveni glasnik, upam 
pa, da bo kmalu zaživela tudi naša spletna 
stran https://zupnija-trzic.rkc.si.
Vsem želim, da bi svoje življenje gradili 
na trajnih vrednotah spoštovanja, odgo-
vornosti in zvestobe, ki jih naše srce pre-
pozna kot resnični zaklad.
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Ambasadorji slovenske književnosti in 
jezika so vselej tudi ambasadorji Slove-
nije. Brez politike tkejo vedenje o njej, 
poznanstva, vezi in spoštovanje. Letošnjo 
(13.) mednarodno Pretnarjevo nagrado je 
v Velenju prejel hrvaški literarni zgodovi-
nar in južnoslavist, književnik, predavatelj, 
prevajalec, pesnik, profesor dr. Zvonko 
Kovač. 

Dolga leta posreduje slovensko literaturo 
in jezik na Hrvaškem, vzpostavlja sloven-
sko-hrvaške književno-jezikovne stike ter 
s svojim mednarodnopovezovalnim, znan-
stvenoraziskovalnim in predavateljskim 
delom pomembno vključuje sodobne slo-
venske književne ustvarjalce. 

Dan po prejemu nagrade smo nagrajen-
ca sprejeli tudi v Tržiču. Pogovor z njim 
je vodila izredna profesorica za slovensko 
književnost na FF v Ljubljani dr. Urška Pe-
renič, posredovalec njegove poezije je bil 
Janez Kikel, glasbo je dodala Vivien Isabel 
Herak Hadaš. Župan Občine Tržič Borut 
Sajovic je dr. Zvonku Kovaču ob čestitki 
izročil prelepo tržiško monografijo V soto-
čju Bistrice in Mošenika. Iz občudovanja 
Toneta Pretnarja, njegove veličine in skro-

mnosti, je gospa Slavica Štirn nagrajencu 
podarila sliko Storžiča v pomladnem zele-
nilu. 

Sledi izsek iz nagovora dr. Zvonka Kovača 
po sprejemu Pretnarjeve nagrade v Vele-
nju:

„S Tonetom sva se spoznala v Dubrovniku, 
na Zagrebški slavistični šoli sva predava-
la tujim slavistom. Bil je med kolegi svoje 
generacije in med zagrebški profesorji zelo 
priljubljen, komunikativen, vedno prija-
teljsko pripravljen za nasmeh, ne nazadnje 
za kakšno pesem z akrostihom posame-
znika. Hitro sva se ujela, tako da sva celo 
skupaj prevajala eno poljsko pesem, ki naj 
bi bil prevod iz francoščine in ki smo jo 
radi peli, on v slovenščino, jaz v hrvaščino. 
Poglejte zadnjo kitico, v Pretnarjevem in 
mojem prevodu: 

Preden iz roke otročje / starost ti zmečka 
naročje, / drveni že vsaka kost ti, / strastne 
ne odvrzi želje / za užitke in veselje / v zad-
njih sapicah mladosti. 

Prije no što mlade ruke / osjete muke sta-
rosti,/ kada ti drvenu kosti/ ne odbaci stra-

sne želje / za užitak i veselje / u zadnjem 
dahu mladosti.

Žal Tone Pretnar ni doživel, da mu starost 
»zmečka naročje«, a sem prepričan, da je 
živel »za užitke in veselje« do »zadnjih sa-
pic mladosti«. Zanimivo je, s slovenistiko 
sem se začel ukvarjati ravno v letih, v ka-
terih je Tone odšel na drugi svet. A si lahko 
zamislite, koliko tega bo on, če ne bi umrl, 
kot izgrajen slavist še utegnil napisati za 
slovenistiko in primerjalno slavistiko. Še 
danes bi gotovo sodelovala!

Ne nazadnje, povezuje nas poezija, Tone 
Pretnar je napisal veliko raznolikih pesmi 
in ni veliko pričakoval od kritike, jaz sem 
pisal relativno malo poezije, tako da sem 
tudi bolj malo pričakoval od kritike ali li-
terarne zgodovine. Kot pesnika sva morda 
oba več pričakovala od akademskega sve-
ta, a tudi ta je do pesnikov neusmiljen.

Zato v zahvalo za Pretnarjevo nagrado do-
dam še eno pesem, s Tonetovimi besedami 
in obveznim – akrostihom:

Današnji dan je poln luči in slave 

»Adijo«, reče Kranjec ob slovesu, 
Naravnost h koncu vsak začetek seže 
To, kar skozi meglo v oči se svetli.  
Osebam spoštovanim kdaj zapeta 
Nobena pesem ni zastonj izpeta 
Up, ki je v njih, naj nov up zaneti! 

Poti se tu začnejo in končajo 
Resnici pa lahko se reče laž. 
Enkrat v solzah, pa spet v prešernem smehu, 
Ta cvet sprevrže se v zdrav sadež z leti  - 
Nov venez snanoƒti ƒem daneƒ ƒpletel. 
Ampak v trenutku vsakega slovesa 
Rosi oko se, omahuje roka, 
Je akrostih v sonetu že manira, 
U nje se vate naš spomin pretresa.«

S podeljevanjem Pretnarjevih nagrad se 
vsakič sliši ime Tržiča izven Slovenije, s 
prejemniki so narejeni intervjuji tudi v nji-
hovih domovinah, doslej v Avstriji, Češki, 
Bolgariji, Poljski, Finski, Rusiji, Nemčiji, 
Madžarski, Albaniji, BIH/Republiki Srb-
ski in na Slovaškem. Ob Lirikonfestovih 
dnevih (ki so tudi dnevi podelitve nagrad) 
Ustanova velenjska književna fundaci-
ja pod pokroviteljstvom Občine Velenje 
na pobudo Iva Stropnika  gostita številne 
(mlade) literarne ustvarjalce, ki posledično 
„razpršijo Slovenijo v Evropo“. Mednaro-
dna Pretnarjeva nagrada je ambasadorka 
Slovenije.

Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2016

Marinka Kenk-Tomazin
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Družinsko branje 

Eva Maršič

V Knjižnico dr. Toneta Pretnarja z le-
tošnjo jesenjo prihaja za najmlajše bralce 
in njihovo širšo družino svež projekt Dru-
žinsko branje. 

Projekt ima svoje korenine v kranjski 
knjižnici. Družinsko branje je zasnova-
no z namenom, da bi k skupnemu bra-
nju pritegnili družine z otroki, starimi 
od dve do deset let. Domača knjižnica 
se hitro izčrpa in k bralni kulturi spada 
tudi obisk knjižnice, kjer lahko berete, si 
gradivo izposodite na dom, se družite in 
pogovarjate z otrokom. S pomočjo knjige 
vzgajate prijazno in sproščeno, zraven se 
zabavate in koristno preživite prosti čas. 
Poleg vseh omenjenih ciljev je najbolj po-
memben skupni, da otroka že v zgodnjem 
obdobju s pomočjo kvalitetnih in razno-
vrstnih knjig vzgojimo v dobrega bralca. 
Starši lahko pri tem računate na podporo 

En godec nam gode, 
en pevec pa poje 2016 

Maja Tekavec

V petek, 23. 9. 2016, je v Kulturnem domu 
v Križah potekalo medobmočno srečanje 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž z naslovom En godec nam gode, en 
pevec pa poje v organizaciji Območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne de-

knjižničark in knjižničarjev z nasveti in 
seznami knjig, izbranim in pripravljenim 
gradivom. 
 
Zakaj bi otroku ali z otrokom brali? Že 
ničkolikokrat smo povzemali različne 
študije, zakaj je koristno brati otrokom. 
Za razvoj jezika, pismenosti in besednega 
zaklada, vživljanje v dogodke in osebe, 
odkrivanje lastnih strahov, spodbujanje 
čustvovanja … V tržiški knjižnici bi radi 
poudarili osebni vidik. Branje s starši, 
babicami, dedki in drugimi pomembnimi 
osebami v otrokovem življenju za otro-
ka vedno predstavlja posebno doživetje. 
Med bralcem in otrokom se vzpostavi po-

seben stik, intimen prostor in čas. Čas, ki 
je namenjen samo otroku, je v današnjem 
hitenju dobrina izrednega pomena. Tudi 
otrok se tega zaveda. 

V Družinskem branju uporabniki knji-
žnice sodelujejo tako, da v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja ali v potujoči knjižni-
ci izpolnijo družinsko bralno knjižico s 
podatki sodelujočih družinskih članov. 
V knjižnici si izberejo in izposodijo ka-
terekoli knjige s seznama, ki je v tej knji-
žnici. Ko preberejo deset knjig, ki so si 
jih v času projekta izposodili v knjižnici, 
izpolnijo kupon, ki je priložen v knjižici, 
skupaj z otroki odgovorijo na vprašanja in 
ocenijo prebrane knjige. Izpolnjeni kupon 
izrežejo in prinesejo v knjižnico. Za vsak 
pravilno izpolnjeni kupon bodo nagrajeni. 

Čas, preživet z otrokom ob knjigi, z bra-
njem, pripovedovanjem in pogovarja-
njem, je kvalitetno preživet čas. Otroku se 
bodo v spomin vtisnile urice, ki smo jih 
namenili branju, listanju knjig, pogovoru 
o ilustracijah, njegove najljubše pravljice, 
ki se jih bo z veseljem spominjal tudi v 
odrasli dobi.

javnosti Tržič ob pomoči KD Kruh Križe 
in Občine Tržič. Na oder je letos stopilo 
okoli 150 članov oz. kar 15 skupin, med 
katerimi je bila polovica otrok, kar kaže 
na to, da se nam za prihodnost ljudske pe-
smi, zakladnice slovenskega izročila, ni 
treba bati. Na srečanju sta se predstavili 
tudi dve skupini iz Folklorne skupina Ka-
ravanke:  pevci ljudskih pesmi (vodja Pija 
Japelj) s pesmima Oj dolinca, oj dolinca 
in Vse tičice lepo pojo ter pevke ljudskih 
pesmi (vodja Maja Tekavec), ki so zape-
le Prelep je vrtec ograjen in Oj, mladina, 
kam zahajaš. Srečanje je potekalo pod 
budnim očesom strokovne spremljeval-

ke dr. Urše Šivic, ki nam je po končani 
prireditvi podala tudi strokovno mnenje o 
posameznih programih.
Po besedah muzikologinje Jasne Vidako-
vič ima danes srečevanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž dva osnov-
na cilja: po eni strani poiskati, predstaviti 
in odpreti vrata še živemu izročilu z ne-
posrednimi nosilci, pevci, godci, izvajal-
ci, ki so in deloma še »živijo« z ljudsko 
pesmijo in vižo, po drugi strani pa priteg-
niti, strokovno pomagati ter omogočiti 
predstavitev tistim posrednim nosilcem, 
ki so se pesmi in viž naučili. 
V našem društvu se zavedamo po-
membnosti udeleževanj na takšnih in 
podobnih srečanjih, še posebej zato, ker 
bo od nas, mladih, odvisna živa in prepo-
znavna navzočnost podob slovenske ljud-
ske glasbene kulture.

Podmladek KD Jerbas Tržič; foto: Metka Knific 
Zaletelj
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5. Spominjarije

Metka Kolevski

Že petič so se v organizaciji KS Brezje pri 
Tržiču, Zveze kulturnih organizacij Tržič 
in Območne izpostave JSKD Tržič odvile 
»Spominjarije« v spomin na gledališkega 
in filmskega velikana ter pisca Poldeta 
Bibiča.

Na spominski večer s spomini njegovih 
življenjskih sopotnikov, prijateljev in 
soigralcev obujamo posamezna poglavja 
njegovega življenja. Tudi letos so bili z 
nami njegova hči Katarina, prvakinji lju-
bljanske Drame Štefka Drolc in Ivanka 
Mežan, ki sta že bili gostji na »Poldetovi 
klopci«, ter njegov bratranec Vili Bibič. 
Posebno dobrodošlico pa je povezovalec 
programa David Ahačič izrekel letošnji-
ma sogovornikoma Mariji Maršič, nekda-
nji direktorici tržiške knjižnice, in velika-
nu slovenskih odrov, Borisu Cavazzi. 

V pogovorni večer nas je uvedel odlo-
mek posnetka literarnega večera, ki ga 
je v dvorani na Brezjah pri Tržiču aprila 
2011 vodila Marija Maršič. Spomnila se 
je, da je bil Polde Bibič v času domovanja 
v Motanah tudi reden obiskovalec tržiške 
knjižnice kot bralec in soustvarjalec li-
terarnih večerov. »Leta 1999, ko je izšla 
njegova knjiga Soigralci, smo ga povabili 
v knjižnico in z njim sem opravila inter-
vju. Takrat sem spoznala, da je to velik 
mož, po eni strani preprost, odkrit, ne-
kompliciran, po drugi strani pa velik, ve-
lik umetnik. Dvanajst let kasneje sem se z 
njim pogovarjala v tej dvorani na Brezjah 
pri Tržiču, ko je predstavljal knjigo Spo-

minjarije. En kup vzporednic me je takrat 
vezalo nanj, na spomine iz otroštva, na 
Božič, na Miklavža. Takrat je bilo to moje 
zadnje srečanje z njim.«

Poldetova hči Katarina, ki se Spominja-
rij udeleži vsako leto, je obudila spomin 
na svoje otroštvo, ki je ga preživela v teh 
krajih. Tu ima še vedno veliko prijateljev, 
kot otroci so ušpičili marsikaj, peš hodili 
v cerkev v Leše in rabutali sadje. Nekaj 
časa je bila v Tržiču tudi zaposlena. Na 
vprašanje, ali je zanjo čustveno naporno, 
ko obujamo spomine na očeta, je odgovo-
rila, da ne: zahvalila se je vsem, ki obuja-
jo in ohranjajo spomin nanj. 

Naslednji sogovornik je bil Boris Cava-
zza. Rojen je bil v Milanu, kot študent je 
prišel v Ljubljano, tu zaključil študij na 
akademiji za gledališče in se zaposlil. Je 
Prešernov nagrajenec (1987) in nosilec 
Borštnikovega prstana (1992). 
»Da sem postal igralec, je delno kriv Dare 
Valič, ki me je povabil na igralsko akade-
mijo, saj sem se pri študiju na filozofski 
fakulteti dolgočasil. Po dveh letih študi-
ja sem imel krizo, želel sem si nazaj na 
morje, vendar sem na pregovarjanje men-
torice Vide Juvan ostal in postal igralec. 
In ni mi žal, bilo bi mi žal, če bi ostal na 
morju.«
Na vprašanje, ali se igralec sploh lahko 
kdaj upokoji, je odgovoril, da starejši 
igralci pri nas zelo malo igrajo, za razliko 
od igralcev npr. v Beogradu. Tam gojijo 
starejšega igralca in mu omogočijo, da 
stopa na oder. »Pravijo, da smo igralci 
dragi, ampak verjemite, drag je režiser, 

posebno če ga pripeljejo iz tujine. Največ 
denarja gre za režiserja, scenografijo in 
kostumografijo, za igralce ostane drobiž.
Prvi stik s Poldetom je bil v Oresteji. To 
je bila čudovita predstava, nato sta igrala 
še v Karamazovih. Kot ravnatelj Drame je 
bil zelo nežen, zato ga imamo vsi v dob-
rem spominu. Polde je bil velik igralec, 
bil je intelektualec, kar pa je najvažnejše, 
bil je velik ljudski igralec, bil j  velik člo-
vek. To se težko najde, mogoče ga lahko 
primerjamo samo s Stanetom Severjem.«
Kaj je za vas pomembnejše, gledališče ali  
film?
Kot filmski in gledališki igralec ceni oba 
medija – kamero in oder. »Igrati v gleda-
lišču je enkratno, odziv občinstva dobiš 
takoj, pri filmu pa nikoli ne veš, kaj bodo 
zmontirali. V filmu je posebna dramatur-
gija, film mora teči, mora imeti svoj tem-
po, na račun tega so določene stvari izre-
zane. V gledališču pa imaš na voljo dve 
uri ali več in si sam svoj gospodar, seveda 
pa pri tem ne smeš biti preveč čustven, 
nad seboj moraš ohraniti kontrolo«.

Vsem sodelujočim in obiskovalcem se 
je zahvalila predsednica sveta KS Brezje 
pri Tržiču Metka Kolevski, nekaj spod-
budnih besed pa je spregovoril tudi vsa-
koletni obiskovalec, župan Borut Sajovic. 
Na koncu smo se zahvalili še Jožici Pe-
teh, ki nam je omogočila, da smo iz arhi-
va pokojnega moža Draga Petha pridobili 
tonske in video posnetke, ki smo jih upo-
rabili na prireditvi. 
Prireditev smo zaključili s projekcijo fil-
ma Franceta Štiglica Veselo gostüvanje iz 
leta 1984.
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Bornovi v Tržiču

Jožica Koder; foto: Boštjan Meglič

V sredo, 14. septembra 2016, so v Polla-
kovem salonu Tržiškega muzeja predsta-
vili knjigo dr. Bojana Knifica z naslovom 
Bornovi v Tržiču in s podnaslovom Priče-
vanja o življenju tržiških Bornov. Zaradi 
izjemnega zanimanja za to knjigo je bil 
salon poln do zadnjega kotička.
Predstavitev je vodila Jana Babšek, direk-
torica Tržiškega muzeja. Vsebino knjige 
je predstavil avtor. V pogovoru, ki ga je iz 
angleščine simultano prevajala Jana Bab-
šek, je o povezanosti rodbine Born s Trži-
čem pripovedovala Isabella Gruber, prav-
nukinja Juliusa Borna. Obiskovalci so si 
lahko ogledali nekaj predmetov, ki so se 
ohranili v družinski zapuščini Isabelle 
Gruber, in poslušali glasbo z gramofona, 
ki je bil nekdaj v gradu v Jelendolu.
Vsem, ki so za knjigo zapisali ali pove-
dali spomine in prispevali fotografije, je 
Isabella Gruber poklonila podpisan izvod. 
V poglavju Knjigi na pot nam pove, kako 
ponosna je na svoje prednike, kako glo-
boke korenine ima njena družina, ki so 

prepletene po vsej Evropi, kako veliko 
delo so opravili Borni na več področjih; 
na gospodarskem, družbenem, kultur-
nem, socialnem. Poudarja, da vedno bolj 
spoštuje Tržič, Jelendol, Podljubelj, Slo-
venijo.
Slovenski etnolog prof. dr. Janez Bogataj 
je v svojem razmišljanju o knjigi Bornovi 
v Tržiču med drugim zapisal:
»Knjiga Bojana Knifica je temeljito in 
vsestransko odlično delo o tržiški veji 
rodbine Born, ki so imeli judovsko, nem-
ško in plemiško poreklo. Poznali so svet, 
imeli so dobro izobrazbo, obvladali so di-
plomatske spretnosti. Zgodba v knjigi je 
vpeta tudi v kraje in usode ljudi, ki so bili 

z Bornovimi tako ali drugače povezani. 
Torej je hkrati pripoved o življenju v Tr-
žiču in okolici (Podljubelj, Jelendol idr.) v 
obravnavanem obdobju.«
Knjiga je kompleksen oris časa od leta 
1891, ko je v takratni Puterhof prvi prišel 
Julius baron Born, do začetka druge sve-
tovne vojne, leta 1941, ko je kraj zapustil 
njegov sin Carl baron Born, ki je te kraje, 
še posebej Jelendol in Dolino, s svojim 
umnim, naprednim gospodarstvom naj-
bolj zaznamoval, zato ga imajo še danes 
ljudje v lepem spominu.

Knjigo lahko kupite v Tržiškem muzeju 
ali v TPIC Tržič.

Prišli so v Tržič in 
pustili sledi

dr. Bojan Knific

Tržiški muzej in Knjižnica dr. Toneta Pret-
narja sta 31. 8. v nadstropju Kurnikove 
hiše 31. avgusta odprla občasno razstavo, 
na kateri je predstavljenih nekaj ljudi, ki 
niso bili rojeni v Tržiču, a so prišli v Tržič 
in v njem pustili »sledi«. Predstavljenih 
je bilo 19 ljudi, ki so se za krajši ali daljši 
čas priselili v »biser pod gorami«, kot radi 
rečemo, in s svojim delovanjem obogatili 
mesto – nikakor ne tistih, ki so življenje 
v njem najdejavneje zaznamovali, ampak 
nekaj tistih, o delu katerih tiskano gradi-
vo hrani knjižnica v domoznanski zbirki. 
S predmeti, ki ilustrativno dopolnjujejo 
vpogled v domoznanstvo, se je razstavi 
pridružil Tržiški muzej in iz svojih depo-
jev izbral tiste, ki bodisi neposredno izvi-
rajo od predstavljenih oseb ali pa vpogled 
v življenje, ki so ga živele, le ilustrativ-
no dopolnjujejo. Predmete za razstavo 

so posodili tudi posamezniki in ustano-
ve, ki hranijo gradivo. Zanje se iskreno 
zahvaljujemo Marjetki Rakovec, Ireni in 
Tonetu Brejcu, Jožetu Megliču, Milanu 
Malovrhu, Motoklubu Leteči Kranjci in 
župniku Tomažu Prelovšku. Program ob 
odprtju razstave, ki sta jo pripravila Nejc 
Perko in avtor prispevka, so popestrili 
pevci in godci Kulturnega društva Jerbas.

Razstava se je navezovala na letošnji Do-
moznanski september v splošnih knjižni-
cah, katerega cilj je bil tematiko migracij 
in priseljencev prikazati v pozitivni luči. 
Na razstavi smo opozorili na življenje 
in delo Jožefa Venceslava Radetzkyja, 
Tomaža Pirca, Petra Kozine, Edmunda 
Glanzmanna, Andreja Gassnerja, Jakoba 

Aljaža, Juliusa Borna, Bohuslava La-
vičke, Jožefa Kragla, Ludvika Stariča, 
Charlesa Molineta, Antona Vovka, Jožefa 
Dietricha, Bogomirja – Mirka Brejca, Va-
lentina Prešerna, Milana Batista, Kamila 
Legata, Slave Lipoglavšek Rakovec in 
Jože Rakovec. Zavedamo se, da je v Tržič 
prišlo še mnogo ljudi, ki so dejavneje od 
navedenih zaznamovali življenjski utrip 
v njem. Podatke o njih zbiramo in se na-
dejamo primerne priložnosti za njihovo 
predstavitev. 

V Kurnikovi hiši je bila razstava na ogled 
v mesecu septembru, do 10. oktobra 2016 
pa bo v okviru Dnevov evropske kulturne 
dediščine na ogled v Kulturnem centru 
Tržič.
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Jelka Reichman in 
njen svet miline in 
lepote

Jana Babšek; foto: Luka Rener

S pregledno razstavo Jelke Reichman mu-
zejski sodelavci razkrivamo našo željo, 
da v galerijskem programu v Paviljonu 
NOB posebno skrb namenimo najmlaj-
šim obiskovalcem, saj je pri njih še po-
sebej pomembno razvijati čut za likovno 
umetnost. Enkrat letno bomo v galeriji na 
ogled postavili dela najkvalitetnejših slo-
venskih ilustratorjev.
V zanimivem pogovoru ob odprtju raz-
stave je najbolj priljubljena slovenska 
ilustratorka Jelka Reichman med drugim 
povedala: »Še vedno vsak dan ustvarjam, 
pa ne zaradi naročil, pri teh letih mi tega 
ne bi bilo več treba, rišem predvsem zase. 
Ilustracija je zame raziskovanje, stik z ot-
rokom v meni, še veliko imam povedati.« 
Njeno delo, ki je obogatilo otroštvo več 
generacij bralcev, je predstavil Pavel Uča-
kar, dolgoletni likovni urednik pri Mla-
dinski knjigi in eden najboljših pozna-
valcev slovenske in svetovne ilustracije. 
Poudaril je avtoričino slikarsko mojstr-
stvo, smisel za kompozicijo in barve, pa 
empatijo in izpovednost. »Ilustracije so 
kot avtorica: žive, nežne, sočutne, vsebu-
jejo pa tudi smisel za humor in predvsem 
čistost, ki je tako lastna Jelki Reichman.« 
Na razstavi je razstavljenih 34 ilustracij, 
med njimi številne ključne iz opusa Jelke 

Zamisli si …

Iris Šober; foto: Urban Meglič

»Nekoč, dolgo časa nazaj, je bilo gibanje 
ženskih bokov razumljeno kot nekaj tako 
lepega, da so ga ujeli v glasbo in ustvarili 
ples.« (Carolena Nericcio)
V KUD Leyli razvijamo orientalski ples 
kot odrsko umetnost, s poudarkom na 
pristni eleganci in lepoti ustvarjalnega 
giba. Prizadevamo si za celostni pristop 
s kakovostnimi (ne »instant«) vadbami, 
sproščenim vzdušjem, super družbo, nas-
topi, tekmami, izleti, obiski festivalov 
doma in v tujini ter tudi lastnimi plesnimi 

Reichman. Ker pa so ilustracije vedno v 
paru z besedilom, ki ga dopolnjujejo in 
nadgrajujejo, in so navadno objavljene 
v knjigah, smo na razstavo postavili tudi 
številne slikanice, ki jih otroci lahko sami 
ali s starši prelistavajo in prebirajo ter tudi 
na ta način vstopijo v pravljični svet Jelke 
Reichman. Izbor del sta opravila kustosi-
nja Tržiškega muzeja Janita Košir in Pa-
vle Učakar.
Večer ob odprtju je bil živahen in je nav-
dušil našo gostjo. Obiskovalcem, med nji-
mi številnim otrokom, je večer polepšala 
tudi glasba. Nastopila je Romana Krajn-
čan, Tržičanka, odlična ustvarjalka za ot-
roke, ki že vrsto let piše in izvaja glasbo 
za otroke. Z njo je nastopil Otroški pevski 
zbor iz POŠ Lom pod mentorstvom Janje 
Meglič. 

O Jelki Reichman
Jelka Reichman se s knjižno ilustracijo 
kot svobodna umetnica ukvarja že skoraj 
petdeset let, ilustrirala je prek 200 knjig 
za otroke, številne so že dolgo klasike 
med slovenskimi slikanicami, med njimi 
Šivilja in škarjice (Dragotin Kette), Mi-

školin (Josip Jurčič), Maček Muri, Piki 
Jakob, Zmaj Direndaj, Pajacek in Punčka, 
Zlata ladja (Kajetan Kovič), Povodni mož 
(France Prešeren), Medvedki sladkos-
nedki (Srečko Kosovel), Pisani klobuček 
(Janez Bitenc), Sto ugank (Anja Štefan) 
in številne druge. Poleg tega njena dela 
ves čas objavljajo v Cicibanu in drugih 
otroških revijah. Pri pošti Slovenije je po 
letu 2000 izšlo več kot 20 znamk z njeni-
mi motivi, dolga leta je Jelka Reichman 
uspešno sodelovala z Unicefom, njene 
ilustracije so se pojavljale na brezštevil-
nih voščilnicah in darilih. Za svoje delo je 
prejela številne nagrade, med njimi Kaju-
hovo nagrado (1974), Levstikovo nagra-
do (1979), Bronasto plaketo v Leipzigu 
(1984), Smrekarjevo nagrado za življenj-
sko delo (2002) in Levstikovo nagrado za 
življenjsko delo (2005). 
Razstava ilustracij Jelke Reichman bo na 
ogled do 26.oktobra 2016. 
Paviljon NOB je za obiskovalce odprt od 
torka do petka od 10. do 12. ure in od 16. 
do 18. ure, v soboto je odpiralni čas med 
10. in 12. uro. 
Lepo vabljeni!

predstavami. Skrbimo za dodatna izobra-
ževanja s priznanimi plesnimi pedagogi, 
predvsem s področij baleta, sodobnega 
plesa, tribal fusiona, etno in show plesov. 
Ravno ti plesni stili namreč prispevajo k 
najbolj zanimivim kombinacijam z orien-
talsko plesno tehniko in nam hkrati omo-

gočajo neomejeno možnosti pri čudovitih 
odrskih postavitvah. 
V društvu na ta način že vrsto let deluje-
jo otroške, mladinske in odrasle skupine, 
tako tekmovalne kot rekreativne. Vablje-
ni, da se nam pridružite in nas spremljate 
na naši Facebook strani KUD Leyli.
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1893 je bil namreč spet predlagan vladar-
ju v odlikovanje in znova so izpostavljali 
njegovo izjemno zgledno življenje, njego-
vo moralno načelnost pa tudi to, da so mu 
bila agitacije in politična delovanja tuja. 
Izpostavili so njegovo pomoč ljubljanske-
mu škofu. Cesar je predlog upošteval in 
dr. Klofutarja tokrat odlikoval z redom že-
lezne krone 3. razreda. O tem odlikovanju 
je prav tako poročalo časopisje. V Zgodnji 
Danici so poročali o voščilih, ki so de-
ževala z vseh strani. Takole so zapisali: 
»Presvitli cesar so milostnemu stoljnemu 
proštu dr. Leonarju [sic!] Klofutarju pode-
lili častni red železne krone tretje verste. 
Mnogozaslužnemu gospodu od mnogih 
stranij prihajajo čestitanja. Stoljni kapitel 
se je v soboto 23. t. m. skupno poklonil 
milostnemu gospodu odlikovancu in po 
prečast. Gosp. Generalvikariju pl. Dr. 
Pavkarju naznanil svoja priserčna voščila. 
Ad multos annos!«
Očitno je imelo njegovo odlikovanje ne-
kaj vpliva na političnem parketu, saj naj 
bi se deželni predsednik baron Hein kaj 
nespretno izražal ob svojem osebnem po-
hvalnem mnenju o dr. Klofutarju. O tem 
je podrobneje poročal Slovenski narod, 
ki je 27. decembra 1893 temu govoru 
deželnega predsednika, povezanega z dr. 
Klofutarjem, namenil poseben prispevek 
na prvi strani časopisa z naslovom: Baron 
Hein in prošt Klofutar. V njem so prizna-
vali, da o dr. Klofutarju vedo bolj malo, 
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Ignacij Holzapfl in 
Leonard Klofutar  
(2. del)

dr. Miha Šimac

Leta 1882 je bil v odlikovanje na predlog 
ljubljanskega škofa in kranjskega deželne-
ga predsednika predlagan profesor dr. Le-
onard Klofutar. V predlogu so se nekoliko 
obširneje razpisali o biografskih podatkih 
in navedli, da je že od leta 1843 duhovnik, 
da deluje kot okrožni šolski nadzornik in 
na sploh kaže veliko zanimanje za šolstvo 
na Kranjskem. Izpostavili so še njegova 
prizadevanja, ki jih je imel kot profesor, 
ter navedli podatek, da je bil leta 1862 
imenovan za škofijskega konzistorialne-
ga svetnika, od leta 1869 pa je bil častni 
kanonik. Opravljal je direktorsko službo v 
ljubljanskem bogoslovju, deželni predse-
dnik Kranjske pa je posebej izpostavil nje-
govo moralno in politično neoporečnost 
ter požrtvovalnost duhovnika, ki je vnet 
in zvest cesarski hiši. Cesar je odlikovanje 
potrdil in dr. Klofutarja odlikoval z vite-
škim križcem reda Franca Jožefa. 
Toda to ni bilo poslednje odlikovanje, ki 
ga je dr. Klofutar prejel. Ob koncu leta 

kljub temu pa niso varčevali z različnimi 
ocenami. Med drugim so dr. Klofutarju 
očitali povezanost oziroma že kar servil-
nost baronu Heinu, kranjskemu deželne-
mu predsedniku. Zanjo naj bi bilo krivo 
Klofutarjevo nemškutarstvo, ki naj bi ga 
prinesel iz rodnega kraja. Dr. Klofutar naj 
bi, kakor je zapisal poročevalec, tudi lju-
bljanskega škofa rad pozdravljal z nem-
ško besedo, v deželnem šolskem svetu pa 
naj bi bil edini, »ki nikdar slovenske be-
sedice ne spregovori, dasi je ta zastopnik 
slovenskega škofa in ne nemškega Trži-
ča«. Prav tako so zapisali, da je bil menda 
med duhovščino »zelo malo priljubljen«, 
vzrokov za to pa niso želeli navesti, češ, 
da duhovščina sama dobro ve, zakaj je 
temu tako. Na drugi strani pa so na seji 
deželnega šolskega sveta temeljito ob-
delali tudi že omenjeni govor deželnega 
predsednika, v katerem je baron Hein oči-
tno pretiraval s hvalnicami odlikovanemu 
dr. Klofutarju, saj naj bi ga imenoval za 
»najizvrstnejšega duhovnika v celi Av-
striji«. To »zmoto« deželnega predsedni-
ka, kakor so zapisali, pa so si v liberalnem 
listu dobro privoščili. 
Omenjeni arhivski zapisi iz zaprašenih 
papirjev so po dolgih letih spet ugledali 
luč sveta in vsaj deloma odstrli še nekaj 
drobcev o že znanih rojakih. Morda pa se 
v prihodnje najde še kaj tudi o tistih, ki 
jih širša javnost še ne pozna, četudi je tudi 
njihova zibelka tekla v Tržiču.

Tabor na domačiji Hvadnik
Neokrnjena narava, sveža jutra, različne aktivnosti na prostem, domača ekološko pridelana hrana, delo, sloga, 
otroški smeh in veselje... Vse to je konec avgusta povezalo otroke iz bližnje in daljne okolice, ki so v dveh tednih 
preživljali skupne trenutke na prvem otroškem taboru na Domačiji Hvadnik v Vadičah.
Z vodilom, da je narava mati in učiteljica vseh nas, smo se povezali, ji prisluhnili in v tem duhu preživeli ne-
pozabne dni na kmetiji.
Spali smo na skednju, na senu, kot so včasih spali naše babice in dedki. Zbujala sta nas je jutranje sonce in 
petelinje petje, vsako jutro smo bosi po rosi odšli v sadovnjak, pozdravili sonce, se zahvalili za nov dan in imeli 
jutranjo telovadbo. Prebujeni in razmigani smo si razdelili delovne naloge in jutranjo skrb za živali. Ker smo 
spoznali, da je v slogi moč, smo v parih pobrali kokošja jajčka, spustili račke na pašo, nakrmili koze in konje, 
potem pa odšli na zaslužen zajtrk. Vsak dan smo si zadali cilje in naloge, nismo pa pozabili tudi na sprostitev 
in čas za igro.
V dveh tednih smo skupaj s pridnimi otroci pograbili pokošena polja, pobrali ozimni krompir, nabirali ze-
lenjavo, posušili zelišča za čajčke, ki nas bodo greli v mrzlih zimskih dneh, si naredili vsestransko uporabno 
ognjičevo kremo, dvakrat osvojili vrh Dobrče, jahali, streljali z lokom, bili ustvarjalni na delavnicah ...
Najlepši so bili večeri, ko smo se greli ob tabornem ognju, pekli, peli, plesali in se veselili pozno v noč, potem 
pa zares utrujeni zaspali ob pravljicah. Ob koncu obeh taborov smo slišali željo po ponovnem snidenju v pri-
hodnjem letu. Takšne besede so za naju in najino družino velika pohvala, predvsem pa spodbuda, da bomo še 
bolj inovativni in pogumni.
Na Domačiji Hvadnik se želiva iz srca zahvaliti vsem otrokom, ki so svoj počitniški čas namenili za druženje z 
nami. Ker pa je do naslednjega poletja še daleč, se bomo potrudili, da tudi v času jesenskih počitnic pripravimo 
kaj zanimivega. Vabljeni tudi na praznovanje otroških rojstnih dni v družbi konj, na nedeljske družinske dneve, 
jahanje ali samo na sprehod v naravo. Kot je zapisal slavni mislec J. J. Rousseau: »Vse knjige sem zaprl, ena 
sama pa ostane vsem očem odprta za vselej, knjiga narave.« Na Domačiji Hvadnik vas vabimo, da jo berete 
tudi skupaj z nami.

Barbara Horvat Požun
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Fotoreportaža sprejema prvošolcev
Foto: Toni Čebron
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Prvi šolski dan
Erna Meglič

Najpomembnejše učenje se dogaja v resničnem življe-
nju ob resničnih problemih, ne v učilnicah.
   Charles Handy

Prvi september, prvi šolski dan. Prag Osnovne šole Križe je prvič prestopilo 
42 prvošolcev. Prvi sošolci, prva učiteljica in prvi vtisi – da bi bili čim bolj 
prijetni, so pod mentorstvom Andreje Poklukar poskrbeli člani dramskega 
krožka z igrico Medene sanje. Učence so sprejele učiteljice Anamarija Cvek, 
Mateja Marčun in Irena Snodic. Vsak prvošolec je kot znak pripadnosti in 
prepoznavnosti dobil še majico z logotipom naše šole. Slovesnega sprejema 
prvošolcev se je udeležil tudi Dušan Bodlaj, podžupan Občine Tržič.

Misli prvošolcev:

Najbolj zanimivo mi je bilo takrat, ko je prišla policija. (Tilen)
Všeč mi je bila igrica, ker so bile čebelice tako zelo pridne. (Stina)
Vesel sem bil, ker smo dobili majčke in nove učiteljice. (Urh)
Igrica je bila zabavna, ker je bilo smešno, ko so medveda popikale čebele po podplatih in po smrčku. (Lejla)

Prvi šolski dan v Kovorju
Simona Križaj; foto: Gal Pavel Pazlar

Na podružnični šoli v Kovorju imamo navado, da 
bodoče prvošolce sprejmemo že konec junija, ko se 
uradno poslovimo od najstarejših učencev naše šole, torej od petošolcev. 
Tak sprejem, kjer dobijo prvošolčki tudi znak naše šole, je bil tudi letos. 1. 
septembra smo dobili 13 novih prvošolcev na naši podružnici.
Skupaj s starši so se zbrali pred šolo. Ravnatelj, vodja podružnice in njiho-
va učiteljica smo jih povabili, da vstopijo. Učenci 2., 3. in 4. razreda so jih s 
ploskanjem in ob glasbi pospremili v njihovo učilnico. Dobrodošlico sta jim 
zaželela tudi župan in ravnatelj OŠ Bistrica. Policist je staršem in prvošolcem 
podal nekaj nasvetov o varni poti v šolo. Prvošolcem smo razdelili majice 
z emblemom naše šole in rumene rutice, da bodo čim bolj vidni na cesti.
Učenci dramskega krožka so zaigrali poučno igrico o zajčku, ki se je izgubil, nato smo otroke pogostili s sokom in čokoladnim jajčkom. Upam, da jim bodo prvi in ostali dnevi na naši šoli ostali v 
čim lepšem spominu, in jim želim veliko uspehov na njihovi poti odraščanja.

Prvi šolski dan na OŠ Bistrica
Marija Likozar; foto: Gal Pavel Pazlar

Še pred začetkom novega šolskega leta smo bili učiteljice prvih razredov in bivši prvošolci že aktivni in smo pridno pripravljali program za nove 
prvošolce. Sprejem prvega septembra je bil pomemben dan za prvošolce, njihove starše, celoten kolektiv šole in tudi za bivše prvošolce, ki so celotni 
program izpeljali sami. Program je bil sestavljen iz uvodnega pozdrava ravnatelja, podžupana in policista. Ker smo se v prvem razredu učili tudi 
angleškega jezika, smo uvodno pesem »Hello song« zapeli tudi v angleščini. Sledila je recitacija o koncu počitnic in pričetku novega šolskega leta. 
Za popestritev programa je poskrbela poučna igrica, ki so se je bivši prvošolci naučili v času podaljšanega bivanja, predstavili smo tudi eno izmed 
interesnih dejavnosti, ustvarjalni ples. Program smo zaključili z angleško pesmijo »Goodbye song«.
Ravnatelj, podžupan in policist so prvošolcem zaželeli uspešno šolanje in jim podelili rdeče majice z logotipom naše šole, dobili pa so tudi rumene 
rutice za varno pot v šolo. Po uradnem zaključku smo odšli v razrede, kjer so se naši najmlajši učenci posladkali, starši in skrbniki pa so slišali prve 
informacije za čim bolj prijeten in manj stresen prehod v novo življenjsko obdobje njihovih otrok.
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Glasbena šola Tržič 
2016/17

Franci Podlipnik

Pouk v Glasbeni šoli Tržič je v šolskem 
letu 2016/17 že v polnem teku, zato je 
čas, da se ozremo na prehojeno pot v pre-
teklem šolskem letu in predstavimo cilje 
v tem šolskem letu.
Glasbena šola Tržič nudi osnovno glas-
beno izobrazbo in možnost muziciranja 
otrok že 66. leto. V lanskem in letošnjem 
šolskem letu imamo vpisanih 179 učen-
cev na individualni pouk inštrumenta ali 
petja, poleg njih pa v letošnjem šolskem 
letu še 14 učencev v oddelku glasbene 
pripravnice.
Vzgojno izobraževalno delo izvajamo v 
prostorih glasbene šole v Šolski ulici 2, 
kjer so učilnice za izvajanje individualne-
ga in skupinskega pouka, dvorana za šol-
ske nastope in koncertno dejavnost. Ker 
pa so prostori maksimalno izkoriščeni in 
ne zadoščajo več za izvedbo celotnega 
programa šole za nemoteno izvajanje po-
uka, uporabljamo tudi arhiv glasbene šole 
in prostore Pihalnega orkestra Tržič, kjer 
izvajamo pouk tolkal in vaje Šolskega za-
bavnega orkestra.
Kljub prostorskim težavam je delo uči-
teljev na naši glasbeni šoli na visokem 
strokovnem nivoju, kar dokazujejo zelo 
uspešni nastopi naših učencev na številnih 
javnih nastopih v dvorani glasbene šole ter 
na koncertih, otvoritvah razstav in drugih 
prireditvah v občini. Šolska orkestra in 
komorne skupine so s svojimi programi 
nastopili na plesnem večeru v Festivalni 
dvorani v Ljubljani in navdušili na Božič-
no – novoletnem koncertu v Kulturnem 

Brezskrbnega poletja je konec in ponovno 
je čas, da se pričnemo posvečati opravlja-
nju šolskih obveznosti, učenju in pridobi-
vanju novih veščin ter spretnosti. V naš 
program je vključenih že veliko otrok in 
mladih, zato je pomoč prostovoljcev več 
kot dobrodošla. 
Iščemo zavzete, odgovorne in potrpežlji-
ve ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati 

centru Tržič. Šolski zabavni orkester je 
zelo uspešno predstavljal našo šolo na 2. 
srečanju orkestrov glasbenih šol Gorenj-
ske v Kranju. S svojimi glasbenimi točka-
mi smo navdušili občinstvo na Srečanju 
glasbenih šol Gorenjske in zamejstva v 
Škofji Loki in uspešne nastope končali 
ob zaključku šolskega leta z letnim kon-
certom v Kulturnem centru Tržič. Poleg 
teh nastopov smo v lanskem šolskem letu 
pripravili učno uro s predstavitvijo inštru-
mentov, ki jih poučujemo  na naši glasbe-
ni šoli, in s tem programom gostovali na 
tržiških osnovnih šolah in v Vrtcu Naklo, 
k nam v dvorano glasbene šole pa smo po-
vabili 100 otrok iz tržiških vrtcev.
V Glasbeni šoli Tržič smo izredno ponosni 
na uspehe naših učencev, ki so predstav-
ljali našo šolo na regijskih, državnih in 
mednarodnih tekmovanjih, na katerih so 
posegali po visokih in najvišjih priznanjih 
in nagradah, nekateri pa so uspešno opra-
vili sprejemni preizkus na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani. Zasluga za 
uspehe pa gre poleg pridnih in talentira-
nih učencev tudi našim učiteljem, ki so s 

svojim znanjem in strokovnim delom pri-
pomogli k tem uspehom. 
V tržiški glasbeni šoli se tudi v letošnjem 
šolskem letu učenci učijo igranja na or-
kestrskih inštrumentih: violina, viola, 
violončelo, flavta, klarinet, saksofon, 
trobenta, pozavna, tuba in tolkala. Izmed 
drugih inštrumentov poučujemo še klavir, 
harmoniko, kitaro in kljunasto flavto. Po-
leg inštrumentov poučujemo tudi petje.
Učenci sodelujejo v komornih skupinah, 
v Šolskem zabavnem orkestru in Harmo-
nikarskem orkestru.
V letošnjem šolskem letu želimo še dvig-
niti kvalitetno raven naših nastopov in 
koncertov, se čim bolj uspešno predstavi-
ti na koncertih izven občine in udeležiti 
tekmovanj mladih glasbenikov. Regijsko 
in državno tekmovanje mladih glasbeni-
kov bo v mesecu februarju in marcu po-
leg ostalih glasbenih šol na Gorenjskem 
gostila tudi naša glasbena šola. 
Vsi zaposleni se bomo še naprej trudili, 
da bo Glasbena šola Tržič še naprej po-
memben dejavnik pri glasbeni vzgoji ot-
rok in kulturnemu utripu našega mesta.

otrokom in mladostnikom ter bi hkrati 
radi pridobili nova znanja in izkušnje. 
Želimo si prostovoljcev, ki bi bili prip-
ravljeni ob delavnikih v popoldanskem 
času pomagati učencem in dijakom pri 
opravljanju šolskih obveznostih. Zato 
potrebujemo predvsem ljudi, ki bi lahko 
prihajali vsak teden v šolskem letu. Za 
vodenje delavnic za otroke in mladostni-

Mladinski center Tržič (CSD Tržič) išče pomoč prostovoljcev

Katarina Kuzma

ke ste dobrodošli vsi, ki imate znanja in 
spretnosti z različnih področij.  

Za več informacij nam lahko pišete na 
mladinski.center.trzic@gmail.com ali 
pokličete na tel.: 031-699-247. 
Več o našem programu si lahko preberete 
tudi na spletni strani: http://www.csdtrzic.
org.

Pustni nastop (arhiv GŠ Tržič).
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Tržič - mesto dobrih 
misli in želja

Lea Torkar, Drago Zalar, Stane Grum

Dobre misli in želje nas napolnjujejo prek 
dneva, tedna, leta in nam dajejo potrebnih 
moči za bremena vsakdana. Projekt Tržič – 
mesto dobrih misli in želja spodbuja dobre 
misli, želje in pozitivna dejanja.
Kaj dejansko prinaša projekt v mesto Tržič?
Spodbuja povezovanje javnih zavodov in 
meščanov ter pozitivno razmišljanje. Žene 
nas skupna želja delati dobro na vseh pod-
ročjih, da bo naše sobivanje še boljše, da 
bomo drug drugega bolje spoznali, razu-
meli in zaradi tega v prihodnje še intenziv-
neje sodelovali.
Uvodno predstavitev prihajajočega pro-
jekta Tržič – mesto dobrih misli in želja 
smo s Fundacijo Vincenca Drakslerja in 
socialnim podjetjem opravili tudi v okviru 
Šuštarske nedelje. 
Na stojnicah, ki so bile že od daleč vidne 
zaradi zastav in kopice raznobarvnih balo-
nov, označenih z logotipom projekta, smo 
obiskovalce seznanjali z vsebino projekta 

Eno izmed prvih omemb tržiške kulina-
rične dediščine najdemo v pesmih Voj-
teha Kurnika v tretji četrtini 19. stoletja. 
Omenjali so jo tudi pisci v poznejših ob-
dobjih, a so predstave o njej, še bolj pa 
praksa pripravljanja in uživanja hrane, 
med Tržičani zbledele. Da bi kulinarič-
no dediščino, iz katere se je razvila naša 
današnja prehrana, bolje spoznali in po-
iskali jedi, ki so jih radi in pogosto jedli 
naši predniki, smo na Ljudski univerzi Tr-

sklepne prireditve ob zaključku projekta, 
ki bo 2. junija 2017, shranjeno na sedežu 
občine.
V tednu otroka, 10. oktobra, se bodo učen-
ci 8. in 9. razredov vseh treh šol v Kul-
turnem centru srečali s slovensko pevko 
Anjo Baš. Predavanje organizira Knjižnica 
dr. Toneta Pretnarja Tržič. Po šolah bodo 
potekale tudi dobrodelne akcije Rdečega 
križa "Lepo je deliti".
Projekt Tržič - mesto dobrih misli in že-
lja naj steče najprej v nas samih, v naših 
odnosih doma, v službi, šoli, na ulici ... 
Včasih ciljev takega projekta preprosto ne 
moremo izmeriti – cilj takega projekta je 
deliti in delati dobro. Naj nas ta misel vodi 
skozi celo leto in naj nas spodbudi, da nas 
bodo dobre misli in želje vodile k dobrim 
dejanjem.
Vse lepo vabimo, da skupaj z nami skle-
nete srčno verigo 7. 10. 2016 ob 12.00 v 
atriju Občine Tržič.

in z napovedanimi aktivnostmi. Za to pri-
ložnost smo za obiskovalce pripravili tudi 
krajšo informativno zloženko z osnovnimi 
informacijami o projektu, ki jih lahko do-
bite v TPIC.

Kaj nas čaka v mesecu oktobru?
V petek, 7. oktobra 2016, bomo v Tednu 
otroka s posebnim športno-kulturnim do-
godkom, ki smo ga poimenovali Tržiška 
veriga srca, javno odprli projekt Tržič 
–mesto dobrih misli in želja, v katerem 
bodo sodelovali številni tržiški javni zavo-
di, ustanove, društva in občani. Na dogod-
ku bomo s tekom povezali vse sodelujoče 
in na ta način sklenili verigo prijateljstva 
in sodelovanja. 
Skupina tekačev bo tek začela pred OŠ 
Križe in ga nadaljevala po trasi, ki bo te-
kače pripeljala do vseh sodelujočih insti-
tucij v projektu. Tekači bodo s seboj nosili 
veliko srce, na katerega bodo ustanove, ko 
bodo tekači pritekli do njih, pritrdili svoje 
nekoliko manjše srce z zapisano lepo mis-
lijo. Tek se bo ob 12. uri zaključil na mostu 
pred Občino, kjer bodo tekači veliko srce 
slovesno izročili županu. V občinskem 
atriju bo krajša kulturna prireditev zdru-
ženih pevskih zborov vseh treh tržiških 
osnovnih šol in orkestra Glasbene šole Tr-
žič. Srce z zbranimi dobrimi mislimi bo do 

žič razpisali študijski krožek z naslovom 
Kulinarična dediščina Tržiča. Krožek je 
brezplačen in ga vodi dr. Saša Poljak Is-
tenič - etnologinja, zaposlena na Inštitutu 
za slovensko narodopisje ZRC SAZU.
Povabilu na krožek so se odzvali posa-
mezniki različnih starosti, izkušenj in 
zanimanj, kar je omogočilo oblikova-
nje izjemno pestre skupine ljudi, ki bo 
spoznavala kulinarično dediščino Tržiča 
in razmišljala o možnostih njene aktua-
lizacije v sodobni vsakdanji rabi in turi-
stični ponudbi. Namen krožka je namreč 
spodbuditi ljudi, da spoznavajo pretekle 
prehranjevalne navade, da ohranijo in 
zapišejo spomine nanje, zberejo recepte 
za pripravo jedi in razmišljajo o možno-
stih njihove priprave v sodobnosti - tako 
v okviru vsakdanje in praznične prehra-
ne kot tudi v okviru razvijanja lokalne 

gostinske ponudbe. A najprej je treba 
spoznati dediščino, šele potem lahko na 
podlagi spoznanj razvijamo ponudbo, ki 
bo ustrezala današnjemu okusu ljudi in 
bo povezana z zgodbami, ki so v okviru 
turizma pomembne prav toliko kot hrana 
in pijača sama.
Udeleženci krožka so sicer že začeli s 
svojim delom, tiste, ki se niste vključili, a 
bi v projektu radi sodelovali, pa vabimo, 
da nas pokličete in poveste ali pa zapišete 
in pošljete karkoli, kar se vam v zvezi z 
dediščino prehranjevanja zdi pomembno, 
zanimivo, manj znano ... Veseli bomo va-
ših pobud, še posebej kakšnega recepta za 
pripravo jedi, ki jih danes ni več na jedil-
nikih ali z njih izginjajo, tudi posebnosti 
tržiških gostiln ipd. Naš naslov: Ljudska 
univerza Tržič, Šolska ulica 2, Tržič; tel.: 
04/592-55-51.

Tržiška kulinarična 
dediščina

dr. Metka Knific Zaletelj

Opozorilo
Kot predsednik Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj in član Odbora naglušnih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije svetujem osebam 
z okvaro sluha, naj ne uporabljajo slušnih aparatov sumljivega izvora. V zadnjem času se v medijskem prostoru objavljajo reklame za slušne aparate, ki zavajajo javnost s 
čudežnimi učinki. Pred uporabo slušnih aparatov se posvetujte z zdravnikom in strokovno službo našega društva. Nestrokovna uporaba slušnih aparatov lahko resno poško-
duje vaš sluh.
          Boris Horvat Tihi, predsednik AURIS Kranj
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Že dodobra smo zajadrali v novo skakal-
no sezono in niti še ni tako daleč slavje 
naših skakalcev v Planici marca letos, 
že nas razveseljujejo z novimi uspehi. V 
zadnjih dveh letih smo v tržiških skokih 
zabeležili zgodovinske uspehe. Zanje je 
zaslužen Anže Semenič, član Nordijskega 
smučarskega kluba Tržič FMG. V začetku 
letošnjih poletnih tekem je pokazal, da se 
lahko bori za najvišja mesta, in ob prvih 
skokih na treningih v Ruskem skakalnem 
centru Chaikovsky opozoril nase. Tako 
sta že na tekmovanju poletne velike na-
grade Grand Prix z Robertom Kranjcem 
slavila dvojno slovensko zmago, na dru-
gem tekmovanju pa je Anže pokazal svoje 
najboljše skoke, kar je zadostovalo za nje-
govo prvo zgodovinsko posamično zma-
go na najvišjem tekmovanju v smučarskih 
skokih (10. in 11. september 2016).

»Na to res nisem računal in še sam sem 
presenečen, da sem res zmagal, ampak 
naredil sem dva zelo dobra skoka in sem 

zelo srečen. Pred drugim skokom sem 
imel malce treme, saj je bilo prvič, da sem 
bil vodilni po prvi seriji, ampak preprosto 
sem naredil svoj najboljši skok in uspelo 
mi je.« je povedal Anže Semenič po kon-
cu tekmovanja.

V imenu Nordijskega smučarskega kluba 
Tržič FMG mu iskreno čestitamo.

Priprave na novo 
tekmovalno sezono

Magda Mandelc

V letošnji tekmovalni sezoni 2016/2017 
bodo dekleta Ženskega rokometnega klu-
ba Tržič v državnem prvenstvu Tekmova-
nje mladih tekmovala v štirih starostnih 
kategorijah: Starejše deklice A v skupini 
ZAHOD, Mlajše deklice A, B in C pa v 
skupini CENTER. Po dolgih letih bo v Tr-
žiču spet ženska članska ekipa, ki bo tek-
movala v 1. B državni ligi za članice.
V mesecu avgustu so s pripravami na novo 
tekmovalno sezono najprej začele članice 
in starejše deklice, konec meseca pa so se 
jim pridružile tudi mlajše deklice. Treningi 
so potekali na zunanjem igrišču v Križah, 
od meseca septembra dalje pa za vse se-
lekcije potekajo treningi trikrat do štirikrat 
tedensko v Dvorani tržiških olimpijcev in 
OŠ Bistrica. Na vseh tržiških osnovnih šo-

lah se bo tudi letos izvajala interesna de-
javnost »Igre z žogo – mini rokomet«.
Od 8. do 11. 9. smo za naša dekleta or-
ganizirali skupne priprave v Rovinju. V 
času priprav so starejše in mlajše deklice 
odigrale več prijateljskih tekem z ekipami 
RK Rovinj, RK Poreč, RK Umag in RK 
Buje, članice pa z ekipami RK Rovinj, RK 

Poreč, ŽRK Umag in ŽRK Arena Pula.
Še vedno vabimo deklice, ki imajo veselje 
do iger z žogo in želijo igrati rokomet, da 
se nam pridružijo na treningih v športni 
dvorani v Tržiču in telovadnici OŠ Bistri-
ca (dodatne informacije o klubu in trenin-
gih lahko najdete na https://www.facebo-
ok.com/zrk.trzic).

Zgodovinska zmaga Anžeta Semeniča za  
NSK Tržič FMG

Matija Stegnar; foto: Berkutchi
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Aktivni tedni športa s 
Športno zvezo Tržič 

Biserka Drinovec

V začetku julija smo se vrnili s poletnega 
športno-likovno-plesnega tabora v Savu-
driji. Odhajali smo malce prestrašeni, ker 
je bila to za nas nova lokacija, ki pa se je 
izkazala za odlično. 
Nato smo začeli s pripravami na aktivna 
tedna športa, ki sta se odvijala v juliju in 
avgustu za otroke med 6. in 16. letom. 
Obiskali smo pustolovski park na Krvav-
cu, plezali na plezalni steni, vozili s tubo, 
skakali na trampolinu in streljali z lokom, 

Odprto občinsko 
prvenstvo v plavanju 
2016 

Biserka Drinovec

Športna zveza Tržič je avgusta na Gorenj-
ski plaži organizirala športno popoldne 
za otroke in odprto občinsko prvenstvo v 
plavanju. Ob lepem in vročem vremenu 
je bila udeležba odlična. Na športnem po-
poldnevu so se otroci preizkusili v različ-
nih vodnih igrah, nato pa so se udeležili 
še tekmovanja v plavanju. Tekmovalci so 
bili razdeljeni v različne starostne katego-
rije, tekmovali so v disciplini 50 m pros-
to. Vsi udeleženci tekmovanja so prejeli 
dnevno vstopnico za Gorenjsko plažo in 
sladoled. Prvi trije v vsaki kategoriji so 
poleg medalje prejeli tudi lepe praktične 
nagrade naših sponzorjev. 

Rezultati: 
V kategoriji cicibank je zmagala Maya 
Trutschl, druga je bila Blaža Pajntar in 
tretja Lana Pivk. Med cicibani je prvo 
mesto osvojil Anej Papler, drugi je bil Gal 
Zvršen in tretji Matic Premrl. V kategoriji 
starejših deklic je zmagala Jerneja Košir, 
druga je bila Klara Aljančič, tretja Rebeka 
Pljakič. Med starejšimi dečki je zmagal 
Rožle Pjantar, drugi je bil Luka Mlakar, 
tretje mesto pa je osvojil Gašper Rožič. V 
kategoriji mladincev je prvo mesto osvo-
jil Amadej Košir, pri mlajših članih pa si 
je zmago priplaval Matej Pajntar. 

igrali golf, košarko in nogomet ter plavali 
na Gorenjski plaži. Na planinski pohod 
smo jo s planinsko vodnico Olgo Rener 
mahnili na Stari Ljubelj in do Valvazorje-
vega doma. Letošnje presenečenje tedna 
športa je bilo poleg supanja na Blejskem 

jezeru tudi jahanje. Slike s tabora in te-
dnov športa si lahko ogledati na Facebo-
oku Športne zveze Tržič.
Projekt so delno sofinancirale Občina Tr-
žič, Fundacija za šport in Zavarovalnica 
Triglav.

Med veterankami je zmago osvojila Hed-
vika Gosar, druga je bila Maruša Sedmi-
nek, tretja Mojca Sedminek. Med starej-
šimi člani je prvo mesto osvojil Metod 
Kožuh, drugi je bil Matjaž Kosmač. Med 
veterani je zmagal Peter Mohorčič, drugi 
je bil Drago Uzar, tretji Lado Sedej. 
Za udeležbo na tekmovanju smo podelili 

tudi praktični nagradi najstarejši tekmo-
valki Bredi Nemec ter najstarejšemu tek-
movalcu Dragu Uzarju.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in prišli na 
tekmovanje. Navijačem pa hvala za buč-
no navijanje. Projekt so delno sofinanci-
rale Občina Tržič, Fundacija za šport in 
Zavarovalnica Triglav.
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Novi vpisi v PS Špela 
tudi v oktobru

Špela Mandelc

Septembra se je v Plesnem Studiu Špela 
neprestano nekaj dogajalo. Uspešno smo 
zaključili teden odprtih vrat, ki je letos 
potekal med 5. in 16. 9. Začeli smo plesa-
ti na različnih plesnih tečajih, se rekreirati 
na športnih vadbah, tekmovalci so začeli 
trenirati za novo tekmovalno sezono. Že 
tretjič smo organizirali dan PS Špela na 
Gorenjski plaži, kjer je bilo poskrbljeno 
za različne aktivnosti čez dan, verjetno pa 
ste nas opazili tudi na Šuštarski nedelji. 
Ustvarjanje prijateljstev in boljši medge-
neracijski odnosi so, kot pravimo v PSŠ, 
poleg plesa in zabave naš glavni cilj.

Novice Plesnega kluba

Marta Markič

Končale so se počitnice Plesni klub je 
zopet odprl svoja vrata ljubiteljem plesa. 
Začeli smo z brezplačnimi treningi za vse 
plesne kategorije in za nove člane v mese-
cu septembru. Odziv ljubiteljev plesa od 
najmlajših v vrtcih pa do mladostnikov je 
bil odličen. Spoznali smo veliko plesnih 
navdušencev hip hopa, rokenrola, brek 
dance, jazz baleta in jim predstavili svojo 
dejavnost. Hvala vsem novim članom in 

Kljub temu, da se je sezona že začela, še 
vedno sprejemamo nove člane na vseh te-
čajih, vi le pridite in se prepustite. Ne bo 
vam žal! Ob tej priložnosti bi se radi tudi 
zahvalili vsem plesalcem, staršem, spon-
zorjem, TD Tržič, TPIC in Občini Tržič 
za vso pomoč. 

Pridružite se nam na naslednjih plesnih 
tečajih: OTROŠKI PLESNI VRTEC 
za NAJMLAJŠE, MINI POP in JAZZ, 
JAZZ BALET, DRUŽABNI PLESI, HIP 
HOP za otroke, mladince in člane ter HIP 
HOP ZA ODRASLE ter na športnih vad-
bah: PILATES, ŠPELAMIX hard in soft, 
ZUMBA, INTERVALNA VADBA- HIIT, 

VADBA ZA STAREJŠE in JUTRANJA 
VADBA, vadba FIT HRBTENICA, PRA-
ZNOVANJE ROJSTNEGA DNE …

Info: 040/623-535

staršem, ki so nam zaupali svoje otroke; 
to je motivacija, da delamo še bolje in 
ponudimo našim članom veliko veselja, 
druženja, dobre volje, medsebojnega ra-
zumevanja in prijateljstva. 
Nastopili smo na 49. Šuštarski nedelji ter 
ob odprtju razstave tržiških obrtnikov v 
Paviljonu NOB, nastopali na tržnih dne-
vih , na uličnem festivalu Zelena luč za 
trajnost. 24. 9. smo organizirali tekmova-

nje Rock & Break, s katerim se je začel 
drugi del tekmovalne sezone za naše ple-
salce rokenrola, break dance, hip hopa in 
jazz baleta. Želimo vsem našim članom 
veliko uspehov, predvsem veselja in dob-
rega počutja v naši družbi – skupaj smo 
najboljši!
Še vedno se nam lahko pridružite!  
Inf.: 040-888-609 ali plesni.klub.trzic@
gmail.com.
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Nekaj spominskih 
drobcev na tržiški  
Dečji dom

Dr. Jurij Kurillo

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem 
bil promoviran za doktorja medicine leta 
1960. Po končanem stažu in vojaški ob-
veznosti sem dobil svojo prvo službo kot 
zdravnik v tržiškem Zdravstvenem domu, 
kjer me je prijazno sprejel direktor dr. 
Tone Martinčič. Po svojem prihodu sem 
prevzel predvsem zdravstveno oskrbo 
malih otrok in šolarjev, manjše število 
mojih delovnih ur pa je bilo namenjeno 
odraslim bolnikom. Splošne ambulante so 
imele tisti čas svoje prostore v poslopju 
današnje občine, dejavnost za najmlajše 
pa je potekala v Dečjem domu, za Tržič 
pomembni zdravstveni ustanovi, ki je tam 
delovala že od leta 1929. To je bila sta-
ra stavba ob Mošeniku, le spodaj zidana, 
zgoraj pa s stenami iz zelenkastega lesa. 
Tu sem potem ordiniral v ambulantah za 
bolne dojenčke in šolarje, opravljal pre-
ventivne preglede v posvetovalnicah za 
dojenčke, pa tudi sistematske preglede za 
učence tako mestnih šol kot njihovih oko-
liških podružnic. 

V tej stavbi sem za začetek dobil sobico, 
v kateri sem ob dežurnih dnevih lahko 
prespal ─ kadar me ob številnih klicih 
za obiske ni šofer prevažal po mestu ter 
okoliških dolinah in grapah. Medtem ko 

sem proti večeru čakal na take »pozive«, 
bi se bržkone kar malo dolgčasil, če me 
ne bi vsakokrat prijazno povabila upo-
kojena medicinska sestra Eleonora Vovk, 
dolgoletna stanovalka Dečjega doma, da 
sva skupaj sledila programu na njenem čr-
no-belem televizorju. Spored je bil kajpak 
vsejugoslovanski; spominjam se, da sva 
najraje gledala kakšne zabavnoglasbene 
oddaje, kakršne so denimo pogosto prena-
šali iz mondenega opatijskega hotela Kvar-
ner, kjer je bil vsakokratna zvezda nadvse 
priljubljeni pevec Ivo Robić ... Sestre Lori 
Vovkove se še danes s hvaležnostjo spomi-
njajo tudi nekatere starejše tržiške gospe, 
saj je bila pri svojem zdravstvenem delu 
že pred drugo svetovno vojno in po njej 
nadvse skrbna tako za malčke kot za nji-

hove matere, nekdanji šolarji pa še vedo 
za njeno »higiensko strogost«. Na terenu 
je nekaj časa opravljala tudi patronažno 
službo. 

V Dečjem domu je bil vselej kar velik 
promet, saj je v njem delovalo tudi za 
mesto nadvse potrebno javno kopališče, 
kajti v tistih časih so zasebne kopalnice 
premogla le redka stanovanja predvsem 
premožnih ljudi. V posameznih okoliških 
vaških hišah še električne napeljave niso 
premogli in tako se še živo spominjam, 
kako sem šival na Zgornjem Veternem kar 
pri soju brljive petrolejke »epiziotomijo«, 
ki jo je bila zaradi lažjega poroda zare-
zala porodnici babica Frida. Hišnih noč-
nih obiskov, še zlasti pri malih vročičnih 
bolnikih, se je vselej nabralo kar precej. 
Ti so se še posebej namnožili ob epidemi-
jah, denimo ošpic, ko so po telefonu kar 
množično klicali dežurnega zdravnika od 
Zgornjega Loma pa vse do Leš. In to tudi 
v globokem snegu! Nekoč se nam je avto 
ustavil že na začetku vasi Lom, pa sem 
moral hočeš nočeš peš vse do Grahovš. 
No, nazaj je bilo bolje, saj sva se z očetom 
malega bolnika na sankah kar hitro pod-
ričnila navzdol. 

Kmalu po mojem prihodu v Tržič so 1. 
maja 1962. odprli novo, v primerjavi s 
starimi prostori kar razkošno stavbo Zdra-
vstvenega doma, kjer je dobila sodobno 
opremljene prostore tudi zdravstvena služ-
ba, namenjena najmlajšim članom tržiške 
občine. S tem je tudi Dečji dom odslužil 
svojemu namenu, a ostaja ─ vsaj v spo-
minu ─ kot pomnik naprednega razvoja 
nekdanjega tržiškega otroškega zdravstva.Sestra Eleonora Vovk v Dečjem domu med obema svetovnima vojnama. (Arhiv Tržiškega muzeja.) 

Dečji dom v Tržiču pred drugo svetovno vojno. (Arhiv Tržiškega muzeja.)
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Kamp Avantura

Tjaša Kokalj

V Kovorju smo med 18. in 20. avgustom 
že drugo leto zapored organizirali Kamp 
Avantura - tridnevni tabor za osnovnošol-
ske otroke. Pripravili smo tako poučne kot 
tudi ustvarjalne in športne delavnice ter 
veliko skupinskih iger. 
Vsak dan je imel svojo tematiko – začeli 
smo s packanjem in se spoznavali z barva-
mi in umetnostjo ter dan zaključili z vod-
nimi igrami. Tako smo vsaj malo sprali 
barve, ki so se na naših rokah (in drugje) 
kopičile preko dneva. 
Drugi dan smo se podali v čarobni svet 
Harryja Potterja, književnosti in filma. 
Dan nam je popestril še gospod Marjan 
Radosavac iz GLK Tržič, ki nas je naučil 
streljati z lokom. Zvečer smo pripravili 
skrivnostni ples, niti dež pa nas ni ustavil, 
da ne bi zaključili dneva tako, kot se za 
tabor spodobi – z ognjem, kitaro in peni-
cami. Prespali smo kar v spalnih vrečah v 
dvorani Doma krajanov Kovor. 

Jesenski dnevi v Domu 
Petra Uzarja

Manca Šolar 

Jesen že trka na vrata in v domu se prip-
ravljamo, da z našimi aktivnostmi zaja-
dramo v ta letni čas. V mesecu oktobru 
nas čakata dva tradicionalna dogodka - je-
senski izlet v neznano in kostanjev piknik. 
Naš dom je odprt dom, radi vidimo, kadar 
pridejo svojci na obisk k našim stanoval-
cem, zelo smo veseli prostovoljcev in pro-
stovoljk, seveda pa z veseljem povabimo 
na druženje ob peki kostanja naše sosede 
iz Bistrice.
September je bil še zelo lep in topel me-
sec, kar nam je omogočilo vsakdanjo vad-
bo v novem zunanjem vadbenem parku, 
katerega glavni sponzor je Elan Invent. 
Zelo smo veseli za pridobitev šestih vad-
benih postaj, ki so prilagojene potrebam in 
zmožnostim naših stanovalcev. Vadbene 
postaje so namenjene izboljševanju rav-
notežja, koordinacije in mišične moči ter 
spodbujajo k boljši gibljivosti in pokončni 
drži uporabnikov. Zasnovane so tako, da 
je uporaba enostavna, varna, hkrati pa so 

Zadnji dan smo otroke prebudili z znani-
mi melodijami iz osemdesetih let. Ko se 
je maskota dneva prikotalkala na oder, 
so otroci posrečeno vprašali: »Zakaj pa 

je ona na koleščkih?« Po zabavni jutranji 
aerobiki in zajtrku smo začeli spoznavati 
igre in aktivnosti tistega časa. Prijateljem 
smo pisali prava (ne elektronska) pisma, 
skakali gumitvist in se navdušili nad igro 
»zemljo krast«.
Tabor smo zaključili z izzivom »komu uspe 
priti nižje« in se skupaj s starši preizkusili 
v limbu. Seveda so zmagali otroci; ne zato, 
ker so nekaj centimetrov nižji, ampak ker 
so že dopoldne tako pridno vadili.
Poletje se sicer izteka, Društvo Avantura 
pa tudi v hladnejših mesecih ne bo poči-
valo!

možnosti uporabe zelo široke. Poleg vadbe 
v naravi se naši stanovalci zelo radi ukvar-
jajo tudi z vrtičkarstvom. V parku imamo 
dvignjene gredice, do katerih lahko dosto-
pajo tudi stanovalci na invalidskih vozič-
kih. Lepo uspeva zelenjava in začimbnice, 
pripravili smo sirup iz žajblja, mazilo iz 
ognjiča in pravi domači čaj iz zelišč. 
S septembrom smo zopet začeli s skupina-
mi, ki jih vodijo prostovoljke. To so skupi-
ne za samopomoč, ki potekajo po različnih 
oddelkih, verska skupina, bralni krožek, 
knjižnica, pevska skupina, kuharska sku-
pina. Hvala našim prostovoljkam!
Zadnji teden septembra je za nas zelo po-
memben, saj imamo takrat teden odprtih 
vrat. Letos smo organizirali likovno delav-

nico slikanja rož na platno, ki bodo krasile 
naše oddelke. Oddelke smo namreč prei-
menovali v planiko, encijan, avrikelj, mur-
ko, deteljico in vijolico. Pestrost programa 
so dopolnile še delavnice pilinga za osve-
žilno jutro, ustvarjalna delavnica z otroci 
tretjega razreda OŠ Bistrica ter predavanje 
o oskrbi svojcev z demenco v domačem 
okolju v soorganizaciji Centra za aktivno 
in prijetno staranje Doma Petra Uzarja in 
Društva Spominčica. Zaključna proslava 
tedna odprtih vrat je bila hkrati tudi otvori-
tev razstave Mirka Majerja. Razstavo slik 
si lahko ogledate na prehodu mansarde v 
drugem nadstropju našega doma. Na tak 
način v Domu Petra Uzarja obeležimo 
mednarodni dan starejših.
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Praznovanje  
Milana Valjavca –
Mihčevega ata

Metka Kolevski

V Krajevni skupnosti Brezje pri Tržiču 
smo skupaj s predstavniki PGD Brezje pri 
Tržiču 31. avgusta ob visokem življenj-
skem jubileju (97) voščili našemu kraja-
nu in starosti tržiških gasilcev, gospodu 

V spomin – Jože 
Černigoj

Branko Plajbes in Vida Raztresen

V začetku meseca julija smo se poslovili 
od dragega očeta, dedka, dobrega prijatelja 
in tovariša.
Rodil se je marca 1923 v Lokavcu pri Aj-
dovščini v kmečki družini s sedmimi otro-

V območnem 
združenju Rdečega 
križa Tržič se obeta 
pestra jesen 

Noelle Kavčič

V tednu otroka od 3. do 9. oktobra bomo 
v osnovnih šolah in vrtcih zbirali hrano z 
daljšim rokom trajanja (testenine, riž, mle-
ko, sladkor, olje, kis, pšenični zdrob, po-
lenta, čokoladni namaz, sladki priboljški 
za otroke ...), higienske pripomočke (šam-
poni, kreme, zobne ščetke, zobno pasto ...) 
ter šolske potrebščine. 
Veseli bomo vašega obiska v naših prosto-
rih na Trgu svobode 31a v Tržiču vsak dan 
od 8.00 do 14.00, kamor lahko prinesete 
omenjene izdelke.
V soboto, 15. 10., bomo sodelovali v vses-
lovenski akciji Rdečega križa – Drobtinica. 
Stojnici s kruhom in pekovskimi izdelki 
bosta postavljeni pred trgovskima centro-
ma Supermarket Mercator in Spar od 8.00 

Milanu Valjavcu, po 
domače Mihčevemu 
atu. 
Presenečen, da nis-
mo pozabili njego-
vega praznika, je z 
nami obujal spomine 
na svoje otroštvo, 
na čase med obema 
vojnama in na čas v 
gasilskih vrstah.
Kljub zdravstvenim 
težavam, ki jih pri-
nese starost, je Milan Valjavec še vedno 
čudovit sogovornik, z jasnimi mislimi, in 
še predan idejam prostovoljnega gasilstva. 

»Milan, ostanite zdravi, da se prihodnje 
leto zopet vidimo,« smo mu zaželeli ob 
našem odhodu.

ki. Vsa družina se je preživljala izključno 
s kmetovanjem. Otroštvo in mladost je 
preživljal v domačem kraju in že takrat 
občutil grobost italijanskega fašizma. Ob 
izbruhu druge svetovne vojne je bil leta 
1942 mobiliziran v italijansko vojsko in 
bil odpeljan v Arezzo, vključen v kazenski 
bataljon, v katerem so bili vsi, ki niso bili 
naklonjeni Italijanom. Zaradi simpatizi-
ranja z domačo Primorsko in upora proti 
okupatorju so ga odpeljali januarja 1943 v 
Bizaqvino na Sicilijo. Živel je v zelo slabih 
življenjskih pogojih in brez možnosti dopi-
sovanja z domačimi. Po prihodu zavezni-

do 13.00. Z vašimi prostovoljnimi prispev-
ki bomo sofinancirali kosilo nekaterim 
socialno ogroženim šolarjem v Tržiču. V 
upanju, da zberemo čimveč prispevkov in 
tako pomagamo večjemu številu otrok, vas 
vabimo, da nas obiščete na stojnici.
Krvodajalska akcija bo tako 17. in 18. okto-
bra od 7.00 do 13.00potekala v Sokolnici. 
Vabimo redne krvodajalce, da se udeležijo 
akcije, ter tiste, ki se boste akcije udeležili 
prvič in s tem pomagali pri zdravljenju in 
reševanju življenj. »Vsi krvodajalci ste po-
sebni in vredni globokega spoštovanja, saj 
darujete in delite svoje dragoceno darilo.« 

Kri lahko daruje vsak, ki:
• je dobrega zdravja,
• je med 18. in 65. letom starosti,
• tehta vsaj 50 kg,
• zadnje mesece ni imel večje operacije,
• v zadnjem letu ni prejel transfuzije,
• moški, ki vsaj tri mesece ni daroval krvi,
• ženska, ki vsaj štiri mesece ni darovala 

krvi in v zadnjem letu ni bila noseča.

kov na Sicilijo julija 1943 si je želel, da bi 
čim prej prišel v stik s partizani in aktivno 
sodeloval pri osvobajanju domovine. Leta 
1944 se mu je želja izpolnila in je bil pre-
meščen v Banfabrik v letalske delavnice 
in bil imenovan za komandirja voda tretje 
čete. Tako se je z letalci vrnil v domovino. 
Vključen je bil v 111. Lovački puk, ki se je 
bojeval na sremski fronti.
Po vojni se je vpisal v Kadetsko šolo za 
miličnike na Igu. Prva delovna mesta so 
bili protokolarni objekti Brdo, Vila Bled in 
Vila Bistrica. Od leta 1947 do leta 1954 je 
bil zaposlen v organih za notranje zadeve 
oziroma v Ljudski milici. Od leta 1954 je 
bil zaposlen na raznih delovnih mestih v 
Upravnih organih Občinske skupščine Ob-
čine Tržič.
V tem času si je ustvaril tudi družino. Ženo 
Francko je spoznal na veselici v Dupljah, 
kasneje sta se jima rodila sin Vojko in hči 
Silvestra. Veliko prostega časa je posvečal 
družini, predvsem vzgoji otrok, ljubitelj-
sko pa se je ukvarjal s čebelarstvom. Os-
tanek prostega časa je porabil za družbeno 
politično udejstvovanje, kot predsednik 
KS Bistrica, predsednik KO ZB NOB Bi-
strica in dolgoletni član predsedstva ZZB 
za vrednote NOB Tržič.
Dragi Jože! Ohranili te bomo v lepem in 
trajnem spominu ! Počivaj v miru.
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Že več let zapisujem folklorne pripovedi 
po vaseh v okolici Tržiča in tudi v Trži-
ču. Take pripovedi sodijo v slovstveno 
folkloro, to je umetnost narečij. S slo-
vstveno folkloro se ukvarja posebna veda, 
znanost, ki ji rečemo slovstvena foklori-
stika. Temelje tej znanosti je postavila 
akademikinja prof. ddr. Marija Stanonik, 
članica Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. Že od osemdesetih let prej-
šnjega stoletja se trudi zbrati folklorne 
pripovedi s celotnega slovenskega etnič-
nega ozemlja. Od leta 1988 izhajajo v 
vseslovenski zbirki Glasovi. Doslej je v 
tej zbirki izšlo že več kot 16.000 folklor-
nih pripovedi. V prihodnje bodo vanjo 
vključene tudi iz našega, tržiškega kon-
ca. V tej številki Tržičana predstavljamo 
pet folklornih pripovedi iz Podljubelja, ki 
bodo dobile svoje mesto v zbirki Glasovi. 
Povedala mi jih je Marija Krašovec, po 
domače Ankeletova iz Podljubelja. 

V naši gostilni je bilo tudi po šestdeset 
svatov
Gostilna Pri Ankeletu pri Sveti Ani, da-
nes Podljubelju, je že zelo stara. Začetki 
segajo v leto 1848. Moji predniki so bili 
umni gospodarji, tako da gostilna deluje 
še danes. Veliko ohceti je bilo v naši go-
stilni. Mama je znala dobro kuhati. Svatje 
so vedno opolnoči napravili obračun stro-
škov in vse stroške za hrano, pijačo, za 
muziko plačali oni, ženinu in nevesti ni 
bilo treba nič. Ženin in nevesta nista sme-
la biti v modrih oblekah, da obleka modre 
barve ne pomeni nič dobrega. Držali so 
se stare navade, da v postnem času ni bilo 
porok.

Pod Košuto so imeli Šentančani svojo 
jago
Med jagri so bili tudi raubšicarji. Eden 
od kmetov je bil hud raubšicar. Da mu ne 
bi prišli na sled, je šel včasih kar v vol-
nenih nogavicah na lov. Ali pa je, če je 
bilo slabo vreme, obul čevlje narobe, da 
je izgledalo, kot da gre možakar sem, je 
šel pa le tja.

Kadar so šli lovci na lov, ki ga je organizi-
ral Friderik Born, brat dolinskega barona  
Borna, so grede pospravili kakšno žival 
tudi zase. To je bil tudi neke vrste raubšic.

Spominjam se lovskih krstov v naši oš-
tariji. Tisti, ki je ustrelil žival, si je pred 
hišo moral umiti roke, sicer ni smel v 
gostilno. Potem je šele smel stopiti noter. 
Lovci so ga položili na mizo, starešina 
mu je zastavljal različne uganke, ki jih 
je moral rešiti. Če je pravilno odgovoril 
na vprašanja, so mu skozi trahtar vlivali 
vino po laseh. To je bil krst. Nato je stare-
šina razglasil, da je možakar ali fant pos-
tal član zelene bratovščine. Ta navada je 
še danes pri lovcih v naši vasi.

Visok gost v naši gostilni
Mama je dobila obvestilo lovcev, da v 
našo hišo pride visok gost in da kljub 
temu njej ni treba pripraviti ne hrane ne 
pijače. Toda mama je vseeno vse pripra-
vila, tako kot za vsakega gosta. 

Zgodilo se je, da so obiskovalci izgubili 
kufer z vsem rečmi. Potem je bilo pa dob-
ro, kar je pripravila ona. Visoki gost je bil 
Tito. Kar šestkrat je bil v naši gostilni. 

Ko je ustrelil prvega kozoroga, ga je 
mama pričakala pred gostilno, tudi on si 
je moral umiti roke, preden je stopil v go-
stilno. Kadar je prišel, smo otroci dobili 
Jadran napolitanke. Mama jih je šla ku-
pit zanj, da jih je potem on delil otrokom. 
Pred novim letom se je ustavil pri nas, 
z besedami: »Gazdarici moram voščiti 
sretnu novu godinu.«

Obiskal je tudi otroke v šoli. Ena od 
učenk, ki ji je dal roko, je stekla domov 
in jo pomolila domačim pod nos, češ da 
njena roka diši po Titovi roki.

Šnopsar
Šnopsar so pravili majarju na Kofcah. 
Pravega imena sploh ne poznam. Ta 
pritikljaj je dobil, ker je v vasi najbolje 
znal kuhati šnops. Kuhal ga je na svojem 
domu, pozimi, ko je imel čas. 

Poleti pa je bil majar na Kofcah. Bil je 
sam, brez družine. Izredno dobrodušne 
narave. Velike postave. Vedno postrižen 
na krtačko. Zelo rad je imel živali. In živ-
ljenje na planšariji, kjer je preživel več 
kot trideset poletij. Neustrašen, ni ga mo-
tilo grmenje in huda ura. Pred nevihto je 
vedno pravi čas spravil živino na varno. 

Znal je ravnati z živino. 

Ko je v koči ali je pred kočo komu kaj 
mlečnega postregel, je imel na sebi vedno 
bel bertoh.

Ker ni imel naslednikov, je sam sebi pos-
tavil spominsko ploščo, z letnicama za-
četka in konca njegovega planšarstva.

Domačini so se veselili gorskih dirk na 
Ljubelj
Gorske dirke na prelaz Ljubelj so bile v 
prejšnjem stoletju za vaščane posebna 
priložnost nekaj zaslužiti. Že vnaprej so 
se jih veselili. Takrat, vedno v poznopo-
letnem času, je prišlo v naš kraj ogromno 
ljudi. Tudi iz oddaljenih krajev. Zagrizeni 
ljubitelji, gledalci gorskih dirk so prišli 
kar s kmečkimi vozovi lojtrniki pod Lju-
belj. Ljudi je bilo ogromno. Saj so bile 
dirke, to je bilo v prejšnjem stoletju, zna-
ne daleč naokrog.

Ljudje so odstopali sobe tekmovalcem 
motoristom. Kmetje so hudo šparali jajca 
in kure, da so jih oddali v gostilno. Mama 
mi je povedala, da je eden od tekmoval-
cev v jajcu dobil že piščančka.

Navala na dirkah so se tako bali, da so 
stregli kar skozi zamrežena okna, sicer bi 
še vrata v gostilno podrli. Tisti, ki je pri 
nas prespal, je dobil tudi fruštek.

Plužili so Polanci, ne Šentančani
Polanci smo rekli kmetom iz ravninskih 
vasi. Ti so bili iz Sebenj, Žiganje vasi, 
Dupelj, iz Naklega. Domačini so samo 
pripregali konje. Tako da je tudi po de-
set, dvanajst konj vleklo zaprt lesen plug 
celo na vrh Ljubelja. Navzdol so plug na 
široko odprli, tako da je za njimi ostajala 
lepa, široka pot.

Če je v času pluženja snežilo, so se usta-
vili v naši gostilni, pojedli so svojo ma-
lico in ob kartah počakali, da je nehalo 
snežiti. Poskrbeli so za konje. Dali so jih 
pod streho, čez hrbet pokrili z deko. Za 
moč so konji dobili oves.

Pluženje je bilo nevarno in naporno delo. 
Šentančani so skrbeli, da je bila pot iz 
Tržiča do Ljubelja in naprej do Borovelj 
prevozna v vseh letnih časih.

Folklorne pripovedi iz Podljubelja

Jožica Koder, foto: iz arhiva Marije Krašovec
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Požgana mlinarca

Ivanka Valjavec

Požgana mlinarca (1868 m) je del pogorja, 
ki se vleče med dolinama Vrata in Kot. Re-
lativno nizek in zato skoraj do vrha poraš-
čen greben nudi dovolj izzivov marsikate-
remu planincu, med katerimi smo bili tudi 
člani sekcije Merkur pri PD Križe.

Vzpon smo 10. septembra začeli v dolini 
Vrata, se napotili prek Turkovega rovta, 
po meliščih pod Cmirom in pod Vrbanovi-
mi špicami, kjer smo se usmerili v rušev-
nat gozd, ter po treh urah hoje prispeli na 
razgledni vrh. Ves čas smo hodili v senci 
mogočnih gora.

Pot je kategorizirana kot lahko brezpotje in 
v moji glavi je takoj nastajalo vprašanje, 
kaj je vendar »lahko brezpotje«. Sicer je 
pot nekoliko uhojena, je pa potrebno poi-
skati prehode, prečkati melišča, se povleči 
po vejah ruševja, skratka fizično je dokaj 
zahtevno, ni pa nikjer prepadov ali bal-
vanov.Nad dolino Vrata nas sprva obdaja 
gozd vitkih bukev, nato pa visoke gore. Na 

Ekskurzija v Starošince

Nuša HAFNER

Združenje šoferjev in avtomehanikov 
(ZŠAM) Tržič je v sredo, 14. septembra, 
organiziralo ekskurzijo na Dravsko polje. 
S seboj smo povabili tudi člane Društva 
diabetikov in skupaj smo se odpravili na 
raziskovanje kmetij na tem območju.

Najprej smo se ustavili na kmetiji Čelofiga 
in si ogledali mesno pridelavo ter prede-
lavo mesnih izdelkov. Že sama pokrajin z 
ogromnimi polji nas je prepričala, da doma 
pridelanih krmil za živali ne manjka. Na 
kmetiji, ki je osredotočena na svinjerejo, 
smo se prepričali, da so tako rejene živa-
li res pogoj za okusne mesne izdelke, saj 
smo po ogledu klavnice in sušilnice vide-
li, kako nastajajo odlični mesni izdelki, ki 
smo jih tudi poskusili.

Pot smo nadaljevali na kmetijo Žitnik. 
Tam smo ogled začeli z zelenim kurnikom, 
kjer so nam pokazali prosto rejo kokoši – 

vrhu pa čudovit razgled na vse gore na dru-
gi strani doline, s Škrlatico in Stenarjem, pa 
Triglav na jugu in Karavanke na severu.

Spust je zahteval dovolj previdnosti, me-
lišče pa je omogočilo hitrejši spust. Sicer 

smo bili nad meliščem nekoliko razočara-
ni, ker je bilo premalo drobnih kamenčkov 
ali peska, ki omogočajo hitro drsenje. Turo 
smo uspešno zaključili; zahvaljujem se 
vsem vodnikom, še posebej Marku in Ajdi, 
ki so nam pripravili še en nepozaben dan.

nesnic in njihov eko bivalno površino. Tam 
imajo res vse pogoje kot nekoč, ko so se 
lahko prosto sprehajale po kmečkih dvo-
riščih. Sledila je predstavitev pridelave 
raznih žit, predvsem pire – poskusili smo 
lahko ravno pirine izdelke. To so bili kruhi 
in piškotki, v domači trgovinici pa tudi raz-
lični rezanci. Nismo mogli mimo bučnega 
olja in praženih bučnih semen. Dopolnilna 

dejavnost na kmetiji je res raznolika. Na 
koncu smo si ogledali še domači muzej s 
starim poljedelskim orodjem. 

Ob ekskurziji ocenjujemo, da je sodelova-
nje med društvi uspešno. Spomladi smo 
na poligon varne vožnje odšli z Društvom 
upokojencev Tržič in mislimo, da je tako 
sodelovanje potrebno tudi v bodoče.
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Že imate zobni vsadek?

Mojca Marin, dr. dent. med.; foto: gradivo Bredent 

Zobni vsadki predstavljajo sodobno iz-
biro nadomeščanja zob. Postopek poteka 
tako, da v čeljustno kost vstavimo titanov 
vijak, ki nadomesti zobno korenino. Tako 
dobimo osnovo za kasnejšo nadgradnjo, 
ki je lahko v obliki posamezne krone, mo-
stička ali proteze. Implantat lahko vstavi-
mo v zobno alveolo direktno po ekstrak-
ciji zoba ali izgubi le tega zaradi nezgode 
ali pa v kost, ki se je celila vsaj dva mese-
ca po puljenju zoba.

Pri implantaciji je pomembna višina in 
debelina kosti, ki je različna pri vsakem 
pacientu. V zgornji čeljusti nas pri tem 
omejujejo nosna in obnosni votlini, v spo-
dnji čeljusti pa mandibularni živec s svo-
jim izstopiščem. V primeru pomanjkanja 
kostne mase je potrebno dodati granulat 
umetne kosti, kar naš postopek podaljša 
in podraži.
Osteointegracija je strokovni izraz za 
vraščanje implantata v kost. V spodnji 
čeljusti poteka praviloma do štiri mesece, 
v zgornji do pol leta. Čas je odvisen od 
tipa kosti in seveda zahtevnosti našega 
posega. Pogosto smo deležni vprašanja, 

Toplotna črpalka – energetsko učinkovit 
generator ogrevanja stavb

Samo Cotelj

Gradbena praksa je v zadnjih dveh desetletjih zelo napredovala, danes se pri grad-
nji uporabljajo sodobni gradbeni in izolacijski materiali, ki omogočajo gradnjo 
nizkoenergijskih in pasivnih stavb. V takih stavbah je bistveno izboljšano bivalno 
ugodje, izboljšana je učinkovitost rabe energije, povečana je možnost rabe obno-
vljivih virov energije, na enoto ogrevane površine pa se je raba energije zmanjšala 
kar za nekajkrat. Za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode v sodobnih stavbah 
se danes več kot v dveh tretjinah primerov vgradi toplotna črpalka. Navedenemu 
razvoju gradbenih tehnologij so sledile tudi spremembe tehnologij ogrevanja, 
enega največjih razvojev je v tem času doživela toplotna črpalka kot energetsko 
učinkovit generator za ogrevanje, pripravo tople vode in hlajenje stavb. Še več, 
današnja uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo tople vode ni omejena 
samo za uporabo v sodobnih in prenovljenih stavbah, vse pogostejša je praksa, da 
se toplotne črpalke vgrajujejo tudi v slabše izolirane stavbe z radiatorskim ogre-
vanjem kot zamenjava ali dopolnitev ogrevanja. Za ogrevanje slabše izoliranih 
stavb z radiatorskim ogrevanjem se uporabljajo toplotne črpalke, ki dosegajo višje 
temperature; sama izbira tehnično ustrezne toplotne črpalke in vgradnja le te je 
zahtevnejša, ekonomsko gledano ima investicija daljšo vračilno dobo v primerjavi 
z vgradnjo v nizkoenergijsko hišo. Če primerjamo ogrevalni sistem na kurilno olje 
z ogrevalnim sistemom s toplotno črpalko, so letni stroški ogrevanja s toplotno čr-

palko tudi pri slabše izoliranih stavbah nižji, kar pomeni, da je vgradnja toplotne 
črpalke v take stavbe lahko ekonomsko upravičena. Razmerje med pridobljeno 
toploto in vloženim delom (električno energijo) imenujemo grelno število, njego-
va vrednost je odvisna od vrste toplotne črpalke in vira okoliške toplote. Sodobne 
toplotne črpalke dosegajo grelno število od 3 do 5. V primeru delovanja toplotne 
črpalke z grelnim številom 3 za pridobitev toplotne energije 3 kWh porabimo in 
plačamo le 1 kWh električne energije.

Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje spada med ukrepe učinkovite rabe energije 
in rabo obnovljivih virov, zato jo podpira tudi država. Občani, ki se pravočasno pri-
javijo na javni poziv Eko sklada 37SUB-OB16 in vgradijo toplotno črpalko skladno s 
tem pozivom, so upravičeni do prejema nepovratne finančne spodbude.

Več informacij o učinkoviti rabi energije, rabi obnovljivih virov energije in pridobi-
tvi finančnih spodbud lahko dobite v energetsko svetovalni mreži ENSVET (www.
ensvet.si) oziroma v Energetsko svetovalni pisarni na občini Tržič, ki deluje vsako 
sredo od 15. do 17. ure, za obisk se predhodno dogovorite po telefonu 04/59-71-
552 ali se naročite preko spletne strani http://www.trzic.si/esp.aspx (naročanje na 
brezplačno svetovanje).

ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18

tel. (04) 597 15 52

  

ali lahko izdelamo protetični nadomestek 
takoj po implantaciji. Tudi to je možno, 
vendar mora biti vsadek dobro primarno 
stabilen, nadomestek pa močno razbreme-
njen.

Implantologija ima več prednosti:
• kadar nadomeščamo en zob, nam ni pot-

rebno brusiti sosednjih, še zlasti, kadar 
so ti intaktni ali niso primerni za nosilce 
mostička;

• kadar nadomeščamo več zob, vstavimo 
več implantatov in izdelamo mostiček;

• podpremo protezo, ki je mnogo bolj sta-
bilna od klasičnih.

S posegom pacientu ohranimo kostno 
strukturo in mu zagotovimo žvečno funk-
cijo, ki je enaka kot pri naravnih zobeh. 
Zobni vsadki so namenjeni ljudem vseh 
starosti. Pomisleke imamo le pri določe-
nih sistemskih boleznih, kot je diabetes, 
izogibamo se tudi visokim dejavnikom 
tveganja, kot je na primer kajenje. 

Vsi si želimo čim daljšo življenjsko dobo 
zobnega vsadka, za kar je potrebno na-
tančno in pravilno vzdrževanje po navo-
dilih terapevta ter redni kontrolni pregledi.

Naj vam predstavim še nekaj odgovorov 
na vprašanja, ki jih najpogosteje zastavlja-
jo moji pacienti:

Kakšna je možnost, da bo moje telo zavr-
nilo zobni vsadek?

Implantati so zobni korenini podobni vi-
jaki iz titana, ki je biokompatibilna in 
bioinertna kovina, kar pomeni, da jo telo 
sprejme kot svoj del.

Ali je postopek vstavitve boleč?
Postopek poteka v lokalni anesteziji in je 
neboleč. Po posegu se mora pacient držati 
navodil terapevta.
Ali bom imel zobni vsadek celo življenje?
Upamo, da čim dlje. Dobra struktura kos-
ti, zadostna primarna retencija, ustrezno 
vzdrževanje in redni kontrolni pregledi 
bodo zagotovo pripomogli k dolgi ži-
vljenjski dobi vsadka.
Za implantate sem pa že preveč v letih …
Zobni vsadki niso namenjeni le mladim, 
ki jim manjka en zob, nasprotno, še bolj 
pomembno se mi zdi, da ohranimo dobro 
žvečno funkcijo in s tem kvaliteto življe-
nja skozi naše celotno obdobje. Tudi tako 
bomo lahko poklonili nasmeh drug druge-
mu.
www.zobozdravstvo-marin.si

Najnovejši pristopi k nadomeščanju zob.
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Občina Tržič obvešča, da prodaja:
1) Nezasedeno trosobno stanovanje - posamezni del št. 19 v stavbi št. 107 k.o. 2144 – Bistrica (ID 6064842) z ID znakom 2144-107-19; trosobno stanovanje v 8. etaži, v 
izmeri 67,37 m2 (po SIST ISO 9836) oz. 64,40 m2 (po podatkih GURS), v stanovanjski stavbi na naslovu Deteljica 9, Tržič, z ident. številko stavbe 2144-107, stoječe na 
parc. št. 235/5 k.o. 2144 – Bistrica. Stanovanje je v slabem stanju in je potrebno temeljite obnove (po oceni sodnega cenilca so potrebna večja vzdrževalno investicijska 
dela v skupnem znesku 10.735,00 EUR). Stanovanje se na podlagi sklepa, ki ga je 8. 9. 2016 na svoji 17. redni seji sprejel Občinski svet Občine Tržič, prodaja po 15% 
znižani ceni.

Izhodiščna cena: 51.595,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

2) Nezasedeno dvosobno stanovanje – del stavbe št. 1 v stavbi št. 224 k.o. 2143 – Tržič (stanovanje ni vpisano v zemljiški knjigi); dvosobno stanovanje v prvem nadstro-
pju, v izmeri 82,2 m2 neto tlorisne površine oziroma 55,8 m2 uporabne površine (po podatkih GURS), s pripadajočo kletno shrambo, v tehnološko stanovanjski stavbi na 
naslovu Preska 19, Tržič, stoječi na parc. št. 591/18 k.o. 2143 – Tržič. Stanovanje ni primerno za bivanje, saj je v slabšem stanju in je potrebno temeljite obnove. Stavba, 
v kateri se nahaja stavba, spada med profano stavbno dediščino, ki je v Registru nepremične kulturne dediščine evidentirana pod oznako EŠD 28207: Tržič – Hiša Preska 
19. V kleti predmetne stavbe se nahaja vodno zajetje, v pritličju pa črpališče vodovodnega sistema in trafo postaja.

Izhodiščna cena: 24.575,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

3) Nepremičnine parc. št. 195/21 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 3955154), zemljišče v izmeri 1.131 m2, parc. št. 195/22 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 1602790), zemljišče 
v izmeri 37 m2, in parc. št. 195/23 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 2779098), zemljišče v izmeri 236 m2, ki predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča, ki se po namenski 
rabi nahajajo v območju površin podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora POD 04. Zemljišča se prodajajo skupaj kot celota.

Izhodiščna cena: 56.505,25 EUR (brez 22% DDV, ki ga plača kupec).

Vse navedene nepremičnine bo Občina Tržič prodajala z javnim zbiranjem ponudb. Ponudniki so dolžni do 19. 10. 2016 do 12. ure oddati pisne ponudbe in plačati 
varščino v višini 10% izhodiščne cene. Besedilo javnega zbiranja ponudb s podrobnejšimi pogoji je objavljeno na spletni strani Občine Tržič: http://www.trzic.si/obcina/
javni-razpisi-in-objave/. Interesenti za nakup se za več informacij lahko zglasijo na Uradu za okolje in prostor Občine Tržič oziroma pokličejo na tel. št. 04/597-15-27 ali 
04/597-15-30.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/15) župan občine Tržič s tem 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA  
UREJANJA Z OZNAKO  15 S2 LEŠE – OB GRABNU.

I.

Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del obmo-
čja urejanja z oznako 15 S2 Leše – ob grabnu (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelala družba Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj. 

II.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN bo javno razgrnjeno od 3. oktobra 2016 do 3. novembra 2016, v času uradnih ur občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, 
Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor.

Javna obravnava bo v četrtek 20. oktobra 2016 ob 16.00 uri, organizirana v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič. 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo OPPN.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino 
Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov obcina.trzic@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN 15 S2 Leše«, 
oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Tržič.

IV.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, v glasilu Tržičan, na oglasnih deskah Občine Tržič in na Radiu Gorenc.

Številka: 350-0001/2014         Župan občine Tržič
Datum: 19. september 2016         mag. Borut Sajovic l.r.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
oktober 2016
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti  
so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.  

RAZSTAVE
od 15. septembra do 28. oktobra, Galerija Paviljon NOB
Razstava ilustracij: Pravljični svet Jelke Reichman; Tržiški muzej

od 28. septembra do 10. oktobra, Kulturni center Tržič
Razstava: Prišli so v Tržič in pustili svoje sledi;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržiški muzej

od 30. septembra do 8. oktobra, Vrtec Tržič 
Dnevi evropske kulturne dediščine: Teče mi, teče vodica; Vrtec Tržič

od 1. oktobra do 1. novembra, Dom Petra Uzarja Tržič
Razstava fotografij 90 let avto-moto športa v Tržiču;
Dom Petra Uzarja Tržič in Lado Srečnik

od 6. oktobra do 14. novembra, Galerija Atrij Občine Tržič
Rezbarska razstava Petra Gučka;
Galerija Atrij Občine Tržič

Oktober
ponedeljek, 3. oktober 2016
18.15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke; K 
njižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 4. oktober 2016
12:00 OŠ Križe
Dnevi evropske kulturne dediščine: Kulturni dan v Osnovni šoli Križe;
Osnovna šola Križe 

16:00 Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi; Klub CVB Tržič

18:00 društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču
Meritve društva diabetikov; Društvo diabetikov Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Dnevi evropske kulturne dediščine: predavanje Mirjam Milharčič Hladnik Integracija 
migrantov – obogatitev kultur;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 5. oktober 2016
17:00  pred Osnovno šolo Križe
Test hoje;  Zdravstveni dom Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Predavanje Matjaža Pirša;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:00 do 20:15 Gibalni studio PiZum
Začetek vadbe Hatha joge; Kaja joga

petek, 7. oktober 2016
10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Meritve Društva diabetikov Tržič;  
Društvo diabetikov Tržič

popoldansko kopanje v Termah Snovik;
Društvo invalidov Tržič

Tržič
Tržiška veriga srca;Osnovna šola Tržič in Občina Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 8. oktober 2016
08:00  staro mestno jedro Tržiča
Tržni dan; Polona Brodar s.p.

nedelja, 9. oktober 2016
9:00  Pristava
Otvoritev prenovljenega vodnega korita s kolesarskim postajališčem v Pristavi; 
KS Pristava

11:00  Gozd
Spominska slovesnost ob 72. obletnici požiga vasice Gozd; 
ZZB NOB Tržič in KO Križe

11:00  Grahovše (Slaparska vas)
5. gorski tek pod Storžič; Športno društvo Lom

Ljubelj
Pohod v spomin Majde Haler: Ljubelj - Zelenica; 
Planinsko društvo Tržič

ponedeljek, 10. oktober 2016
8:00 Kulturni center Tržič
Anja Baš: Lačna življenja. Kako sem premagala bulimijo in se začela  
imeti rada. Pogovor z avtorico knjige;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.15 do 20:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle. Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 11. oktober 2016
17:00  predavalnica Zdravstveni dom Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; 
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

19:00  Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev knjige: Zablode postsocializma;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Pohod v neznano; 
Društvo upokojencev Tržič

sreda, 12. oktober 2016
Izlet z martinovanjem; Društvo upokojencev Tržič

petek, 14. oktober 2016
10:00 do 11:30  Paviljon NOB Tržič
Predstavitev Aktivnosti gospodarske diplomacije kot pomoč slovenskim podjetjem; 
Republika Slovenija Ministrstvo za zunanje zadeve in Občina Tržič 

12:00 Senično
Odkritje spominske plošče na hiši g. Belaka v Seničnem; 
PVD Sever Gorenjska

sobota, 15. oktober 2016
iz Križev
Pohod na Peco z okolico; 
Planinsko društvo Križe

iz Tržiča
Planinski izlet na Korošico; 
Planinsko društvo Tržič

8.00 do 13.00 pred TC Supermarket Mercator in Spar 
Drobtinica; 
Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Tržič

9:00 do 21:00 Dvorana tržiških olimpijcev
Državno prvenstvo v športnem plezanju; 
Planinsko društvo Tržič – ŠPO



oktober 2016

nedelja, 15. oktober 2016
9:00 do 15:00 Dvorana tržiških olimpijcev
Državno prvenstvo v športnem plezanju; 
Planinsko društvo Tržič – ŠPO

ponedeljek, 17. oktober 2016
7:00  do 13:00 Sokolnica
Krvodajalska akcija; 
Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Tržič

18.15 do 20:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle. Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 18. oktober 2016
7:00  do 13:00 Sokolnica
Krvodajalska akcija; 
Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Tržič

18:00 društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču
Meritve društva diabetikov; 
Društvo diabetikov Tržič

sreda, 19. oktober 2016
18:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Delavnica Dejavniki tveganja; 
Zdravstveni dom Tržič

19.00  Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje Sirija, Jordanija, Izrael;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 20. oktober 2016
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 21. oktober 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 22. oktober 2016
19:00 Kulturni center Tržič
Leyli večer - Grof Drakula; 
Kulturno umetniško društvo Leyli
iz Tržiča
Planinski izlet: Kurji vrh 1762 m; 
Planinsko društvo Tržič

ponedeljek, 24. oktober 2016
18.15 do 200:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle. Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 26. oktober 2016
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika: Nejc Perko;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18:00 dvorana Glasbene šole Tržič
Javni nastop učencev Glasbene šole Tržič; 
Glasbena šola Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Spoznaj samega sebe;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 28. oktober 2016
19:00 Kulturni center Tržič
Opereta: Planinska roža; 
KD Ignacij Hladnik

sobota, 29. oktober 2016
19:00 Kulturni center Tržič
Opereta: Planinska roža; 
KD Ignacij Hladnik

ponedeljek, 31. oktober 2016
10:00 Osnovna šola Leše
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; 
Krajevni odbor ZB NOB Tržič 

10:00 cerkev sv. Katarine v Lomu pod Storžičem
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; 
Krajevni odbor ZB NOB Tržič

15:00  Osnovna šola Križe
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; 
Krajevni odbor ZB NOB Tržič 

15:30 grobišče talcev v Retnjah
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; 
Krajevni odbor ZB NOB Tržič 

15:45 cerkev sv. Janeza Krsnika v Kovorju 
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; 
Krajevni odbor ZB NOB Tržič 

16:00 Gasilski dom Bistrica pri Tržiču
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; 
Krajevni odbor ZB NOB Tržič 

16:00 Dom krajanov Podljubelj
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; 
Krajevni odbor ZB NOB Tržič 

torek, 1. november 2016
10:00 Tržiško pokopališče
Osrednja komemoracija ob dnevu spomina na mrtve; 
ZB NOB Tržič

koledar prireditev
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V A B I L O
Na spominsko slovesnost ob 72. Obletnici požiga vasi GOZD  

in 75. OBLETNICE USTANOVITVE OF Slovenije

Ob dnevu praznovanja Krajevnih skupnosti Križe in Senično Krajevni odbor za ohranjanje vrednot NOB Križe skupaj z Občinskim odborom 
ZBNOB Tržič in z veliko podporo Občine Tržič, z Osnovno šolo Križe, s Planinskim društvom Križe in z Gasilskim društvom Križe prireja v 
nedeljo, 9. 10. 2016, ob 11. uri v vasi Gozd spominsko slovesnost ob 72. obletnici požiga vasi in 75. obletnici ostanovitve OF Slovenije.

Na spominski slovesnosti bodo sodelovali: učenke in učenci OŠ KRIŽE
 Glasbena šola Tržič 
 pevski zbor »LESKE«

Pozdravni nagovor: župan Občine Tržič, mag. Borut SAJOVIC 
Slavnostna govornica: tov. Vika POTOČNIK, članica predsedstva ZZB Slovenije

Vse, ki bi želeli prevoz iz Križev do vasi Gozd in nazaj, naprošamo, da svojo željo sporočijo najkasneje do petka, 7. 10. 2016,  
na 031-885-245 (Marija Šimenko-Vodnjov).

PLANINSKA ROŽA
                                      v izvedbi KD Ignacij Hladnik Tržič

                                    

Premiera v petek, 28. 10. 2016, ob 19. uri 
ponovitev v soboto, 29. 10. 2016, ob 19. uri

v Kulturnem centru Tržič.

TRŽIČ MESTO DOBRIH MISLI IN DOBRIH ŽELJA

Vstopnice v predprodaji od 17. 10. 2016 v TPIC Tržič ter 1 uro pred predstavo na blagajni KC.
Cena vstopnic v predprodaji 8€, na dan predstave 10 €.

Izvedbo so omogočili: 

Nastopajo:
MePZ Ignacij Hladnik

orkester
solisti

Dirigent: Tomaž Meglič
Režija: Nana Peharc

 

Radovan Gobec OPERETA

Sodelujejo:
dr. Bojan Knific
KUD Leyli Tržič

 

Dentalna medicina 
Janja Sajovic
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Razstava fotografij  
»90 let avto-moto športa v Tržiču«

Avto-moto društvo Tržič je ob svoji 60-letnici izdalo in 
založilo knjigo »Z dirko na dirko« avtorja Lada Srečnika 
in soavtorjev (Albin Novšak, Janja Budič, Marjan Ro-
mih, Miro Hrast). Lado Srečnik je pripravil tudi razstavo 
»60 let AMD Tržič«, ki jo je letos za praznovanje 65-le-
tnice AMD Tržič in 90-letnice avto-moto športa v Tržiču 
dopolnil.

Razstava je na 20 panojih z več kot tristo fotografijami, 
ki prikazujejo razvoj ljubeljske ceste in s tem tudi ra-
zvoj tekmovanj na ljubeljskih strminah.

Razstava je bila do sedaj predstavljena trikrat po samo 
en dan. Na tržnem dnevu v podhodu Občine Tržič, v 
TC Deteljica 2. julija 2016 in 11. septembra 2016 na 20. 
Hrastovem memorialu na platoju Ljubelj. Od 1. okto-
bra do 1. novembra 2016 bo razstava na ogled v Domu 
Petra Uzarja Tržič v Bistrici pri Tržiču.

Lado Srečnik

Draga Malijeva Francka iz Podljubelja
Kar nekaj studenčnice se je prelilo iz Mošenika, preden ste dočakali 90. jubilej.Hvala vam za dobrote in vesel sprejem na vašem toplem domu. Upam, da boste še dolga 
leta pekli štrudl in mi kuhali kavico.

To vam iz srca želi, Breda Nemc

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 
1. 10 in 29. 10. 2016, od 
10. ure dalje

Kranska kuhna Glavni trg Kranj Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
04/238-04-50

8. in 9. 10. 2016 Dnevi kmetijstva slovenske Istre Arena Bonifika Koper Občina Koper, Skupina Tojeto, 
051/ 601 969

8. 10. 2016, ob 11.00 Čipkarstvo v Železnikih Muzej Železniki Muzej Železniki, JZR Železniki, 
04/514 73 56

14., 15. in 16. 10. 2016 Frivolus: Festival uličnih umetnikov Staro mestno jedro Koper Študentska organizacija Univerze na 
Primorskem, 031/ 698 981

22., 23., 28., 29., 30. 2016 
ob 16., 17. in 18. uri;

31. 10. 2016 ob 19., 20. in 
21. uri

Noč čarovnic 
Noč čarovnic za odrasle

Rovi pod starim Kranjem Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
04/238-04-50

26. 10. 2016 Kristalni abonma Silence Sokolski dom Škofja Loka Sokolski dom Škofja Loka, 
04/511 23 35

27. 10. 2016 Trubadur in drugi trubadurji slovenske 
kulture

Dom kulture Slovenske 
Konjice

Splošna knjižnica Slovenske Konjice  
Center za kulturne prireditve, 
03/758 04 37

Zanimivi dogodki v članicah  
združenja zgodovinskih mest Slovenije
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Koča na Vetrnem
Lovska koča na Vetrnem je dobila napis na leseni tabli, ki so jo obnovili 
lovci Marjan, Slavko in Dušan. Kot oskrbnik se jim najlepše zahvaljujem 
za opravljeno delo.

Leto in pol je že minilo, odkar sva prevzela kočo v najem. Ugotavljava, 
da imate radi jelenov golaž, nadevano papriko, bograč, enolončnico; pa 
kosila ob vikendih in sladice. 

Obveščava vas, da bomo v jesenskem času ponudbo razširili in vam vsak 
petek skuhali pasulj s klobaso, po naročilu pa tudi suho svinjsko kračo s 
hrenom. Mesnine so iz Mesnega centra LUKA. Naročila sporočite na tel.: 
031-665-822.

Občutek, da ste gostje zadovoljni z našo ponudbo, naju žene naprej. Va-
biva vas v Lovsko kočo na Vetrno!

Sonja in Janez 
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JUBILEJNI POPUST 

POPUST SE OBRAČUNA NA 
PRIPOROČENO MPC. POPUST NE 

VELJA ZA STOLE. 

50% 
NA MIZE SMOLEJ IZ ZALOGE 

30% 
NA PROGRAM MIZ, JEDILNIH 

KOTOV TER VITRIN IN KOMOD PO 
NAROČILU 

Informacije 

051/339-596 

 
 
 

Smolej d.o.o. 
Kovor - Pod gozdom 30 

4290 Tržič 
www.smolej.si 

Miza Cube 120/197 x 80cm 

VELJA ZA DEKORJE: HRAST 
SONOMA, HRAST SANREMO, BELA 

GLADKA MAT. 

 

212,- 
Priporočena MPC: 424 € 

NA ZALOGI! 

[1966-2016] 
[50.OBLETNICA] 

[podjetja.smolej] 

AKCIJA VELJA DO KONCA OKTOBRA IZKLJUČNO ZA BRALCE TRŽIČANA. ZA UVELJAVITEV POPUSTA IMEJTE S SEBOJ TA IZVOD TRŽIČANA ALI IZREZAN OGLAS.  
50% POPUST NA MIZE IZ ZALOGE VELJA DO ODPRODAJE ZALOG. POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. MIZE SO IZDELANE V PODJETJU SMOLEJ. 



JUNIJ 2016

ZELO UGODNO V JESENI 2016 

4,90 €/kg

ZELO UGODNO - EXTRA PONUDBA19,90

3,10

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

TATARSKI BIFTEK

5,50
5,90
€/kg

GORENJSKI MAVŽELJNI

3,50

2,90

€/kg

€/kg

SVINJSKA SLANINA

4,80
SVINJSKI HAMBURGER GOVEJA ČREVA 1 m 0,40 € / m

SVINJSKA ČREVA 25 m 4,90 € / kos
SVINJSKA ČREVA 92 m 17,50 € / kos

LUKOVA KLOBASA ZA 
KUHANJE IN PEČENJE

DOMAČE SVINJSKE POLOVICE

8,50
€/kg

KRANJSKA KLOBASA

PEČENICE IN KRVAVICE

SVINJSKO PLEČE BREZ KOSTI

DOMAČA ŠUNKARICA 
+ TIROLSKA SALAMANAREZEK 200g

1,80€/kos


