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Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ura-
dni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 
98/13, v nadaljevanju ZVRK), Zakona o medijih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – UPB, 90/10 – odl. US, 47/12, 22/16 in 39/16), Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiš-
čeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJ-
FO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 19/2013, 74/2015) je Občinski svet Občine Tržič na svoji 33. 
redni seji dne 13. 9. 2018 sprejel

PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA 
PROSTORA V GLASILU TRŽIČAN ZA 

PREDSTAVITEV KANDIDATOV, POLITIČNIH 
STRANK IN NJIHOVIH PROGRAMOV

V skladu s svojo programsko zasnovo, si bo uredniški odbor 
glasila Tržičan prizadeval, da bo v interesu bralcev po uredniš-
ki presoji poročal o vseh pomembnejših dogodkih, povezanih z 
volitvami, in jih po lastni presoji tudi komentiral. O obsegu in 
vsebini prispevkov se bo uredništvo odločalo samostojno, glede 
na pomen dogodka za javnost. 

Vsi organizatorji volilne kampanje in politične stranke lahko v 
glasilu Tržičan  zakupijo prostor in svoja propagandna sporočila 
objavijo kot oglas. Za trženje prostora je zadolžen Radio Gorenc. 
Vsa plačana obvestila in propagandna sporočila bodo v časopisu 
skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Urad-
ni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 
98/13, v nadaljevanju ZVRK) posebej označena z obvezno naved-
bo naročnika. Objavljena bodo na zadnjih treh straneh glasila. 
Zaradi omejenega prostora v glasilu je največja možna velikost 
objave 2/9 strani (cca. 60 mm širina in 170 mm višine ali cca. 120 
mm širina in 85 mm višina). V primeru prevelikega števila na-
ročil bodo oglasi objavljeni v velikosti največ 1/9 strani. Volilna 
propagandna sporočila plačujejo naročniki po veljavnem ceniku 
komercialnih objav v občinskem glasilu Tržičan. V času volilne 
kampanje bo izšla ena številka občinskega glasila Tržičan, in si-
cer 2. novembra 2018.

Na podlagi 50. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 
– UPB, 90/10 – odl. US, 47/12, 22/16 in 39/16) je za resničnost in 
točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik.

Oddaja naročil je možna do 15. oktobra 2018. Kontaktna oseba za 
naročilo oglasov je Irena Kermelj, irenakermelj@gmail.com, ko-
merciala@radiogorenc.si ali 04/59 25 600.

Št. 007-0013/2018

Tržič, dne 13. 9. 2018

mag. Borut Sajovic
župan Občine Tržič

Od leta 1990, ko je Generalna skupščina Združenih narodov raz
glasila 1. oktober za mednarodni dan starejših, je na ta dan po 
svetu in tudi v Sloveniji namenjena glavna pozornost starejšim  
(z izrazom »starejši« poimenujemo osebe, ki so že dopolnile 65 let 
oz. so stare najmanj 65 let). 

Svetovno prebivalstvo se postopoma stara. V naslednjih 50 letih bo 
število starejših naraslo s približno 600 milijonov na skoraj 2 mi
lijardi. Ali povedano drugače – danes je en človek od desetih star 
60 let in več. Leta 2050 bo v teh letih en od petih, kar pomeni, da 
bo prvič v človeški zgodovini več ljudi starih 60 let in več kot otrok. 
Do leta 2150 bi po projekcijah to število naraslo na enega od treh.

Upam si trditi, da si prav vsi želimo, da bi bila jesen naših življenj 
obarvana s toplino, srčnostjo, varnostjo in brezskrbnostjo. Pustimo 
meglene, temačne dni, pomagajmo drug drugemu z nasmehom, s 
toplim stiskom roke, z objemom. Ponudimo dlan vsem, prijazno 
besedo, ne samo ta dan, temveč sleherni dan, znova in znova. 

Naj 1. oktober opomni vse, ki imajo niti v svojih rokah, da bodo 
sprejemali takšne zakonodaje, da bodo zaščitene najranljivejše 
skupine. Naj se vsi, ki danes odločajo, zavejo, da bodo tudi sami 
nekoč starejši in bodo še kako potrebovali to, kar starejši potre
bujejo danes.

Samo skupaj lahko zgradimo temelje za boljšo prihodnost ne le 
starejših, temveč vseh generacij! 

Dokler si radoveden, se lahko upiraš svoji starosti. 
L. Lencester

MAJA TEKAVEC

uvodnik
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Varna in sodobna infrastruktura 
omogoča razvoj
Spoštovane občanke in občani!  Iskrena hvala za vaše ideje, spodbude, priznanja in 
pohvale. Pa tudi upravičene kritike, pripombe in razumevanje ob številnih nevšeč-
nostih ob gradnjah.  

Ja, brez razbitega jajca ni palačinke. Tako je in bo tudi v bodo-
če z gradbišči. Z gradnjami je težko, brez njih pa nemogoče in 
ni napredka. Običajno je njihova predhodnica nekajletno delo 
pri načrtovanju, zbiranju soglasij, dovoljenj, razpisi in potem 
akcija z gradnjo. Nobeno od gradbišč ni samo zamisel župana. 
V glavnem so to Vaše želje, potrebe, predlogi in pobude. Za-
dovoljen sem, da jih skupaj lahko uresničimo. Celotno zadnje 
desetletje je bilo gradbeno zelo pestro in uspešno. Letos pa 
smo skupaj uspeli dokončat zelo zahtevne projekte, za katere 
smo se trudili več let.

Obnova plazu in nevarnega ovinka na Begunjski cesti je bila 
zahteven in dolgotrajen zalogaj. Prav tako smo skupaj z drža-
vo zgradili sodobno krožišče z okolico v Bistrici.

Trenutno je največ prahu med BPT, Pekom in Sokolnico. Razvojni in 
varnostni projekt že dobiva končne obrise, v zaključku bo z obnovo mostu 
korenito posegel tudi v obnavljajočo se BPT. 

Pred zimo želimo dokončati še plazoviti odsek ceste v Lomu, 
sanirati del Kovtrnice, popraviti cesto na grad Neuhaus in sa-
nirati Balentov ovinek pod Košuto v Podljubelju.

Kljub številnim gradnjam se Tržičani znamo tudi družiti in 
poveseliti na tradicionalnih prireditvah. Festival Paradiž je 
lepo zaključil poletje.

Uspešna prenova našega največjega naselja (foto Arhiv Občine Tržič).

Lepo uspela obnova zadraškega mostu z delom pripadajoče 
ceste, odpira izgradnjo povezovalne kolesarske poti Kranj–
Naklo–Tržič in nadgradnjo sistema izboljšane poplavne var-
nosti. 

Zahteven, že dograjen pločnik v Zvirčah, je izpolnil mojo veliko željo in 
obljubo, da iz centra Bistrice do vstopa v občino proti Podbrezjam pridemo 
po pločniku (foto arhiv Občine Tržič).

Manjkajoči delček skozi Kovor je projektno že obdelan. Obsež-
ne lanskoletne gradnje v Križah in Podljubelju dobro služijo 
namenu in pritrjujejo uvodni misli. Pravkar smo zaključili z 
asfaltiranjem ceste Leše–Peračica, ki je izjemnega povezo-
valnega in razvojnega pomena za vasi pod Dobrčo. 

S prvim korakom prenove smo uspeli na Šuštarski nedelji, kjer je bilo slišati 
tudi frajšprehungo. (foto Media butik) 

Izjemno so spet hrumeli starodobniki na Ljubelju. Organiza-
cija prireditev je zelo zahtevna, a ker hočemo in znamo, tudi 
zmoremo. Organizatorjem hvala lepa. Močna podpora občine 
Vam je zagotovljena tudi vnaprej.

Ob koncu mandata pa se želim še posebej zahvaliti za trud 
in delo sodelavcem v občinski upravi. Za dobre odločitve in 
široko podporo pa trdni apolitični nadstrankarski večini v 
občinskem svetu. Lepo in ustvarjalno je bilo sodelovati prav 
z vsemi strankami in listami, zato so bile tudi sprejete od-
ločitve v naše skupno dobro. In samo zato gre in bo šlo tudi 
vnaprej. Dejanja štejejo. 

Koncerti na Gorenjski plaži so bili odlično obiskani (foto Tomaž Strmčnik).
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Na prvi šolski dan pozdravili 146 prvošolčkov
SAŠA PIVK AVSEC, FOTO: IZ ARHIVA OBČINE TRŽIČ

V občini Tržič smo prvi šolski dan pričakali dobro priprav-
ljeni. 

»Na novo šolsko leto smo se pripravljali skozi vse poletje in z raz
ličnimi investicijami dajali velik poudarek varnosti naših otrok. V 
Bistrici imamo novo, varno krožišče, naredili smo pločnik iz Zvirč 
proti Kovorju, obnovljen je pločnik v Bistrici, narejena klančina 
pri tržiški osnovni šoli. Veliko je bilo tudi obnov znotraj samih šol. 
Šola v Kovorju ni samo lepša na pogled, zaradi energetske sana
cije in nove fasade je notranjost toplejša in prijetnejša,« pove 
župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, ki je bil navdušen nad 
sprejemom, ki so ga starejši učenci pripravili prvošolcem, ki 
so čez noč dobili nove prijatelje, ki jim bodo pot skozi življe-
nje delali pestrejše in zanimivejše in njihovim staršem.

IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVOZE UČENCEV V OBDOBJU 
ŠTIRIH ŠOLSKIH LET 

Po uspešno zaključenem javnem razpisu, ki je bil objavljen 
na portalu javnih naročil, je s prevoznikom Arriva Alpe-
tour d. o. o. sklenjen okvirni sporazum za izvajanje prevozov 
učencev na območju občine Tržič za obdobje štirih šolskih let 
(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022).

Po Zakonu o osnovni šoli so do brezplačnega prevoza upra-
vičeni učenci, katerih razdalja od njihovega prebivališča do 
osnovne šole znaša več kot 4 kilometre in ne glede na odda-
ljenost bivališča od osnovne šole, učenci v prvem razredu, v 
ostalih razredih pa tisti učenci, za katere pristojni organ za 
preventivo v cestnem prometu ugotovil, da je ogrožena var-
nost na poti v šolo. 

V OŠ Tržič, POŠ Lom in POŠ Podljubelj se vozi 88 učencev, v 
OŠ Bistrica in POŠ Kovor 134 učencev, v OŠ Križe pa 153 učen-
cev. Skupaj je 375 vozačev. Število učencev vozačev se med 
letom lahko spreminja. 

PEŠBUS ZA TRŽIŠKE OSNOVNOŠOLCE

Letos v vseh treh osnovnih šolah ob podpori programa Ak-
tivno v šolo poteka organizacija Pešbusa, z namenom, da bi 
kar največ otrok vsak dan hodilo peš v šolo. V četrtek, 6. sep-
tembra, je bila v Osnovni šoli Bistrica s strani podjetja IPOP iz 
Ljubljane predstavitev Pešbusa za starše. Pot Pešbusa poteka 
po naslednjih progah:

OŠ Križe:

Pristava–OŠ in Sebenje–OŠ  

OŠ Bistrica pri Tržiču:

Loka–Kovorska cesta–Deteljica–avtobusno postajališče Bis-
trica–OŠ ter Zgornja Bistrica–OŠ

OŠ Tržič: 

avtobusno obračališče pri stolpnici v Tržiču–OŠ in Ravne-OŠ

Vse starše prosimo, da spodbujajo udeležbo svojih otrok pri 
Pešbusu, zaželeno pa je, da se tudi sami kot spremljevalci 
vključijo v proces ali k spremljanju spodbujajo stare starše in 
ljudi, ki jim zaupajo.

Fotografija: Novo šolsko leto zaznamuje dober vpis, kar 146 prvošolčkov 
je sedlo v šolske klopi OŠ Tržič, Bistrica, Križe in podružničnih osnovnih šol 
Podljubelj, Lom in Kovor. 

V enotah Vrtca Tržič (Palček, Križe in Deteljica) pa imajo v 
novem šolskem letu trenutno vključenih 539 otrok, od tega je 
v septembru prvič vstopilo v vrtec 122 novinčkov. 

Otroci so razporejeni v 29 oddelkov. Trideseti oddelek za ot-
roke v starosti od 1 do 2 leti bo predvidoma odprt oktobra le-
tos. Tako bodo lahko sprejeti otroci, ki so na čakalnem sezna-
mu in bodo dopolnili starost 11 mesecev v jesenskih mesecih. 
Vrata je odprl tudi nov oddelek v prostorih Doma krajanov v 
Kovorju, kjer je prostor dobilo 21 otrok v starosti od 3 – 6 let. 

BOLJŠI POGOJI ZA UČENJE IN DELO V OŠ KRIŽE

V kuhinji OŠ Križe smo zamenjali dotrajane in nedelujoče 
nape, zaradi česar so bili v kuhinji slabi pogoji dela, ravno 
tako se je vonj širil po celotni šoli. Nameščene so bile tri nove 
nape, s čimer smo ustvarili boljše pogoje za zaposlene v ku-
hinji, boljše sanitarne pogoje in boljšo klimo. Vrednost inve-
sticije je znašala 7.933,00 EUR.

Tako na hodniku tretje triade kot na hodniku prve triade smo 
zamenjali star, uničen pod. Vrednost investicije je znašala 
9.379,00 EUR.

Na hodniku tretje triade so bila zamenjana vsa vrata, odstranili smo 
dotrajan zaščitni opaž in opravili pleskanje sten. 
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SOFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKTOV NEPREMIČNE 
SAKRALNE KULTURNE DEDIŠČINE 

Občina je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za so-
financiranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne 
dediščine v letu 2018 in prejela tri pravočasne prijave. 

Po razpisanih pogojih bodo vlagatelji pridobili sredstva so-
financiranja za obnovo Ukčeve kapelice v Dolini v znesku 
2.722,91 EUR, konservatorsko – restavratorske posege v 
cerkvi Svete Ane v Podljubelju v znesku 4.434,43 EUR in za 
obnovo kapele Na Gobeli, ki stoji na parc. št 979/95 k.o. Lom 
pod Storžičem, v znesku 2.842,66 EUR. 

Prijavljene projekte so vlagatelji dolžni dokončati še v letoš-
njem letu.

IZVEDBA REKONSTRUKCIJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA 
OBMOČJU SPODNJE VETRNO 

Izbran je izvajalec za izvedbo rekonstrukcije javne razsvet-
ljave na območju naselja Spodnje Vetrno, zato pričenjamo 
z deli osvetlitve ceste skozi naselje in na konfliktnih točkah 
(zoženje ceste, nepregledni ovinki, nivojska križišča, nepre-
gledni priključki na cesto, ipd.) ker je cesta hkrati tudi šolska 
pot. 

Javna razsvetljava bo prilagojena rekonstrukciji nizkonape-
tostnega omrežja, ki ga izvaja distributer Elektro Gorenjska. 
V sklopu rekonstrukcije obstoječega odseka javne razsvetlja-
ve v naselju Spodnje Vetrno je predvidena odstranitev sed-
mih svetilk. Namesto obstoječih lokacij svetilk se postavi 
deset novih svetilk s temeljem ter drogom na primernejših 
lokacijah. Javna razsvetljava bo postavljena le na lokacijah ob 
objektih ter na lokacijah oddaljenih od ceste 2 do 4 m. Pred-
videna dolžina odseka rekonstruirane javne razsvetljave bo 
znašala 685 m.

Dokončna izvedba del je predvidena v letošnjem letu.

PROJEKT DDR 2 

S ciljem transparentne in racionalne rabe javnih sredstev se 
je Občina Tržič odločila vzpostaviti enovit in učinkovit pro-
jektni informacijski sistem na projektu izgradnje kanalizaci-
je (v okviru projekta DRR 2), ki bo uporabljen v posameznih 
fazah projekta za pooblaščene predstavnike deležnikov pro-
jekta: projektanta, strokovni nadzor, izvajalce del ter druge 
sodelujoče inštitucije. Procesno bo načrtovani informacijski 
sistem v fazi priprave na izvedbo podpiral pripravo tehnične-
ga dela razpisne dokumentacije (popis del), v izvedbeni fazi 
pa sistematizacijo obračuna del, tj. izdelovanje mesečnih si-
tuacij, spremljavo plačil (izvajalec, imenovani podizvajalci) 
in sistematizacijo vodenja in izdelavo zahtevkov/aneksov in 
obračun le-teh.

Del informacijskega okolja bo predvidoma predstavljal tudi 
projektni spletni portal, ki bi vseboval kompletno elektron-
sko investicijsko in projektno dokumentacijo za učinkovito 
komunikacijo vseh udeležencev pri projektu ter bo zagotav-
ljal transparentnost in enoličnost dokumentacije. 

Tako je Občina Tržič pristopila k sklenitvi pogodbe za licence 
za program z mesečnim vzdrževanjem ter storitve - vzpo-
stavitev projekta za posamezne načrtovane odseke izgradnje 
fekalne kanalizacije, ponekod tudi obnovo vodovoda ter ceste 

z meteorno kanalizacijo. Program v vrednosti 17.326,45 EUR 
brez DDV, se bo uporabljal za čas trajanja projekta in sicer do 
leta 2023.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU 
ZGORNJE SAVE 

Občina Tržič je pristopila k javnemu naročilu za pridobivanje 
služnostnih pogodb za projekt »Odvajanje in čiščenje odpad-
ne vode v porečju zgornje Save–Občina Tržič«, pod katerim 
Občina načrtuje izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji 
Loka (DRR 2), ponekod obnovo vodovoda ter ceste z meteor-
no kanalizacijo. 

SKUPINA TABU PRAZNOVALA NA GORENJSKI PLAŽI

Zadnji petek v avgustu je Tržič zaznamoval odličen koncert 
skupine Tabu na Gorenjski plaži, ki je tržiško prizorišče iz-
brala kot enega od koncertnih mest ob svoji 20. letnici delo-
vanja. V tem času je Tabu izdal 9 albumov, posnel 103 pesmi, 
ustvaril 20 že skoraj ponarodelih hitov, imel 680 koncertov. 
Poleg Tabujev so nastopili še The Unimogs band in Iskreni 
kreteni, tržiški župan mag. Borut Sajovic pa je podelil tudi 
nagrado 100.000 obiskovalci Gorenjske plaže. Štiričlanska 
družina Lampreht iz Bistrice se bo prihodnjo sezono tako ko-
pala brezplačno.

Izjemni so bili tudi obiskovalci, ki so prostor napolnili s pozitivno energijo in 
dali vedeti, da so željni takšnih koncertov in prireditev.

NOGOMET NA IGRIŠČU V KRIŽAH ŽE V MESECU  
OKTOBRU
Travnato nogometno igrišče v Križah, kljub veliki suši v mesecu 
avgustu, počasi dobiva podobo, primerno za igranje nogometnih 
tekem. Za igranje nogometa je potrebna tudi športna oprema, kot 
so goli, klopi za domače in gostujoče moštvo, sodnike in delegata 
ter varovalna mreža, ki bo ob zgrešenem strelu na gol preprečila 
žogi, da odleti na območje, kjer ni zaželena. Na podlagi povabila 
k oddaji ponudb je Občina Tržič že v začetku meseca avgusta od-
dala naročilo za dobavo dveh večjih in štirih manjših nogometnih 
golov s pripadajočo mrežo, treh pokritih klopi za igralce doma-
čega in gostujočega moštva ter sodnike in delegata in dveh va-
rovalnih mrež za golom na obeh straneh v širini 24 m in višini 6 
m. Za naročeno nujno potrebno športno opremo bo Občina Tržič 
namenila nekaj manj kot 17.000,00 eur brez DDV.
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Veliko zanimanje za protipoplavno zaščito in kolesarsko stezo
CITY STUDIO, TEMPOS IN IPOP– INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA

Dinamične javne razprave o protipoplavni zaščiti in novi kole-
sarski stezi se je udeležilo približno štirideset ljudi, predvsem 
iz Križev, Sebenj in Žiganje vasi.

V torek, 11. 9. 2018, je v OŠ Križe  župan mag. Borut Sajovic v uvo-
du predstavil okoliščine nastanka obeh projektov in priložnost za 
izvedbo na trasi bivše železniške proge.

Urban Jeriha iz IPoP je opisal cilje nove kolesarske steze, ki so: iz-
boljšati pogoje za hojo in kolesarjenje do OŠ Križe, povezati Spo-
dnjo Žiganjo vas, ohraniti pogoje za kmetovanje in izboljšati pro-
metno varnost. Igor Stavrević iz City Studia je pojasnil tehnične 
podrobnosti. Predlog vključuje tudi skupno prometno površino 
pešcev in kolesarjev, ki se uporablja v vse več slovenskih krajih. 

Udeleženci so izrazili skrb zaradi morebitnih konfliktov med šo-
larji in traktorji ter med pešci in kolesarji. Predlagali so traso ob 

iz dela občinske uprave

Udeleženci javne razprave v OŠ Križe. Foto: Urban Jeriha

Evropa za krajane – Tržiška delegacija na obisku v Ludbregu na 
Hrvaškem
MATEJA NOSAN

V okviru programa »Evropa za krajane« je v sklopu Evropskega 
leta kulturne dediščine, Kulturno umetniško društvo Anke Ošpuh 
iz Ludbrega na Hrvaškem organiziralo evropski projekt »United 
in Culture in EU«, ki je potekal med 7. in 9. septembrom 2018 v 
mestu Ludbreg. Projekt je sofinancirala Evropska unija, Občina 
Tržič pa je v njem sodelovala kot partner.

Občino Tržič je zastopala številna delegacija, ki je v projektu ak-
tivno sodelovala. Od petka do nedelje je med bivanjem v Ludbregu 
prisostvovala raznim predavanjem na temo ohranjanja kulturne 
dediščine, folklore, spajanja različnih kultur, o evropski iden-
titeti in drugih aktualnih temah s tega področja pa je predaval 
evropski poslanec Tonino Picula. Delegacija je aktivno sodelovala 
na tiskovni konferenci, delavnicah in drugih aktivnostih v sklo-
pu projekta. Prvi dan se je predstavil Tržiški muzej, kuharice s 
kuharskega krožka Ljudske univerze Tržič so pripravile domače 
tradicionalne specialitete, kot so ajdov kruh z orehi, zaseka, flike, 
krofi, potratna potica, likovniki pa so pripravili krasno razstavo 
svojih slik. V lepem ambientu dvorca Batthyany je predstavitev in 
razstava izpadla zares lepo, piko na i pa je v tem večeru dodala še 
pogostitev z domačimi dobrotami.

Sobotni večer je bil namenjen predstavitvi kulturne dediščine 
udeleženih mest. V dveurnem programu so lahko občani mesta 
Ludbreg, obiskovalci prireditve in soudeleženci v projektu do-
dobra spoznali tržiška društva in njihovo zavest o pomembnosti 

ohranjanja kulturne dediščine tako iz ljudskega petja, instru-
mentalne glasbe, kulinarike kot tudi ohranjanja srednjeveške 
kulture. TPIC je pripravil stojnico s promocijskim materialom, vsi 
udeleženci pa so prejeli tudi gradiva in skromna darila v zahvalo 
za povabilo, sodelovanje in prijetno druženje. 

Poleg Tržiča so bili udeleženci projekta še slovenska občina Laš-
ko, srbska občina Sremski Karlovci in domači Ludbreg, z glavnim 
organizatorjem projekta KUD Anke Ošpuh Ludbreg.

V Ludbregu je dišalo tudi po tržiških dobrotah (foto Arhiv Občine Tržič)

obstoječih cestah Križe – Sebenje – Žiganja vas in Križe – Pristava 
v naseljih, ob hkratni preureditvi cest z nižjo omejitvijo hitrosti. 

Dr. Jošt Sodnik iz podjetja Tempos je predstavil sedanje stanje 
vodotokov in razloge za poplave v Sebenjah in Žiganji vasi. Po-
jasnil je načela celovite protipoplavne zaščite, razložil karti ob-
stoječih vodotokov in poplavne ogroženosti ter koncept novih 
vodotokov za zmanjšanje poplavne ogroženosti tega dela Tržiča. 

Udeleženci so se z analizo stanja in izhodiščem reševanja 
poplavne ogroženosti strinjali. Vsi udeleženci so imeli priložnost 
pogovora z načrtovalci, kjer so opozorili na značilnosti območja. 
Po javni razpravi bodo načrtovalci predloge proučili, z lastniki 
zemljišč bo organiziran sestanek, prebivalce pa bodo o razvoju 
projektov obveščali po e-pošti in s članki v Tržičanu. Vprašanja 
še vedno lahko naslovite na urban.jeriha@ipop.si.
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V slogi je moč – Ljubelj 2018
LADO SREČNIK, FOTO: RADO GOSTIČ 

Rdeča nit 22. Hrastovega memoriala, mednarodnega gorskega 
preizkusa starodobnikov, Ljubelj 2018, je bila dobra volja. Dobra 
organizacija, trdo delo, pisana paleta motorjev in avtomobilov, 
pa čudovito vreme, so pričarali pravo poslastico avto-moto špor-
ta. V dneh pred prireditvijo smo s pomočjo prijateljev avto-moto 
športa, predvsem z ljubitelji starodobnih vozil, ljubitelji Tomos 
mopedov in ostalimi prostovoljci, pripravili progo in okolico, 
tako da je omogočala hitro in varno vožnjo dirkačev.

Na svečani otvoritvi je igral Pihalni orkester Tržič. Direktor pri-
reditve Lado Srečnik je v uvodni besedi orisal aktivnosti AMD 
Tržič in predstavil prireditev. Vzpodbudne besede je  povedala 
predsednica AMD Tržič Janja Budič. Župan občine Tržič mag. Bo-
rut Sajovic je pohvalil organizatorje, tekmovalcem zaželel varno 
vožnjo in odprl tekmovanje. 

V zahvalo so bila za aktivno dolgoletno sodelovanje na Hrastovih 
memorialih podeljena  priznanja AMD Tržič. Prejeli so jih: Pihalni 
orkester Tržič, Gasilsko društvu Tržič, Občina Tržič, Veteran klub 
Pardubice Republike Češke, Sekcija starodobnikov pri AMD Tržič 
in ekipa mopedov Tomos, sekcije starodobnikov pri AMD Tržič, ki 
jo uspešno koordinira Milanka Ulčnik.

Na gorski preizkus se je prijavilo 87 tekmovalcev. Poleg številnih 
voznikov in treh voznic iz Slovenije je bila številna udeležba iz 
sosednje Avstrije. Vsako leto nas z obiskom počastijo prijatelji iz 
Češke – Veteran Klub Pardubice, tokrat 11 tekmovalcev. Letošnja 
zanimivost sta bila dva avtomobila, in sicer Bugatti T37 Racing, 
letnik 1926, in Rolls-Royce Silver Gohst, lenik 1913, našega ce-
njenega prijatelja gospoda Johna Kennedyja iz Anglije.

Iskrena zahvala organizatorjem, tekmovalcem, prostovoljnim 
delovnim ekipam, medijem, ki ste storili vse, da se tradicija av-
to-moto športa ohranja tudi za prihodnje rodove. Posebna zah-
vala velja vsem sponzorjem, ker ste podprli naša prizadevanja po 

ohranjanju tradicije moto dirk na Ljubelju in hkrati predsedniku 
organizacijskega odbora Alešu Beštru. Zahvala tudi vsem tistim 
obiskovalcem, ki ste plačali vstopnino 5 evrov in s tem dokazali, 
da spoštujete in podpirate naše delo.

Vse člane AMZS vabimo v naše društvo. S plačilom članarine  
AMZS se boste lahko brez dodatnih stroškov vključili v AMD Tr-
žič. Del članarine zveza vrne društvu, katerega ste član. S tem bo 
tudi nekaj sredstev več na našem računu za realizacijo programa.

Veseli bomo sodelovanja z vami tudi v letu 2019.

Več na:
WWW.TRZIC.SI/TRZICAN



8 kultura

Razstava Cenzurirano
MATEVŽ URBANČNIK, FOTO: JOŠT BELHAR

»Cenzura je orodje tistih, ki morajo skriti aktualnosti dogajanj pred 
seboj in pred drugimi. Njihov strah je samo njihova nesposobnost, da 
se soočijo z resničnim. Nekje v svoji vzgoji so bili zaščiteni pred vsemi 
dejstvi našega obstoja. Naučeni so bili gledati le v eno smer, čeprav je 
smeri mnogo več.«(Charles Bukowski)

Preden smo se 2014 povezali v društvo, smo vsi imeli svoje stra-
hove, naše glave pa so načrtno usmerjali v eno smer. Naše dru-
ženje nam je sčasoma razkrilo tisoč poti in na njih nismo bili več 
sami. Z razstavo se želimo razkriti, se znebiti samocenzure. Zato 
smo vas v petek 7. septembra povabili v naše glave in odprtju va-
ših.

Za Kulturno umetniško društvo Načeta paleta je to že peta sku-
pinska razstava. Naj se zahvalimo tistim, ki so jo omogočili: 
Občini Tržič za prostor, Zvezi kulturnih organizacij in območni 
izpostavi JSKD, Damjanu Štefetu (Damo) za okusno pogostitev, 
žganjarni Krucefix, tonskemu mojstru Tomažu Frelihu - Yoldi, 
glasbeni skupini Funky Monks za čuten uvod in Joe Joeu za rap 
vložek. Lastne avtorske pesmi sta deklamirala Mark Mandy in 
Jelena Dolenc. Tehnična ekipa sta Jošt Belhar in Klemen Meglič - 
Grabn. Za odprtje razstave je poskrbel slikar Vinko Hlebš.

Avtorji razstave: Bojan Toporiš, Nina Lang, Hana Uma Zag-
majster, Klavdija Bogataj, Mateja in Manc Roblek, Sašo Bogataj, 
Andrejka Belhar Polanc, Nina Šterman, Marin Kožulović, Matej 
Sitar, Jošt Belhar.

Razstava bo na voljo za ogled v Kulturnem centru Tržič vsak pe-
tek, septembra med 16.00 in 17.30, oktobra pa od 16.00 do 17.00 
ure.

Razstava je primerna za obiskovalce nad 16 letom starosti.

Cvetlična tihožitja akademske restavratorke, slikarske in 
ilustratorke Valentine Rus Špendal
MELANIJA PRIMOŽIČ, FOTO: MIHA I. PRIMOŽIČ 

Z odhajajočim poletjem  je odšla na nadaljnje gostovanje po ga-
lerijah in razstaviščih  prva samostojna razstave  Valentine Rus 
Špendal, domačinke iz Kovorja, ki je bila na ogled v galeriji Vogal, 
na Partizanski ulici 14 v Tržiču od 23. marca 2018 dalje.

Po besedah umetnostne zgodovinarke in likovne kritičarke prof. 
Petre Vencelj,  pomenijo  Tinina slikarska tihožitja kontemplacijo 
v barvitosti nežnega rastlinskega sveta. Skozi likovno govorico so 
spregovorile tropske orhideje, dišeče potonike, ameriški slamnik 
in vedno navdušujoče sončnice, ki so bile že priljubljen motiv 
francoskih postimpresionistov.

Ob razcvetele šopke je slikarka postavila tudi sadje, ki ne služi 
le kot prostorsko vodilo v likovni kompoziciji, temveč s svojimi 
barvitimi oblikami spominja na plodnost življenja.

Omeniti velja še posebno zanimiv trajni šopek, ki ostaja v galeriji, 
katerega je slikarska prispevala v obliki restavrirane stenske po-
slikave, ki je nekoč krasila ta prostor.

V manjšem sklopu se je avtorica predstavila tudi z izvirnimi ilus-
tracijami literarnega dela Svetlane Makarovič: Potepuh in lučka. 
Ta izjemno zanimiva pravljica ima okvirno zgodbo, ki od daleč 
spominja na pripoved Šeherezade v zbirki arabskih pravljic Tisoč 
in ena noč.

Valentini Rus Špendal želim še obilo ustvarjalnega navdiha, raz-
stavi pa srečno pot v svet.

Poletavci so v Tržiču brali drugič 
SABINA ŠOLAR 

Lani smo se v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja pridružili Poletav-
cem, poletnim bralcem. Poletavci so tisti otroci med sedmim in 
dvanajstim letom, ki so v poletnih mesecih 30 dni brali 30 minut 
dnevno. Lani se je projektu pridružilo 77 Poletavk in Poletavcev, 
letos pa kar 119. Kaj so otroci brali, je bilo popolnoma vseeno. 
Morda so brali stripe, recepte, navodila za uporabo, jedilne liste, 
kdo ve. 

Letošnje navdušenje nad Poletavci je bilo izjemno. Če smo lani 
bibliotekarji morali spodbujati otroke, naj se  pridružijo Poletav-
cem, so letos sami že ob vstopu v knjižnico takoj za pozdravom 
dejali: »Želim biti Poletavec!«  

Vse, ki so projekt zaključili, smo povabili na zaključno prireditev, 
ki je bila 21. septembra, takrat so dobili priznanje in majico ter 
priponko Poletavec. Prav vsakega je čakalo še sladko preseneče-
nje, med vsemi navzočimi pa smo izžrebali še glavno nagrado, 
športno uro, ki jo je prispevalo podjetje Hervis.

Poletavci so projekt Mestne knjižnice Ljubljana, glavni pokro-
vitelj tržiških Poletavcev je Občina Tržič, nosilka naziva Branju 
prijazna občina in uradna podpornica Nacionalnega meseca sku-
pnega branja (8. 9. 2018 - 8. 10. 2018).

Že danes velja vabilo: »Na snidenje prihodnje leto in poletavski 
pozdrav iz knjižnice!«
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Ena, dva, tri – Družinsko branje že tretjič v 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
EVA MARŠIČ

Mesec oktober v tržiški knjižnici prinese 
nove bralne projekte za odrasle in otroke. 
Za slednje se začenja Družinsko branje, 
tokrat že tretjič. Projekt ima svoje kore-
nine v kranjski knjižnici, prijazno pa ga 
»posojajo« tudi drugim knjižnicam. 

Družinsko branje je bilo zasnovano z na-
menom, da bi k skupnemu branju prite-
gnili družine z otroki, starimi od dve do 
deset let. Odziv otrok in njihovih staršev, 
pa tudi babic, dedkov in ostale razširjenje 
družine, je odličen, zato se projekt nada-
ljuje tudi v letu 2018/2019. 

Branje otroku ali z otrokom je naložba 
v njegovo prihodnost. Pomembno je za 
razvoj jezika, pismenosti in besednega 
zaklada, vživljanje v dogodke in osebe, 
odkrivanje lastnih strahov, spodbujanje 
čustvovanja in še bi lahko naštevali. Seve-
da pa je najbolj pomemben tisti čas, ki ga 
starši posvetijo svojim otrokom.

Kdo in kako lahko sodeluje v projektu Dru-
žinsko branje? Sodelujejo družine z otroki, 
starimi od 2 do 10 let. V knjižnici ali na bi-
bliobusu izpolnijo družinsko bralno knji-
žico, potem pa si devet mesecev izposojajo 
knjige s seznama. Za vsakih deset preb-
ranih knjig izpolnijo kupon, ki je priložen 
v knjižici, skupaj z otroki odgovorijo na 
vprašanja in ocenijo prebrane knjige. Vsak 
pravilno izpolnjen kupon pridnemu bralcu 
prinese nagrado. Kar šest jih lahko zbere 
vsaka družina. Projekt traja od 1. oktobra 
2018 do 7. julija 2019.

Nekaj knjig se na seznamu vsako leto po-
novi, najde pa se tudi marsikatera novost, 
letos je Popotnica tržiške pisateljice Tanje 
Ahačič. Nekatere knjige iz našega otroštva 
nikoli ne utonejo v pozabo. Poznali so jih 
naši starši, poznamo jih mi in poznali jih 
bodo naši otroci in vnuki. Če bomo le sku-
paj brali. 

Obnovljena oprema cerkve v Seničnem
IVO KOŽUH, FOTO: TONI ČEBRON

Cerkev sv. Jerneja v Seničnem je eden iz-
med biserov sakralne umetnosti v kriški 
župniji in širši gorenjski okolici, zlas-
ti zaradi dobro ohranjenega kranjskega 
prezbiterija, katerega poslikave pripisuje-
mo tako imenovanemu Mojstru iz Senič-
nega. V letih 1959/60 so porušili verjetno 
zelo poškodovan glavni oltar in freske v 
prezbiteriju delno restavrirali, stranska 
oltarja in prižnica pa so ostali nezaščiteni 
in so naprej propadali. Trohnenje lesa in 
črvi so delali svoje. Svetnikom so odpadali 
prsti, angelom cele roke …

V začetku zime 2016/17 smo se po po-
svetovanju s podružničnimi ključarji in s 
še nekaterimi farani dogovorili za obno-
vo cerkvene opreme. Kulturno-varstve-
ne pogoje za obnovo je podala mag. Maja 
Avguštin iz ZVKDS iz Kranja, za strokovne 
posege pa smo izbrali restavratorja mag. 
Vlada Frasa Zavrla. 

Za s'men lansko leto so bila zaključena in 
blagoslovljena dela na oltarju sv. Florja-
na in na prižnici. Leto kasneje, v nedeljo,  
23. septembra 2018, je vsa obnovitvena 
dela na notranji cerkveni opremi ter novi 
strehi na cerkvi in zidu okrog cerkve bla-
goslovil škof Anton Jamnik. 

Vsi posegi pomenijo tudi precejšen finančen 
zalogaj. Obnova oltarjev, prižnice in kipov 
na glavnem oltarju je stala 38.600 EUR. Ob-
čina Tržič je namenila 9.807,50 EUR iz pro-

Ajdovi krapi s skuto 
in/ali suhim sadjem 

foto: Dušan Podrekar

Tržiška
 kulinarika

Testo: 
350 dag ajdove moke

150 dag ostre bele moke
5 dag masla 

1 jajce
1 dcl vrele vode

Nadev: 
30 dag skute

1 jajce
ščep soli

kuhana prosena kaša (po želji)
suhe hruške in/ali slive 

(po želji; lahko tudi kot samostojni 
nadev namesto skute)

Ajdovo moko poparimo s kropom, 
dodamo vse sestavine in zgnetemo 

v gladko testo. Ajdovo testo 
razvaljamo, nato pa (z modelčkom) 

izrežemo kroge. Na vsakega 
položimo malo nadeva (poljubno 
kombinacijo skute z jajcem, kaše in 

suhega sadja) ter testo prepognemo, 
da dobimo polkrožne žepke. (Ti v 
resnici spominjajo na ribo krapa.) 
Položimo jih v vrelo vodo in jih 

počasi kuhamo 20 minut.

V ponvici segrejemo ocvirke, kuhane 
krape poberemo iz kropa, jih damo 

na krožnik in jih posujemo z ocvirki 
ali drobtinami. Lahko jih tudi 

posladkamo.

Marinka Damjan, Podljubelj

računa s pomočjo razpisa za obnovo sakral-
ne dediščine. Ostala sredstva so prispevali 
nekateri krajani in v večjem delu župnija 
Križe, za dokončno plačilo vseh stroškov pa 
še iščemo darovalce.

Narodova kulturna dediščina gotovo ni 
last le nekaj ljudi, ki bolj ali manj redno 
prihajajo v cerkev. Tudi ni last samo vaš-
čanov Seničnega. Finančno nam je le v 
breme. To, za kar bi morala skrbeti država, 
pade na ramena nekaj sto ljudi. Veseli pa 
me, da imajo domačini posluh, da skupaj 
ohranjamo bisere kulturne dediščine.
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Sproščeni Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju so 
se zaključili z živahnim Festivalom Paradiž 
ROMANA KRAJNČAN, JANA BABŠEK

Zvesta in zadovoljna publika je tudi letos od aprila do avgusta 
uživala na umetniških koncertnih dogodkih izbranih glasbe-
nih izvajalcev v prelepem ambientu Pollakovega salona in na 
vrtu Tržiškega muzeja. Nastopili so Teo Collori in Momen-
to Cigano, Boris Cavazza Kvartet, skupina PLIŠ, Maja Keuc 
Amaya z glasbeno skupino ter dixiland ansambel Greentown 
Jazz Band z legendarnim klarinetistom in ustanoviteljem 
skupine Borutom Bučarjem.

Festival Paradiž je spremljala »Kuhna na prostem«, kjer so 
slastno ponudbo predstavili Planšarija Kofce, Damjan Štefe 
in gostišče Karavla, kranjska delikatesa Figa, Marko Arvaj, 
Krucefix, Ekološka kmetija Šlibar ter Hiša dobrih vin Koželj.

Občinstvo je tudi četrto sezono glasbenih dogodkov v Tržiš-
kem muzeju lepo sprejelo. Želimo si, da bi se glasbeni dogod-
ki nadaljevali v peti sezoni ter postali tradicionalni. Priredit-
ve sta zasnovali in jih vodita direktorica Tržiškega muzeja 
Jana Babšek in umetniška vodja Romana Krajnčan. Glavni or-
ganizator je Tržiški muzej, dogodke finančno podpira Občina 
Tržič, ki se ji je letos pridružilo tudi Ministrstvo za kulturo.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki so finančno ali druga-
če podprli prireditve, podjetjem Bios, Mikro S, Mali e- Tiko, 
Adriatic Slovenica, Spar, Primakem d.o.o., Cablex, Kvibo in 
Hiša dobrih vin Koželj. Zahvala gre tudi fotografu Toniju 
Čebronu in medijskim sponzorjem Radiu Gorenc, Gorenjske-
mu glasu in časopisu Tržičan.

Vrhunec Glasbenih večerov v Tržiškem Muzeju je bil dvodnev-
ni. Festival Paradiž, ki je privabil veliko poslušalcev iz Tržiča 
in širše Gorenjske. V kovačnici Germovki je navdušil trobilni 
kvintet SiBRASS, ki je publiko očaral z ubranim zvokom tro-
bil, ki se je zlil z unikatnim ambientom. Na sobotni dan slabo 
vreme ni pokvarilo razpoloženja, nasprotno, ulično vzdušje 
smo preselili v in pred Dvorano tržiških olimpijcev, kjer je 
etno skupina Terrafolk ogrela staro in mlado ter dokazala, da 
so izjemni glasbeniki in neprekosljivi žurerji. Prava glasbe-
no humorna poslastica pa je bil v nadaljevanju veliki koncert 
Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Lojzeta  
Krajnčana, ki ga je z glasbenimi in komičnimi točkami do-
polnil eden in edini Klemen Slakonja.

Direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek in umetniška vodja Romana 
Krajnčan, foto:Toni Čebron

Klemen Slakonja in Big Band RTV Slo, foto:Toni Čebron

Terrafolk, foto: Primož Pičulin

SiBRASS, foto: Toni Čebron
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Dobrodelni koncert 
Rotaract klub Tržič Naklo vas prisrčno vabi na nepozaben glas-
beni uvod v barvito jesen. 

Oktober nam bodo letos še polepšale Carmen manet, zmagovalke 
evrovizijskega tekmovanja zborov leta 2017. 

Dobrodelni koncert bo v soboto, 6. oktobra, ob 19.00 uri v dvo-
rani Kulturnega centra Tržič. 

Vstopnice po ceni 12 € so na voljo v predprodaji v Turistično-in-
formacijskem centru (TPIC) Tržič (04/597 15 36). 

Prireditev bo imela tudi čudovito humanitarno noto. Z zbrani-
mi sredstvi bomo omogočili dodatne terapije s psi v Domu Petra 
Uzarja Tržič in Domu starejših občanov v Naklem. Kosmatinci 
namreč starostnikom pričarajo velike nasmehe in mnogo dobre 
volje.

Vabljeni na najbolj čudovito glasbeno in humanitarno doživetje 
te jeseni. 

Več informacij o zboru si lahko preberete na 
www.carmenmanet.si

1300 kilometrov od doma
SAŠA MEGLIČ, FOTO: ARHIV FS KARAVANKE 

Poletje smo člani starejše otroške Folklorne skupine Karavanke 
preživljali zelo aktivno. Pripravljali smo se na gostovanje v Ukra-
jini. Konec avgusta smo se z avtobusom odpravili na 1300 km dol-
go pot na mednarodni otroški folklorni festival v mesto Dubno. 
Pot je bila dolga, a smo si jo krajšali s petjem, igro in drugimi 
aktivnostmi. Dobre volje smo imeli na pretek.

Festival je bil za otroke posebno doživetje. Spoznavali so plesno, 
glasbeno, pevsko in oblačilno kulturo drugih narodov, občutili pa 
so lahko tudi razliko v razvitosti naše države in Ukrajine. Bivali 
smo v hotelu, kjer smo imeli izredno lepe in čiste sobe, v hotelu, 
ki je bil za ukrajinske razmere že pravi luksuz. Posebno pozornost 
so nam gostitelji izkazali tudi s pripravo hrane, saj so se trudili, 
da so nam pripravili hrano po zahodnoevropskih okusih. 

Program smo imeli zelo natrpan, a nam kljub vsakodnevnim šte-
vilnim nastopom in drugih aktivnosti ni zmanjkalo energije. Na 
nastopih smo dali vse od sebe in vsakokrat navdušili občinstvo. 
Slovenijo smo predstavili v zelo dobri luči, kar so nam potrdili 
tudi organizatorji. Otroci so se resnično potrudili in lahko sem 
iskreno ponosna prav na vse. Na festivalu smo imeli tudi tekmo-
valni program, na katerem smo prejeli priznanje za izvrstnost 
predstavljenega programa, na kar smo še posebej ponosni.

Za nami je čudovita izkušnja, ki je še nekaj časa ne bomo pozabili, 
saj smo se vrnili polni novih doživetij in spoznanj. Velika zahvala 
za takšno doživetje gre predvsem Občini Tržič, ki nam je finančno 
pomagala pri udeležbi na festivalu in ostalim sponzorjem, ki so 
nam pomagali k uresničitvi zastavljenih ciljev.
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Prvi šolski dan v Osnovni šoli Križe
ERNA MEGLIČ, FOTO: NATAŠA DOVŽAN

Najpomembnejše učenje se dogaja v resničnem življenju ob resničnih 
problemih, ne v učilnicah. (Charles Handy)

Prvi september, prvi šolski dan. Prag Osnovne šole Križe je le-
tos prvič prestopilo 47 prvošolcev. Prvi sošolci, prva učiteljica in 
prvi vtisi. Da bi bili čim bolj prijetni, so pod mentorstvom An-
dreje Poklukar poskrbeli člani dramskega krožka z igrico Muca 
Copatarica malo drugače. Učence so sprejele učiteljice Anamarija 
Cvek, Urška Bajželj, Maruša Skubic in Irena Snedic. A slovesnosti 
še ni bilo konec. Vsak prvošolec je kot znak pripadnosti in pre-
poznavnosti dobil še majico z logotipom naše šole. Slovesnega 
sprejema prvošolcev se je udeležil tudi mag. Borut Sajovic, župan 
Občine Tržič.

Vrtec v Kovorju
PETRA BODLAJ, ŠPELA ŠTEFE, FOTO: JANKO TAVŽELJ

Prvi šolski dan je bil letos za otroke iz Kovorja in okolice nekaj po-
sebnega. V letošnjem šolskem letu bodo obiskovali vrtec še bližje 
svojemu domu, in sicer v prostorih Krajevne skupnosti Kovor. Za 
21 otrok, starih od 3 do 6 let, se je dvorana gasilskega doma spre-
menila v prostorno igralnico. Velikega prostora so se otroci zelo 
razveselili,  pa tudi igrač in seveda novih prijateljev. Pogumni, 
nasmejani in vedoželjni so vstopili v novo šolsko leto, ki bo zago-
tovo razgibano in zanimivo, saj nam tudi okolica omogoča veliko 
gibanja v naravi in na igrišču. Ob podpori staršev bomo lahko šte-
vilne dejavnosti prenesli v naravo, izkoristili bomo bližino gozda 
in travnikov. Narava je za otroke učno okolje brez primere, saj je 
vedno zanimiva in neponovljiva, zato pa že sama po sebi velika 

Glasbena šola Tržič 2018/19
FRANCI PODLIPNIK, FOTO: TONI ČEBRON

»V naravi ni moč najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona 
usmerja človeka v globino njegove duše.« (Marij Kogoj)

Pouk v Glasbeni šoli Tržič je v šolskem letu 2018/19 že v polnem 
zamahu, zato je čas, da se ozremo na prehojeno pot v preteklem 
šolskem letu in za cilji v tem šolskem letu.

Glasbena šola Tržič nudi osnovno glasbeno izobrazbo in možnost 
muziciranja otrok že 66 leto. V lanskem in letošnjem šolskem letu 
imamo vpisanih 182 učencev za individualni pouk inštrumenta 
ali petja, poleg njih pa v letošnjem šolskem letu še 12 učencev v 
oddelku  glasbene pripravnice.

Vzgojno izobraževalno delo izvajamo v prostorih glasbene šole v 
Šolski ulici 2, kjer so učilnice za izvajanje individualnega in sku-
pinskega pouka, dvorana za šolske nastope in koncertno dejav-
nost. Ker pa so prostori maksimalno izkoriščeni in ne zadoščajo 
več za izvedbo celotnega programa šole za nemoteno izvajanje 
pouka, uporabljamo tudi arhiv glasbene šole in prostore Pihal-
nega orkestra Tržič, kjer izvajamo pouk tolkal in vaje Šolskega 
zabavnega orkestra.

Delo učiteljev na naši glasbeni šoli je na visokem strokovnem ni-
voju, kar dokazujejo zelo uspešni nastopi naših učencev na šte-
vilnih javnih nastopih v dvorani glasbene šole ter na koncertih v 
Kulturnem centru Tržič, odprtjih razstav in drugih prireditvah v 
občini. V Glasbeni šoli Tržič smo izredno ponosni na uspehe na-
ših učencev, ki so predstavljali našo šolo na regijskih, državnih 

in mednarodnih tekmovanjih, na katerih so posegali po najvišjih 
priznanjih in nagradah. Zasluga za uspehe gre poleg pridnih in 
talentiranih učencev tudi našim učiteljem, ki so s svojim zna-
njem in strokovnim delom pripomogli k tem uspehom. Strokov-
nost, delavnost in nesebično prenašanje znanja naših učiteljev na 
učence so vrline zaradi katerih lahko z gotovostjo trdim, da Glas-
bena šola Tržič nudi najboljšo in najcenejšo glasbeno izobrazbo 
v občini.

Tudi v bodoče bomo zavezani naši viziji čim večjemu številu tr-
žiških otrok nuditi glasbeno izobrazbo in poskrbeti za optimalne 
pogoje za izvajanje pouka. Pri tem naš optimizem sloni na dejst-
vu, da je občinski svet meseca junija sprejel sklep o preselitvi 
ljudske univerze in dodelitvi njihovih prostorov glasbeni šoli, kar 
naj bi se zgodilo do začetka šolskega leta 2019/20.

Vsem učenkam in učencem, želim uspešno šolsko leto.

motivacija za raziskovanje in pridobivanje novih znanj. Pri razis-
kovanju, ustvarjanju in pridobivanju novih izkušenj in znanj jim 
bova z veseljem pomagali vzgojiteljici Petra in Špela.
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Septembrske dejavnosti Plesnega kluba Tržič
JURE MARKIČ 

Številni nastopi PK Tržič so septembra popestrili dogajanja v Tr-
žiču in na Gorenjskem. Presežek je bilo sodelovanje na Šuštarski 
nedelji, kjer je PK Tržič izvajal plesne, glasbene  in druge dejav-
nosti od 10. do 17. ure pred Paviljonom NOB. 

Popestrili smo Šuštarsko nedeljo s plesnimi nastopi vrhunskih 
plesalcev rock and roll-a, jazz baleta, break dance, hip hop in 
plesnimi animacijami za najmlajše. Z nami so bili raper Zlatko, 
Joe Joe, Frizerski salon Mojca Škerjanc s.p., poslikava obraza 
Svet zabave. Za vse obiskovalce, ki so si zaželeli takoj na začetku 
poti po Tržiču kaj sladkega, smo spekli 450 palačink, brezplačno. 
Veseli smo bili obiska župana Boruta Sajovica, ki nas je med prvi-
mi obiskovalci pozdravil in zaželel lepo predstavitev. Uživali smo 

ob pogledu na številne obiskovalce, ki so si z veseljem ogledali 
naše nastope. 

Pestro dogajanje v PK Tržič se nadaljuje. September so zaznamo-
vali še številni nastopi in vpisi vseh plesnih zvrsti. 

Vpisi so možni skozi celo leto.

Plesni klub Tržič ponuja brezplačen celoletni obisk hip hopa 
dvajsetim tržiškim otrokom starim 8, 9, 10 in 11 let. 

Za informacije pokličite tel. št. 040 635 710 ali pišite na e mail:  
plesni.klub.trzic@gmail.com.

Tržiške športne igre 2017/18
BISERKA DRINOVEC, FOTO: BISERKA DRINOVEC 

Športna zveza Tržič je v sodelovanju z Občino Tržič organizira-
la podelitev priznanj športnikom rekreativcem, ki so sodelovali 
v tržiških športnih igrah v sezoni 2017/18, letos malo drugače. 
Najprej so prejemniki priznanj odigrali igro mini golfa v Adven-
ture Mini Golf na Gorici, nato pa je sledila podelitev priznanj naj-
boljšim in na koncu še prijetno druženje. 

V ženski konkurenci je 1. mesto osvojila Joži Meglič, ŠD Podlju-
belj, druga je bila Martina Šmitek, ŠD Lom, tretje mesto je osvo-
jila Milena Dolčič, članica DU Tržič, četrta je bila Tanja Kralj, ŠD 
Podljubelj, peta Ana Novak iz ŠD Divji zajci in šesta Marija Ahačič 
Premrl iz KK Ljubelj. Priznanja je podelil Uroš Ribič, predsednik 
Komisije za športno rekreacijo pri ŠZ Tržič.

 Med moškimi je največje število točk zbral Slavko Gregorčič, ŠD 
Podljubelj, drugi je bil Lado Sedej, DU Tržič, tretje mesto je za-
sedel Borut Sajovic, TK Tržiške strele, četrti je bil Mičo Dragi-
čevič, ŠD Podljubelj, peti Drago Uzar, član DU Trži in šesti Uroš 
Rozman, AD Olimpik. Priznanja najboljšim tekmovalcem v moški 
kategoriji je podelila Ana Jerman, članica IO ŠZ Tržič.

Razglasili smo tudi najboljša tri športna društva v tržiških šport-
nih igrah za sezono 2017/18, kjer je bilo letošnje presenečenje, da 
je največ točk zbralo Športno društvo Podljubelj in to kar 3.426 

točk, drugo mesto je osvojilo Društvo upokojencev Tržič s 3.126 
točkami, tretje mesto pa Športno društvo Lom, ki je zbralo 1.672 
točk.

Čestitke vsem prejemnikom priznanj. 

Vsa tekmovanja so potekala ob podpori Fundacije za šport.

Svetovna podprvaka v Plesnem 
studiu Špela
ŠPELA MANDELC, FOTO: IZ ARHIVA PLESNEGA STUDIA ŠPELA 

Novo šolsko leto smo v Plesnem 
Studiu Špela začeli nadvse us-
pešno. Poleg začetka plesnih te-
čajev za otroke, mladino in od-
rasle ter športnih vadb za vse, 
smo se konec septembra udele-
žili svetovnega prvenstva v street 
plesih na Češkem. Naša plesalca 
Rika Dolžan in Žan Zupan sta v 
mednarod ni konkurenci osvojila 
2. mesto in postala svetovna pod-
prvaka. Čestitke!
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Spominjarije na Poldeta Bibiča
METKA KOLEVSKI

Sedme Spominjarije na gledališkega in 
filmskega velikana ter domačina Poldeta 
Bibiča je KS Brezje pri Tržiču v sodelo-
vanju z ZKO Tržič in območno izpostavo 
JSKD izvedla v soboto, 1. septembra 2018.

David Ahačič, oblikovalec in povezovalec 
programa, je v uvodu pozdravil vse nav-
zoče, posebej Poldetovo hči Katarino, obe 
vnukinji, pravnukinjo, njegovega bra-
tranca iz Maribora in oba gosta večera: 
Bojana Rozmana in Iva Bana. Spomnil se 
je tudi letos preminule Štefke Drolčeve, 
ki je bila gostja naših četrtih Spominjarij. 
Prazen stol v prvi vrsti pa je bil namenjen 
Ivanki Mežan, ki se je opravičila zaradi 
obveznos ti pri snemanju.

Osrednji gost  je bil Ivo Ban, gledališki 
in filmski igralec, nosilec Borštnikovega 
prs tana. Po študiju na AGRFT je leta 1972 
postal član ansambla Slovenskega ljud-
skega gledališča v Celju, od leta 1976 pa 
deluje v SNG Drama v Ljubljani. Vzpored-
no je razvijal svoj igralski izraz na filmu in 
televiziji. Tako sta s Poldetom skupaj igra-

la več kot 30 let; še vedno ima žive spomi-
ne iz časov, ko so snemali film Moj ata, so-
cialistični kulak in sta igrala v istoimenski 
predstavi v gledališču. Oba sta bila vešča 
štajerske govorice. Pri 136 ponovitvah sta 
si privoščila precej improvizacij. Dejal je: 
»Pri tem ni nič skrivati. V tem poklicu je 
alkohol ene vrste sopotnik. Film smo sne-
mali na Jarenini in če te tamkajšnji župnik 
povabi v klet, vina zagotovo ne boš pljuval 
ven. Pri tem snemanju smo se imeli ime-
nitno, ljudje so nas sprejeli in gostili. 

Delo igralca ni služba, ampak je v resni-
ci življenjsko poslanstvo. Smrti, histerije,  
pustijo na igralcu posledice. Vsaka vloga se 
dotakne tudi tvojih organov, postajaš pre-
obremenjen in na koncu so to doživeli Sta-
ne Sever, Rudi Kosmač in Jernej Šugman. 
Ko vlogo odigraš, jo moraš pustiti na odru. 
To je zelo pomembno in alkohol tu poma-
ga. Milčinski je rekel: »Bog je vsakomur 
naklonil eno cisterno alkohola, redki smo 
takšni, ki smo dobili dve.««

Kako je bilo z izgradnjo Poldetovega vi-

Oratorij župnije Lom pod Storžičem - »Le eno je potrebno«
MAJA TEKAVEC, FOTO: MAJA TEKAVEC

Od 23. do 25. avgusta je v župniji Lom pod 
Storžičem potekal Oratorij 2018, ki je le-
tos v ospredje postavil misijonarja Ireneja 
Friderika Baraga, ki je v 19. stoletju delo-
val med severnoameriškimi Indijanci. Pod 
geslom »Le eno je potrebno« smo spoz-
navali življenje misijonarja in se na sto in 
en način poglobili v delovanje tamkajšnjih 
plamenov, njihovih navad, kultur, jezi-
ka, plesa. 31 nasmejanih in zadovoljnih 
otroških obrazov in 7 prijetno utrujenih 
animatorjev, veliko novih prijateljstev in 
nepozabnih spominov ne bi bilo brez ma-
terialnih kot tudi duhovnih pomočnikov. 

Velika zahvala gre gospodu župniku Sil-
vu Novaku, ker nam je omogočil izvedbo 
oratorija, vsem staršem za zaupanje in 
pozitivne misli, našim oratorijcem, ki so s 

Eno je potrebno
JAN BITEŽNIK, FOTO: JAN BITEŽNIK

Pregovorno najbolj živahen teden v Križah 
je oratorijski teden, ki ga je letos zazna-
moval Friderik Baraga. Sto otrok je skupaj 
z dvajsetimi animatorji, ki jih je vodila 
Urša Dolžan, in župnikom Ivom Kožu-
hom pod geslom Eno je potrebno med 26. 
in 31. avgustom spoznavalo tega škofa in 
misijonarja med Indijanci. V znamenju 
slednjih je potekal tudi oratorijski teden. 
Na delavnicah smo izdelovali lovilce sanj 
in toteme, na katehezah smo se učili in-
dijanskih vrlin in se skozi zgodbo sezna-

kenda v Motanah, je spregovoril drugi gost 
večera domačin Bojan Rozman. Z bratom 
Janezom sta mu priskočila na pomoč pri 
popravilu mešalca, pomagala sta tudi pri 
zidavi. Hišica je rasla pa tudi njihovo pri-
jateljstvo se je poglobilo.

»Poldeta sem večkrat obiskal v domu v 
Medvodah. Ko pa sem sodeloval v orga-
nizacijskem odboru za praznovanje Ab-
rahama pod Storžičem, sem ga poprosil, 
da bi sodeloval v našem programu in nam 
kaj zrecitiral. Izvedel sem, da je bil Polde v 
skupini prvega takega srečanja leta 1983. 
Na sodelovanje je pristal, pod Storžič smo 
ga pripeljali kot skritega gosta, po kon-
čanem programu pa smo omogočili vsem 
udeležencem praznovanja, da so se z njim 
pogovorili. Marsikdo ga je takrat prvič vi-
del v živo.«

Na koncu se je vsem gostom večera zahva-
lila za sodelovanje predsednica KS Brezje 
pri Tržiču Metka Kolevski, nato pa smo si 
skupaj ogledali film Moj ata, socialistični 
kulak.

svojo prisotnostjo in energijo pričarali ta 
nepozabni vikend, in vsem tistim, ki ste 
uspeli najti čas in s svojim delom narisa-
li marsikateri nasmešek (več) na obrazu: 
PGD in KS Lom pod Storžičem za prostor, 
Piceriji Pod gradom, družini Meglič (po 
domače Pr Peskar) in RK Lom pod Storži-
čem. 

Posebna zahvala pa gre animatorjem za 
vso skrbnost, zanesljivost, nepozabno 
energijo, iskrivost, odprtost, za ves prosti 
čas, za vse besede priznanja in popihane 
buške! Brez vas tega ne bi bilo. Se vidimo 
prihodnje leto!

nili o Baragovem delovanju. Četrtek so 
nam tradicionalno popestrili gasilci PGD 
Križe z vodnimi igrami. Trinajsti oratorij 
smo zaključili v petek s predstavitvijo za 
starše v kriškem kulturnem domu. Vsem 
sodelavcem, sponzorjem, prijaznim gos-
podinjam in ostalim, ki ste pomagali pri 
izvedbi letošnjega oratorija, se prijazno 
zahvaljujemo.
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Presenečenje, ki ga ne bo mogoče ponoviti
MARIJA PETEK, FOTO: SUZANA P. KOVAČIČ 

In prav iz tega razloga se zahvaljujem 
vsem za lepe želje, posredovane po elek-
tronski pošti. Večina lepih želja je prispe-
lo prav od mojih nekdanjih učencev. Vso 
prispelo pošto smo skupaj s Francko Glo-
bočnik in Jožico Koder prebirale kar nekaj 
časa. Spomnila sem se prenekaterega le-
pega trenutka. Smejale smo se in tudi po-
točile kakšno solzo.

Za največje presenečenje je poskrbela prav 
Francka Globočnik, ko je v spremstvu Jo-
žice Koder, Suzane P. Kovačič in župana 
Boruta Sajovica dva dni pred mojim 96. 
rojstnim dnem potrkala na vrata mojega 
doma. S seboj so prinesli prav vse za zače-
tek praznovanja.

Župan gospod Borut Sajovic je na svoji Fa-
cebook strani napisal tole:

Vse najlepše in najboljše naši častni ob-
čanki Mariji Petek želimo ponosni Trži-
čani. Praznovanje ob šestindevetdesetem 
letu sta ji pripravili neutrudni in iskrivi 
Francka Globočnik in Joži Koder. Domača 
torta, domač kruh pa tisoč urejenih spo-
minov in izjemnih misli. Gospa je svetle-
ča poznavalka in pričevalka naše, tržiške 
zgodovine od začetka 18. stoletja dalje.

Vsako leto prinese nekaj takih in drugač-
nih spominov. Prav  to srečanje mi bo os-
talo v najlepšem spominu.

Hvala vsem za lepe želje.

70. obletnica male mature 
MAJDA KOLAR, FOTO: MARJETKA KERN 

Letos je minilo 70 let, odkar smo dijaki 
nižje gimnazije (letnik 1948) zadnjič sedli 
skupaj v šolske klopi. Petdeset nas je bilo.   

V 1. razred nižje gimnazije smo se vpisali 
takoj po 2. sv. vojni. Z veseljem smo obi-
skovali pouk, ker smo lahko govorili slo-
vensko, pred tem je bila šola namreč nem-
ška. Na urniku smo imeli 12 predmetov, 
med njimi dva tuja jezika, srbohrvaškega 
in ruskega. 

V treh letih, kolikor je takrat trajalo šola-
nje na nižji gimnaziji, smo pridobili toliko 
znanja, da smo jo uspešno zaključili z zak-
ljučnim izpitom oz. »malo maturo«, kar je 
bil pogoj za vpis v srednjo šolo. Izpita ni 
bilo potrebno opravljati tistim, ki so se ta-
koj zaposlili. Pogoji za nadaljnje šolanje, 

za nas Tržičane, niso bili najboljši. Zjutraj 
smo zgodaj sedli na vlak, se odpeljali proti 
Kranju ali Ljubljani in se pozno popoldne 
vračali domov. Kljub pomanjkanju časa za 
domače delo, smo uspešno končali srednje 
in visoke šole, dva sošolca sta tudi dokto-
rirala. Leta 1948 so se naše poti razšle in 

nikoli več se vsi skupaj nismo srečali. Raz-
pršili smo se po svetu. V 70 letih se jih je 
nekaj žal za vedno poslovilo. 

Zadnjih deset let se nekateri srečamo na 
skupnem kosilu, na katerem obujamo spo-
mine iz šolskih klopi. Nekajkrat nas je pri-
šel pozdraviti tudi učitelj telesne vzgoje g. 
Miha Potočnik. Želeli smo si tudi srečanja 
z učiteljico petja ga. Milico Debeljak, ki pa 
se zaradi bolezni našemu vabilu ni mogla 
odzvati. Danes sta, žal, oba pokojna. 

Vsakoletno srečanje je za nas poseben dan. 
Stiski rok in prijeten pogovor o šolskih 
prigodah izpred 70 let nam pričara spomin 
na mladost in tudi zato se vsakoletnega 
srečanja vsi veselimo. Želimo si, da bo ta-
kih druženj še veliko.

Aktivnosti RK Tržič v prvi polovici leta 2018
NOELL KAVČIČ, FOTO: ALENKA TERAN KOŠIR 

KORK Podljubelj in Lom sta peljali starejše 
občane na celodnevni izlet in tako poskr-
beli za druženje tudi izven domačega kra-
ja. Obiskali smo varovance v Domu Petra 
Uzarja. Za kulturni program je poskrbela 
folklorna skupina Karavanke in učenci 
Glasbene šole Tržič. Odlično sodelujemo z 
vsemi tržiškimi osnovnimi šolami. Kar 39 
učencev je članov RK. Pomagajo nam pri 
vseh akcijah. Veseli smo, da nam uspeva 
mlade seznanjati s humanostjo, strpnostjo 
in pomenom dela RK. Kot javno pooblasti-
lo izvajamo tečaje prve pomoči za voznike 
motornih vozil in na delovnem mestu. Iz-
vajamo tudi delavnice o temeljnih postop-
kih oživljanja ter uporabo AED. Delavnice 
so za vse občane v naših prostorih ter po 

krajevnih organizacijah in društvih. V za-
četku junija smo gostili regijsko preverja-
nje ekip prve pomoči RK in CZ. Tekmova-
nje je potekalo pred OŠ Križe, tekmovalo je 
11 ekip. Krvodajalske akcije imamo dvakrat 
leto, druga bo 11. oktobra. Letos smo ju-
bilejnim krvodajalcem podelili skromna 

priznanja v Kulturnem domu Križe, kjer 
so nas zabavali člani KUD Kruh. S pomočjo 
RKS peljemo otroke iz socialno šibkejših 
družin na Debeli rtič. Letos je že letovalo 
23 otrok, v novembru pa bodo letovali tudi 
starejši občani. Otrokom pomagamo tudi z 
dodatnimi šolskimi potrebščinami, ki jih 
zberemo z vašo pomočjo. Letos je 40 otrok 
dobilo nekaj osnovnih potrebščin, zbirali 
jih bomo zopet v tednu otroka. Mesečno 
oskrbujemo 374 posameznikov in družin 
s prehranskimi izdelki, oblačili in obutvi-
jo, ki jih pridobimo s pomočjo razpisov, 
z vašo pomočjo ter z zbiralnimi akcija-
mi. V oktob ru bomo zopet izvedli akcijo 
Drobtinica, s pomočjo katere bomo zbirali 
sredstva za obšolske dejavnosti.
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V Osnovni šoli Križe smo septembra gostili Tineta Tomazina, 
našega sokrajana. Njegova življenjska zgodba presega obseg 
prostora, namenjenega temu prispevku. Gospod Tomazin je 
čast ni občan Občine Tržič in francoskega mesta Sainte Marie Aux 
Mines, nekdaj župan Tržiča, direktor nekdanje tovarne BPT, med 
drugo svetovno vojno mobiliziranec v nemško vojsko, iz katere 
mu je uspelo pobegniti in se priključiti partizanom, športnik, ki 
se je še pri osemdesetih povzpel na Triglav,…

Kljub spoštljivim 93 letom je Tine Tomazin še vedno aktiven. 
Trenutno se uči računalniških veščin in, kot nam je zaupal, piše 
knjigo svojih spominov. Le-te je delil tudi z nami, ob tem pa nam 
posredoval tudi nekaj življenjskih modrosti. Vprašanja mu je je 
zastavljala učenka 9. razreda Brina Roblek Češka, pripoved pa 
smo strnili v spodnjem prispevku. 

Vaš življenjepis je izredno bogat. Ali bi mogoče izpostavili 
kakšen dogodek, ki vas je še posebej zaznamoval? 
Imel sem težko mladost. Ko sem bil star enajst let, smo izgubili 
očeta in mama je ostala sama s štirimi mladoletnimi otroki. Os-
tali smo brez dohodkov. Ampak smo se morali znajti. Po očetu 
je mama imela solastniški delež v tržiški tovarni usnja, a da bi 
ga lahko koristila, je potrebovala privoljenje kranjskega dekana 
Matije Škerbca, soustanovitelja in največjega lastnika tovarne. 
Škerbec je bil zelo strog mož in mami so odsvetovali obisk pri 
njem. Zato sem odločil družinsko situacijo rešiti sam. Namesto 
zjutraj v šolo sem se, enajstletni fantič, peš, ker ni bilo denarja za 
vlak, iz Križev odpravil prvič v Kranj. Gospod dekan me je spre-
jel, vendar posluha za nas ni imel. Ko sem se mu še uprl, me je 
odslovil. Ta dogodek me je zelo zaznamoval. Takrat sem nekako 
odrasel. V meni se je zasejalo seme uporništva. To je raslo, zore-
lo, uvelo pa nikoli. Tudi sedaj ne, ko se borim z boleznijo.  

Drug tak dogodek je bil pobeg iz nemške vojske, ko mi je s precej 
iznajdljivosti in srečnih naključij uspelo pobegniti iz Münchna 
preko Beljaka nazaj v Križe. 

V življenju ste dosegli veliko uspehov in priznanj. Kaj je po 
vašem mnenju ključ do uspeha? Kaj bi lahko, na podlagi va-
ših bogatih življenjskih izkušenj, svetovali mladim? 
Potrebno se je upreti slabim navadam. Najprej je potrebno ure-
diti pri sebi in kot pravim: Vsak je svoje sreče kovač. Zelo po-
memben je tudi red. Ker če ti red ohraniš, tudi red ohrani tebe. 
Moja želja je, da mladi razvijete odgovornost do sebe, staršev in 
učiteljev. Da se zavedate, da so učitelji ravno  tako zadovoljni, če 
čutijo, da so uspeli pri vaši vzgoji in izobrazbi. To sem občutil, ko 
sem po vojni obiskoval večerno šolo. Tržiška nižja gimnazija je 
takrat imela imeniten učiteljski zbor, od zakoncev Jožeta in Sla-
ve Rakovec, ki sta prišla iz Ljubljane, Antona Coste do ravnatelja 
Regvata. Bili so vsestransko dejavni.  

Bili ste pobudnik in sopodpisnik listine o pobratenju Tržiča 
in francoskega mesta Sainte Marie aux Mines. Učenci naše 
šole se dopisujejo s šolo Reber iz pobratenega mesta. Ob 50. 
obletnici pobratenja nas je oktobra 2016 obiskala skupina 
učencev Sainte Marie aux Mines, maja 2017 pa so jim naši 
učenci vrnili obisk. 

TINE TOMAZIN: »Če ti red ohraniš, tudi red 
ohrani tebe.«
MAG. ANDREJA POLANŠEK, FOTO: MAG. ANDREJA POLANŠEK 

Za to sem slišal. Imenitno. Vesel sem, da oh-
ranjate to sodelovanje. Na mladih svet stoji. 
Pobratenje med mestoma bo živelo naprej, če 
bodo pri njem sodelovali mladi. 

Zgodba o pobratenju Tržiča in Sainte Marie 
aux Minesa je edinstvena v Evropi. Leta 1965 
je bila v tedanji Jugoslaviji sprejeta gospo-
darska in finančna reforma, državne meje, 
zlasti proti zahodu, so se nekoliko odprle. 
Majhna skupina preživelih internirancev, večinoma iz Ljublja-
ne, je maja obiskala Sainte Marie aux Mines, kjer je bila podru-
žnica koncentracijskega taborišča Natzweiler-Struthof. V Sainte 
Marie aux Mines so obiskovalci doživeli izreden sprejem. Takrat 
je bil tam župan Paul Bauman in ob tisti priliki so ga povabili v 
Jugoslavijo. Paul Bauman je potem s soprogo v juniju 1965 prvič 
obiskal Ljubljano in Tržič. Ker sem bil ravno v tistem času poško-
dovan, do najinega srečanja ni prišlo, sva si pa izmenjala pismi. 

Na moje povabilo je župan Bauman še istega leta ponovno 
obiskal Tržič. Ko sva si oktobra 1965 segla v roke, je prišlo do 
pristnega stika. Istočasno sva ugotovila, da ne rabiva prevajalca. 
Odkrit pogled in čvrst stisk rok je zapečatil prijateljstvo. Pobra-
tenje je sledilo 8. maja 1966 v Sainte Marie Aux Mines in 29. maja 
v Tržiču. 

V življenju ste si nabrali veliko znanja. Izučili ste se za klju-
čavničarja, nato ob delu dokončali nižjo gimnazijo, eko-
nomsko srednjo šolo in ekonomsko fakulteto. Poleg tega 
ste si pridobili tudi veliko drugih znanj.  
Drži. Ko sem bil prisilno v nemški vojski, sem pridobil veliko 
tehničnega znanja o orožju. Tudi od sovražnika se lahko kaj nau-
čiš. Ko sem prebegnil k partizanom, mi je to znanje zelo koristi-
lo, prvič že januarja 1944 pod Malo Polano. Pozneje sem prenašal 
znanje na druge partizane, bil inštruktor vezistov. Spomnim se 
besed nemškega inštruktorja, ki je dejal: »Nas ni toliko kot Ru-
sov, zato pa moramo več znati.« Ob teh besedah sem se spom-
nil na Slovence. Znanja ni nikoli dovolj in kot na kratko vse pove 
ljudska modrost: Čim več ga imaš, več veljaš. 
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Po krajšem premoru se je na povabilo župana Občine Tržič 
mag. Boruta Sajovica letošnje Šuštarske nedelje udeležila tudi 
delegacija iz pobratenega Sainte Marie aux Mines. Delegacijo 
je vodil župan gospod Claude Abel, z njim pa so v Tržič pripo-
tovali še njegova soproga in podžupan gospod Phillipe Jaegi 
s soprogo. Gostje so si poleg znamenitosti in prireditev v na-
šem mestu ogledali še Piran, Portorož in Sečoveljske soline.

V središču njihove pozornosti je bila Šuštarska nedelja, v 
okviru katere so si poleg sejma ogledali tudi večino spremlje-
valnih prireditev: razstavo tržiških obrtnikov v galeriji Pavi-
ljona NOB, razstavo v galeriji Atrij, na novo odprt oddelek v 
Tržiškem muzeju o modrem tisku, …  Župan Claude Abel je s 
pozdravnim nagovorom nagovoril tako Tržičane kot obisko-
valce Šuštarske nedelje.

Pred odhodom iz Tržiča nam je gospod župan v krajšem raz-
govoru odgovoril na nekaj vprašanj:

Po dveh letih ste ponovno v Tržiču; kako ste ga doživeli?
Že 15 let prihajam v vaše mesto in vsakokrat opažam manjše 
ali večje spremembe, kar potrjuje dejstvo, da Tržič živi in se 
razvija. Tako tudi tokrat lahko vidimo veliko del, gradbenih 
posegov, še posebej na področju prometne infrastrukture, 
turizma, kar vse kaže na vztrajno in dosledno uresničevanje 
vaših razvojnih projektov. Letos ste nas prijetno presenetili z 
namestitvijo v simpatičnih hišicah novega glamping naselja.

Leta  2016 ste tako v Tržiču kot v Sainte Marie aux Mines 
praznovali 50-letnico pobratenja. Katere aktivnosti ste or-
ganizirali, oziroma potekajo v okviru programov pobrate-
nja?
Pred tem letom sem imel včasih občutek, da je sodelovanje 
začelo malo zamirati, večino stikov je bila na ravni formal-
nega, uradnega sodelovanja. Že v letu pred 2016, še zlasti pa 
po praznovanju 50-letnice, pa so se stiki oziroma sodelova-
nje močno okrepili. Bilo je precej več izmenjav skupin z ve-
čjim številom udeležencev in to predvsem mladih, kot npr. 
osnovne šole, plezalci, drugi športniki, kulturniki, predstav-
niki Turističnega društva oziroma Minfosa, kar je nedvomno 
močno zagotovilo, da bo pobratenje živelo še naprej, vsaj še 
prihodnjih 50 let. Dodatno zagotovilo pomeni tudi dejstvo, 
da vse bolj sodelujemo, da so naši stiki bolj pogosti, tudi na 
osebni ravni, zaradi česar je naše prijateljstvo in sodelovanje 
vse bolj neposredno in pristno. 

Tudi delegacija iz pobratenega mesta na 
Šuštarski nedelji 
JOŽE KLOFUTAR, FOTO: JOŽE KLOFUTAR 

Prav zato se v Tržiču vsakokrat in vse bolje počutimo, ga 
sprejemamo kot pobrateno mesto, v katerem smo kot pobra-
timi vedno dobrodošli in toplo sprejeti.

Čeprav ste že nekaj povedali o tem, pa vendarle nas zanima 
vaše razmišljanje o prihodnosti pobratenja?
Prihodnost pobratenja zagotavljajo novi stiki in aktivnosti 
na vseh področjih, vključevanje čim širšega kroga občanov, 
predvsem mladih. V medsebojnih odnosih se bogatimo in 
učimo, tudi z izmenjavo in prenašanjem izkušenj. Vse to naj 
bi pobratenju dalo nov zagon in je predpogoj, da pobratenje, 
sodelovanje dvignemo na višjo raven. Za to pa so potrebne 
tudi nove ideje, zamisli, obogaten program aktivnosti. Prav iz 
teh razlogov smo naš Komite za pobratenje kadrovsko okre-
pili z novimi, mladimi kadri.

Po nekaj letih ste se odzvali na vabilo na Šuštarsko nedeljo. 
Kako ocenjujete letošnjo prireditev?
Ta prireditev mi je že od nekdaj všeč, ker je celotno doga-
janje povezano s preteklostjo, z zgodovino Tržiča, njegovo 
kulturno in industrijsko dediščino. Šuštarska nedelja je po 
svoji vsebini zelo pristna, saj je opaziti avtentične slovenske, 
predvsem pa tržiške značilnosti: glasbo, folkloro, obrt, kul-
turno dediščino, …

Pri prireditvi ni v ospredju ekonomski vidik, sklepanje poslov, 
temveč obujanje in ohranjanje tradicije, tako kulturne kot in-
dustrijske, ki je bila v Tržiču prisotna dolga leta. In še vedno 
je, čeprav v manjšem obsegu in na drugi osnovi (prej indus-
trijska, sedaj obrtniška).

Pozdravljam letošnjo prireditev, s katero vsebino se vračate h 
koreninam tako prireditve same kot tudi dejavnostim, ki so v 
preteklosti veliko prispevale k razvoju vašega mesta in bolj-
šemu življenju ljudi. S tako vsebino postavljate na prvo mesto 
dejavnost, ki je bila hkrati razlog in osnova za to prireditev 
pred 59 leti.

Bi želeli še kaj povedati bralcem Tržičana?
Vsakokrat z velikim veseljem pridem v Tržič in z navduše-
njem spoznavam njegove značilnosti in zanimivosti. Tega je 
sicer vedno manj, zato se tukaj počutim skoraj tako kot da 
sem tu doma.

Čeprav sta si obe mesti v mnogočem zelo podobni kot n.pr. po 
načinu življenja, hribih, industrijskih panogah v preteklosti, 
gre hkrati za velike razlike, za drugačnost. Gre za dve različni 
kulturi. Rad bi poudaril,  da me zelo navdušuje vaša folklora v 
širšem pomenu besede in pokrajina. Lahko ste srečni, da ži-
vite na tem prelepem koščku zemlje, saj imate gore, morje, ki 
ni prav daleč, jezera, ...

Slovenija je prelepa dežela, Tržič z okolico prav tako, zato si 
morate prizadevati, da to lepoto ohranite tudi za kasnejše ro-
dove, tudi zato, da bomo mi – vaši prijatelji oziroma pobra-
timi – še dolgo lahko z navdušenjem prihajali v Tržič, v Slo-
venijo.

Vse dobro vsem Tržičanom!
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Iz roda v rod – 25 let Foto Čebron
LADO SREČNIK, FOTO: IZ DRUŽINSKEGA ARHIVA ČEBRON 

Pred leti so živeli v Tržiču samo pvacarji in gasarji. Gasarji so bili 
tisti Tržičani, ki so domovali v ulici, ki so ji rekli gasa. Med temi 
so bili tudi Čebronovi. 

Preskromno je reči, da Foto Čebron praznuje srebrni jubilej. Prej 
bi lahko rekli, da praznujejo že zlato obletnico. 50 let je že, odkar 
sta oče Anton in mama Joži začela popoldansko obrt v skromnem 
ateljeju na Partizanski ulici 10.

»Z očetom Antonom se je udeleževal sejmov Photokina v Koelnu 
in tam spoznaval  novosti. Odrastel je, postal samostojen in odšel 
iz domačega gnezda«, pove mama Joži. 

S svojo mladostno zagnanostjo, pogumom in vizijo je Toni Čebron 
iz skromnega ateljeja v domači hiši obrt razširil na Trgu svobode 
24 in kasneje v lastnih prostorih na Predilniški 8.

Fotografije, narejene v eni uri, so bile pred petindvajsetimi leti 
njegova konkurenčna prednost. Danes so digitalne fotografije 
narejene v nekaj minutah. 

Leta 1999 je med prvimi v Sloveniji kupil sodobni digitalni stroj, 
ki je omogočal izdelavo cenejših fotografij.

Toni sledi tehnološkim novostim in se prilagaja strankam. Če le 
utegne, rad prijazno ustreže stranki takoj.

Dva mandata je bil predsednik Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Tržič, predsednik fotografske sekcije Obrtno-podjetniš-
ke zbornice Slovenije, kjer aktivno sodeluje pri informiranju o 
novostih in razvoju na področju fotografije. Za svoje delo je prejel 
različna priznanja in zahvale.

Vedno je prijazen in ustrežljiv do vseh, povedo stranke in njegovi 
zaposleni.

Toni nima pravega delovnika, na uro ne gleda in poprime za vsa-
ko delo, naj si bo zidanje, pleskanje pa tudi kramp in lopata mu 
nista tuja. Še posebno zadovoljen je, ko ob praznovanju zbere pri-
jetno družbo in pripravi pravo zabavo. 

Veliko veselja sta v življenje Tonija prinesla sončka, soproga Ka-
tja in sin Sandi, za katerega že pravijo, da bo zrasel kar v ateljeju.

Tonijeva dejavnost ima zelo obsežen program: izdelava fotogra-
fij, fotografiranje, povečave, koledarji, foto knjige, darilni pro-
gram, 3D platna, poročne fotografije, albumi, vabila in zahvale, 
plastificiranje in kaširanje, uokvirjanje fotografij, slik na platnu, 
gobelinov in grafik.

Ključ do poklicnega uspeha je v strokovnosti, korektnosti, pošte-
nosti in prijaznosti. Vse to Toni ima.

Ob 25-letnici mu želimo, da bo svoje delo tako uspešno nadalje-
val tudi v prihodnje.

 Oče Anton se je leta 1965 izučil za fotografa pri Foto Nadišar na 
Trgu svobode (na pvac). Zaposlil se je na RTV v Ljubljani in doma 
kmalu odprl popoldansko obrt. Prve filme je nosil razvijati še v 
Avstrijo, kasneje pa je kupil svojo opremo in fotografije razvijal 
doma.

Lahko bi rekli, da sta starša položila fotografijo Toniju v zibko. 
Toni Čebron je pred petindvajsetimi leti od očeta nasledil popol-
dansko obrt, fotoatelje. Po osnovni šoli se je vpisal na Srednjo šolo 
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in jo zaključil z odliko.
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Gostje z Norveške in Luxemburga navdušeni nad razvojem 
turizma v občini Tržič
SAŠA PIVK AVSEC

V začetku septembra smo imeli na Občini 
Tržič čast gostiti dvanajst zanimivih gos-
tov iz Norveške in Luxemburga, s kateri-
mi smo se pogovarjali o razvoju turizma v 
Tržiču in širši okolici. Gostje so spoznavali 
nova območja, z nami navezovali nova 
partnerstva in občudovali razvoj turizma 

v zavarovanih območjih. Srečanje so začeli 
pred tuneli v Dovžanovi soteski, se razde-
lili v dve skupini (ena čez Bencetovo, druga 
po cesti), se ustavili na Bencetovi domačiji 
in nadaljevali do RIS Dolina. Tam je sledila 
predstavitev njihovega in našega dela ter 
diskusija o skupnih izzivih in priložnostih 

Namig za izlet: Dom na Zelenici
PETER MARKIČ, FOTO: PETER MARKIČ

Zelenice Tržičanom verjetno ni treba po-
sebej predstavljati. Tu se je prvih smu-
čarskih zavojev učil marsikateri domačin, 
tudi pisec tega članka. Z njenih pobočij je 
v svet odšlo tudi nekaj zvenečih imen slo-
venskega smučanja. Po opustitvi smučišča 
in odstranitvi starih žičniških naprav se 
Zelenica zopet kaže v svoji naravni podobi. 
V zimskem času je postala sinonim za od-
lično turno smuko, poleti pa že od nekdaj 
velja za zelo priljubljen pohodniški cilj, pa 
tudi odlično izhodišče za pristop na oko-
liške vršace. Po steni bližnjega Spodnjega 
Plota je speljana ena najtežjih športnih fe-
rat pri nas.

Pohodniški izlet začnemo na ljubeljskem 
platoju. Parkiramo lahko na velikem ma-
kadamskem parkirišču, ki se ob lepih kon-

cih tedna napolni do zadnjega kotička. Na 
zgornjem delu parkirišča stopimo na ši-
rok kolovoz, ki se ob hudourniku vzpenja 
skozi gozd. Višje nas pripelje zopet ven 
na odprto, na nekdanjo smučarsko pro-
go. Sledi dokaj strm, a kratek vzpon. Ves 
čas se vzpenjamo po smučišču in sledimo 
servisni cesti. Pot se zopet položi in kmalu 
dosežemo kočo Vrtača na nekdanji srednji 
postaji žičnice. Od koče se usmerimo ne-
koliko proti levi in ujamemo pot med ru-
ševjem, po kateri se v ključih vzpenjamo 
pod severnim ostenjem Begunjščice. 

Višje zopet dosežemo servisno cesto. Tej 
sledimo vse do vzpona pod nekdanjo zgor-
njo postajo, kjer zavijemo desno na pešpot, 
po kateri v nekaj minutah dosežemo Dom 
na Zelenici. Izlet je še posebej primeren za 

Lipe še vedno dehtijo
MARIJA PETEK, FOTO: IZ DRUŽINSKEGA ARHIVA

Kjer stoji danes cerkev sv. Andreja na Trgu 
svobode, so nekdaj rasle tri lipe. Pod nji-
mi so se možje pogovarjali, občinski sluga 
je pobobnal in prebral obvestila tedanje 
oblasti. Žal je lipe požar leta 1811 uničil. 
Ljudje pa so še dolgo govorili, da se sreču-
jejo »pod lipo«.

Najstarejša lipa, ki še vsako leto cvete, 
stoji ob zidu cerkve sv. Urha v Žiganji vasi. 
Revica je votla in v njej je lestev. V božič-
nem času postavijo ob njej jaslice. Koliko 
let ima, ne ve nihče. 

Mogočna lipa, ki vsako leto bogato cveti je 
Pr' Primožku v Pristavi. Varovana je z ob-
zidjem. Pod lipo je stara kamnita miza. Tu 
so se ustavljali tudi furmani, tujci. Baron 
Julij Born in Primožki so pod njo tudi skle-
nili pogodbo o zamenjavi posesti. 

Ko junija lipa zacveti, zadiši v vasi, veter 
večkrat vonj po cvetju ponese do Tržiča.

V lipi se goste kranjske sivke – čebele, tak-
rat se sliši veselo brenčanje drobnih obi-
ralcev. Zadnja gospodarica gospa Darinka 
Primožič je rekla, da lipe ne da. Nekdo ji je 
predlagal, naj lipo poseka in bo imela drv 
za več let. Danes tu domujejo fantje, ki so 
se odvadili mamil; se sami preživljajo in 
izdelujejo predmete za prodajo. 

Omenimo še štiri lipe ob kapelici na Če-
gelšah. Leta 1934 so jih zasadili v spomin 
na kralja Aleksandra Karađorđevića. Lipe 
so videvale med 2. sv. vojno taboriščni-
ke, ki so gradili predor Ljubelj in se vozili 
po kruh v Tržič h peku Martinu Romihu. 
Večji pretres je bil ob koncu vojne, ko so 
se mimo valile kolone Nemcev, ustašev, 
četnikov in belih na Koroško. 

Še veliko lepih lip je v občini. Te so v Po-
dljubelju, Lomu, Bistrici, Križah, ob cer-
kvici sv. Jerneja v Seničnem, v Tržiču. 

v bodočih projektih. Po skupni evalvaci-
ji ob koncu projekta so nam povedali, da 
so bili zelo zadovoljni z obiskom, z našim 
prispevkom in deljenjem našega znanja in 
prikazom našega načina dela.

družine, po želji pa ga lahko tudi podaljša-
mo z obiskom katerega od okoliških vrhov. 
Vrnemo se po isti poti.

Čas hoje: 1 h 20 min

Višinska razlika: 480 m

Naj rastejo, dajo prostoru poseben nav-
dih, obnavljajo star običaj obiranja cvetov 
za čaj pri prehladih in v kopeli preganjajo 
kožne izpuščaje. 
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Čevljarstvo ALEŠ TADEL s.p. 
ALEŠ TADEL, FOTO: ARHIV DRUŽINE TADEL

Čevljarstvo ALEŠ TADEL s.p. je podjetje z 
več kot sto letno tradicijo izdelovanja in 
popravila obutve. Izdelujemo ortopedsko 
obutev, obutev po naročilu, popravlja-
mo, dodelujemo vse vrste obutve in tudi 
svetujemo. Naša obutev je narejena iz 
kakovostnega materiala. Obutev pripo-
ročamo vsem, ki so veliko časa na nogah. 

Pri izdelavi upoštevamo vaše želje. Vsaka 
obutev je prilagojena kupcu in vsebuje po 
meri izdelan vložek, ki preprečuje potenje, 
nastanek trde kože, izboljša prekrvavitev 
stopal in zmanjša možnosti poškodb sto-
pal. Obutev izdelamo tudi izven serijskih 
številk.

DAL d.o.o.
DOMINIKA AHAČIČ

Dandanes je za vsakega posameznika 
ogromnega pomena zdravje in dobro po-
čutje, na kar lahko vpliva marsikaj. Eden 
izmed pomembnih dejavnikov je tudi 
zdravje nog, česar se zelo dobro zavedajo 
v podjetju DAL d.o.o.. 

Dal d.o.o. je družinsko podjetje, ki se 
ukvarja z izdelavo ortopedske obutve za 
prosti čas. Izdelki so narejeni iz naravnih 
materialov in imajo certifikat kakovosti za 
delovno obutev. Svoje izdelke prodajajo v 
industrijski trgovini Cesta na Loko 23, Tr-
žič. Zelo pa se povečuje prodaja po sple-
tu. Vse izdelke lahko vidite na www.dal.si. 
Vsako leto so prisotni na sejmu  Šuštarska 
nedelja in razstavi, ki jo prireja Obrtna 
zbornica Tržič. Vabijo vas, da jih obiščete 
in se prepričate o kvaliteti in udobnosti 
njihovih izdelkov. 

Jožef in Leopolda Tadel z zaposlenimi v delavnici. Sklepamo, da sta bili fotografija narejeni po letu 
1920.

Lepoldina Tadel, žena Florjana Tadla, Aleševega 
pradeda in mati Jožefa Tadla, Aleševega deda. 
Druga dva gospoda na sliki sta kupca.
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Šuštarija pri Janezu v Križah
MILAN ŽEPIČ, FOTO: IZ DRUŽINSKEGA ALBUMA

»Bil sem otrok, s starejšim bratom Ivanom 
in sestro Marijo smo sedeli v hiši na za-
pečku in opazovali delo v domači šuštari-
ji. Hiša, velika 4 m v kvadrat je bila med 
tednom delavnica, za konec tedna, ko so 
jo pospravili, je postala bivalni prostor. 
Svetloba je prihajala skozi štiri majhna 
okna. Ob vratih v kamro je stala čevljarska 
miza, ob katerem so delali štirje delavci. 
Nad njim so bile gauge s policami, kamor 
so odlagali material. Kopita so bila v omari 
ob vratih. Oče je prirezoval na lipovi deski, 
ki je bila položena kar na jedilno mizo. Nad 
vsakim delovnim mestom je bila luč, nad 
jedilno mizo pa luč s posebnim širmom, v 
katerem so bila ogledala, ki so omogočala 
natančno osvetlitev delovne površine. 

Z zanimanjem smo poslušali pripoved sta-
rega ata Janeza Žepiča (1861–1948), Grab
narjouga Janeza, ki je pripovedoval o tem, 
kako je začel s šuštarijo. Bil je iz šuštarske 
družine. Poročil se je s Špelo Perko. Imela 
sta devet otrok, dva sta umrla že kot otro-
ka. Leta 1892 sta se z ženo preselila v novo 
hišo ob glavni cesti Pristava–Senično, v 
kateri je največji prostor, hišo, spremenil 
v šuštarsko delavnico. V njej je najprej de-
lal sam, kasneje, ko so otroci rasli, je izučil 
svoja sinova, Naca (1890–1945) in Janeza 
(1892–1964), mojega očeta.

Ata je pripovedoval o težkih časih pred 
prvo svetovno vojno in o tem, kako se je 
boril na Soški fronti. Od tam se je leta 1918 
peš vrnil domov. Doma ga je že čakala šuš
tarija. Povečali so hišo, dogradili svinjake 
in razširili šuštarijo. Kmalu je postal vodja 
delavnice, zaposlil je štiri delavce, ksele, 
kot so rekli pomočnikom in šteparco.

Leta 1928 se je poročil z Marijo Jelar, hčer-
ko kmeta iz Zadrage. Družina se je poveča-
la in dela v hiši so porazdelili, v šuštarijo, 
vzrejo prašičev in gospodinjstvo za delav-
ce in domačo družino. Pridelavo zelenjave 
in vzrejo prašičev je prevzela mama, ata 
šuštarijo, kuhinjo pa teta Lenka.

Za nekaj časa je vse potihnilo. Ata in sta-
ri ata sta modelirala in prirezovala, teta 
je šivala obertale (gornje dele), vajenci in 
pomočniki so šivali obutev. Vmes so se ša-
lili in se smejali.

Spet se je oglasil ata. S starim atom sta se 
pogovarjala o tem, kdaj bodo šli po robo. 
Pri Jaku v Križah je imel Zaplotnik trgovi-
no z usnjem, cveke so kupovali v cvekar-
ni pri Smuku, vse ostalo pa v trgovinah v 
Tržiču.

V hišo je prišla mama. V kartonske škatle 
je začela pakirati čevlje. Naslednje jutro 
jih je bilo treba lifrati do Goršeta, trgovca 
z obutvijo v Ljubljani. Včasih so robo lifrali 
tudi v Zagreb k Stopiću. Mama ali ata sta 
navsezgodaj s koreto robo odpeljala na že-
lezniško postajo v Križe. Pogosto sta vze-
la s seboj Ivana ali mene. V Ljubljani smo 
robo s tramvajem odpeljali do trgovca v 
Šiško. Gorše je vedno plačal takoj, v goto-
vini, Stopić je plačeval veliko kasneje.

Izdelovali so tudi čevlje po meri, največ-
krat za domačine. Lomljani in Gojžani so 
imeli prav posebne noge, tako so pravili, 
zato so radi naročali čevlje pri Janezu. Pla-
čevali so z drvmi.

V delavnici so delali od ponedeljka do so-
bote, od zore do mraka, ves dan. Vsako 

soboto je bil ob štirih popoldne fajront. 
Prenehali so z delom in pospravili delav-
nico. Potem je bila malica, navadno go-
laž. Delavci so se umili, se preoblekli v ta 
lepe gvante in šli lumpat. Največkrat so šli 
v Tržič k Slug ali v Hotel Pošto, u garkelc. 
Vrnili so se naslednji dan, včasih celo v 
ponedeljek, zgodaj zjutraj. 

Tako so v Janezovi šuštariji delali do začet-
ka druge svetovne vojne. Delavnica je bila 
vpisana v register 6346/32 kot rokodelska 
obrt.

Med drugo svetovno vojno je bilo zelo tež-
ko. Trije delavci so odšli v partizane, eden 
je šel na Koroško. V delavnici sta ostala 
stari ata in ata.

Leta 1948 je stari ata umrl in ata je ostal 
sam za delo v delavnici, razmere so se 
spremenile, zato je konec leta 1951 ukinil 
rokodelsko dejavnost. 

Po osvoboditvi so začeli organizirati če-
vljarske zadruge, v katero se je vključil 
tudi moj ata. V domači delavnici je delal za 
Planiko, ki je imela prostore v kleti seda-
njega Zdravstvenega doma Kranj. 

Dostojno smo živeli tudi zaradi maminih 
pridnih rok, ki je vseskozi delala na njivi, 
skrbela za dom in vzrejo prašičev. Pridelke 
je prodajala na tržnici v Tržiču.

Pri preživetju sta nam pomagala kmečko 
in čevljarsko delo. Mama je rekla, da nam 
je pri tem pomagal Bog. Če bi pa vprašal 
ata, bi dejal, da sta nam pomagala pri-
dnost in poštenje. Kot kaže, je bilo oboje-
ga v pravi meri. Otroci smo se šolali in si 
ustvarili dostojno življenje.«

Milan Žepič, akvarel domače hiše. Je arhitekt, ki je leta 1981 naredil načrt za kočo na Kredarici  
(Irma Lipovec)
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Skrb za zdravje otrok v Vrtcu Tržič 
TATJANA BLAŽI 

V Vrtcu Tržič se zavedamo pomembnosti 
zdravega življenja tako za otroke kot za 
zaposlene. V lanskem šolskem letu smo se 
aktivno vključili v projekt Zdravje v vrtcu, 
ki ga izvaja NIJZ. Naši strokovni delavci so 
na posvetu s to tematiko predstavili dobro 
prakso v našem vrtcu. Na vseh področjih 
se trudimo izboljšati obstoječe stanje, zato 
smo na pobudo staršev k sodelovanju po-
vabili tudi pediatrinjo dr. Hermino Dolinar 
Krese in patronažno sestro  Simono Kip-
hut. V preteklem šolskem letu smo imeli 
pregled stanja s strani NIJZ. Ugotovili so, 
da imamo zelo dobro, kakovostno hrano 
ter nam priporočili, kaj lahko še izboljša-
mo. 

V enoti Križe, kjer je centralna kuhinja, 
je zaživel zeliščni vrt v visoki gredi, zato 
so od pomladi do zime začimbe v jedeh 
sveže. Iz preostanka pa kuharji pripravi-
jo pesto, jih posušijo in shranijo za zimski 
čas. V jedilnik smo vključili več izdelkov 
polnovrednih žit in kaše, prednost dajemo 
mlečnim izdelkom brez dodanega slad-
korja, v skute dodajamo več svežega sad-
ja, povečali smo ponudbo pustega belega 
mesa in rib, prednost dajemo kakovostnim 
mesnim izdelkom z manjšo vsebnostjo 
maščob, postopno smo zmanjšali vseb-
nost soli. V mesecu septembru uvajamo 

večji (vsaj dve urni) razmik med obroki. 
Izvedli smo  anketo o zadovoljstvu star-
šev z vrtcem, kjer so bila vključena tudi 
vprašanja v zvezi s prehrano in rezultati 
so spodbudni, usmerjajo nas v nadaljnja 
prizadevanja.

Dopoldansko in popoldansko malico bomo 
prilagajali potrebam otrok z uvajanjem 
sadno-zelenjavnih kotičkov. Vsak dan 
bomo zagotovili tako sadje kot zelenjavo 
ob rednih obrokih. Otrok torej lahko za-
užije sadje ali zelenjavo ob oz. po obroku 
ali kasneje v za to namenjenem prosto-
ru v igralnici. S takim načinom vmesnih 
malic zagotovimo, da se otroci sami od-
ločajo, kdaj in koliko bodo pojedli. Stro-

Pomen kakovosti zraka
JOŽEF POGAČNIK 

Vsakomur je jasno, da moramo iti ven 
v naravo, če se hočemo nadihati sveže-
ga zraka. Dejansko so raziskave pokaza-
le, da je v notranjih prostorih do petkrat 
bolj onesnažen zrak kot zunanji ne glede 
na to, da je npr. pozimi že zunanji zrak 
lahko onesnažen zaradi kurilnih naprav. 
Vendarle je slab notranji zrak predvsem 
posledica nezadostne izmenjave zraka. Ob 
tem smo generacija zaprtih prostorov, saj 
v povprečju 90 odstotkov časa preživimo v 
zaprtih prostorih.

V običajnih bivalnih prostorih, ki niso pri-
silno prezračevani ali klimatizirani, kisik 
v notranjem zraku sčasoma iztrošimo z 
dihanjem in tudi gorenjem goriv v na-
pravah, ki so odvisne od zraka v prostoru. 
Hkrati imamo hiše vse bolj zrakotesne. 
Težave se povečajo že v primeru zamenja-
ve oken. Kakovosten zrak za dihanje ima 
manjšo koncentracijo ogljikovega dioksi-
da od 1500 delcev v milijonu delcev zraka. 
Žal s človeškimi čutili količine ogljikove-
ga dioksida, ki nima vonja, barve, okusa, 
ne moremo občutiti. Vonjamo aromatične 

kovni kader v oddelku spremlja otroke pri 
hranjenju in če ugotovi, da je otrok zau-
žil premalo hrane pri rednem obroku, mu  
le-tega ponudi v vmesnem času. 

Tem smernicam sledimo tudi pri prazno-
vanju rojstnih dni, saj bi radi preprečili 
pretirano uživanje nezdravih prigrizkov. 
Otrok, ki praznuje, je deležen posebnih 
pozornosti. Prinašanje hrane v oddelke pa 
je lahko sporno tudi iz higienskega vidika.

Zaposleni v Vrtcu Tržič se trudimo tudi za 
svoje zdravje. Naš cilj je privzgojiti dobre 
navade otrokom in prepričani smo, da z 
roko v roki s starši lahko naredimo naj-
boljše.

primesi zraka, npr. smrad in druge hlapne 
organske spojine, ki so sicer lahko tudi 
nezdrave. Po drugi strani moteč vonj, ki 
nas prepriča, da prezračimo, še ne pomeni, 
da so primesi škodljive ali se z njimi celo 
zastrupljamo. Drug problem preskromne 
izmenjave zraka je lahko povečana kon-
centracija vlage. Z dihanjem, kuhanjem, 
pranjem in drugimi viri vlaženja lahko 
dosežemo škodljivo koncentracijo vodne 
pare, celo možnost nastanka kondenzacije 
vlage na določenih notranjih površinah in 
s tem tudi nevarnost nastanka zidne ples-
ni. To so poglavitni razlogi, da prezrače-
vanje mora biti redno, pravilno in temelji-

to. Če je ročno, mora biti obvezna bivalna 
navada, sicer je najbolje, da si omislimo 
samodejno mehansko prezračevanje.

Za dodatna pojasnila se občani lahko 
oglasijo v energetsko svetovalni pisarni, 
po najavi na telefon (04) 597 15 52, Jožef 
Pogačnik, energetski svetovalec mreže 
ENSVET.

Več informacij o učinkoviti rabi energije in 
rabi obnovljivih virov energije lahko dobi-
te v Energetsko svetovalni pisarni v Tržič, 
za obisk se predhodno dogovorite po tele-
fonu 04  59 71 552.
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Velika akcija zbiranja e-odpadkov
METKA ŽUMER

E-odpadki so vrsta odpadkov, o kateri 
verjetno le redko razmišljamo. Kljub temu 
je takšnih odpadkov vedno več in zato smo 
se v sodelovanju s podjetjem ZEOS, d.o.o. 
odločili organizirati veliko akcijo zbiranja 
odpadne elektronske in električne opreme 
ter odpadnih prenosnih baterij, ki v sklopu 
projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki 
pod sloganom E-cikliraj poteka med 24. 
septembrom in 5. oktobrom 2018. 

V tem obdobju smo v vse tržiške vrtce in 
šole postavili mrežaste palete, kamor ot-

roci lahko prinašajo manjše e-odpadke. 
Prav tako pa organiziramo v vsaki od naših 
vzgojno-izobraževalnih ustanov mobilni 
dan, ko otroke in učence obišče mobilni 
zbiralnik  Mobilko ter jim s prisrčno ma-
skoto ECI popestri dopoldan. 

Na dan obiska mobilnega zbiralnika vlju-
dno vabimo tudi vse ostale občane, da pri-
nesete svoje e-odpadke. Prinesete lahko 
tudi še delujoče ali nekoliko pokvarjene 
gospodinjske aparate, ki jih ne potrebujete 
več. Zanje bomo poskrbeli, da ne bodo šli 

Pozor, invazivke! Ambrozija, japonski dresnik in zlata rozga
MOJCA KLEMENČIČ LIPOVEC

Najbolj problematična med vsemi inva-
zivkami je ambrozija (najpogosteje gre 
za pelinolistno ambrozijo - Ambrosia ar
temisiifolia L.). Je popolnoma nevpadljiva 
rastlina s pernato zelenimi listi, zraste od 
18 do 50 cm. Mlade rastline zelo podobne 
navadnemu pelinu, ki pa ja naša avtohto-
na vrsta in je poponoma neškodljiv. Am-
brozija je izredno močan alergen, zlasti 
njen cvetni prah, ki ga v velikih količinah 
proizvaja več mesecev; največ pa v avgu-
stu in septembru. Tvori ogromno semen, 
do 30.000 semen na rastlino, ki so kaljiva 
še neverjetnih 14 let. Nove rastline se zato 
pojavljajo spomladi kljub temu, da redno 
izvajamo odstranjevanje nadzemnih de-
lov. Zaradi dolge kaljivost semen se lahko 
rastlina širi tudi s premeščanjem zemlji-
ne. Semena se pogosto prenašajo tudi z 
odstranjenimi rastlinami, ki končajo na 
kompostu, saj semena kompostiranje pre-
živijo. Širi se tudi s travnimi mešanicami, 
ki jih prodajajo za zatravljanje zelenih 
površin. Najpogosteje jo opazimo ob ces-
tah. Škodo povzroča tudi v kmetijstvu, saj 
zmanjšuje vrednost kmetijskih posevkov 
in hektarski donos, slabša pa tudi kvalite-
to krme, saj je živina ne mara jesti.

Zaradi njenega negativnega vpliva na 
zdravje ljudi je bila sprejeta Odredba o 
ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin 
iz rodu Ambrosia, ki velja od 4. avgusta 
2010. Odredba določa, da so za odstrani-
tev ambrozije ali stroškov, ki nastanejo pri 
odstranjevanju odgovorni lastniki zem-
ljišč.

Japonski dresnik (Fallopia japonica) je do 
3 m visok grm, poganjki so kolenčasti, 
cvetovi pa rumeni. Poganjki izredno hitro 
rastejo (do 15 cm na dan). Pod zemljo ima 
olesenela stebla, ki segajo do globine 2 m. 

Iz korenik lahko še po 20 letih »dremanja« 
poženejo nova stebla. Japonski dresnik 
povzroča gospodarsko škodo zaradi moč-
nih korenin, ko z lahkoto predrejo beton 
in asfalt; posledično poškodujejo teme-
lje ograj in škarp in robove cest. Japonski 
dresnik nima škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi, povzroča pa velike težave, ker se iz-
redno hitro širi s podzemnimi stebli in ker 
ga je izredno težko dokončno odstraniti, 
razen če ga ne začnemo odstranjevati že v 
fazi, ko se pojavijo le posamezne rastlini-
ce. Širi se tudi zaradi napačnega ravnanja s 
pokošenimi rastlinami. Ne smemo jih da-
jati na kompost, saj se znova ukoreninijo. 
Tudi z mletjem rastlin ne uničimo. Zaradi 
izjemne sposobnosti ukoreninjanja in re-
generacije se lahko že iz 1 do 5 cm velikega 
koščka stebla razvije nova rastlina. Edi-
ni ustrezen način odstranjevanja je sežig 
rastlin.

Zlata rozga je do 2 m visoka rastlina z 
olistanim steblom in rumenimi cvetovi. 
Rastlina ni zdravju škodljiva, je pa pro-
blematična zaradi izredno hitrega širje-
nja. Širi se s semeni, ki jih tvori v velikih 
količinah. Rastlina ima neverjetno spo-
sobnost preživetja, saj semena dozorijo 

na odpad, pač pa jih bomo razdelili lju-
dem, ki bi jih potrebovali.

Termine obiska mobilnega zbiralnika, lo-
kacije uličnih zbiralnikov ter več o e-od-
padkih najdete na spletnih straneh www.
komunala-trzic.si in http://e-odpadki.
zeos.si/sl/. 

tudi na odpuljeni oz. odkošeni rastlini. Ob 
redni košnji, preden začne cveteti, je rast-
lino možno odstraniti in obvladati njeno 
širjene.

V sledečih številkah bomo predstavi-
li podrobna navodila za odstranjevanje 
treh najbolj problematičnih vrst invazivk 
in dodatni slikovni material, da jih boste 
lažje prepoznali. Upoštevanje napotkov 
za pravilno odstranjevanje je ključnega 
pomena, saj v nasprotnem primeru lahko 
pride celo do pospešenega širjenja inva-
zivk, čeprav smo želeli doseči ravno nas-
protno. 

japonski dresnik

ambrozija 
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Fotoreportaža iz nacionalne prostovoljske 
akcije Očistimo Slovenijo 2018 v Tržiču
ANDREJKA BELHAR POLANC, LOKALNA KOORDINATORKA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ TRŽIČA IN GAŠPER GOLMAJER, OBČINSKI KOORDINATOR,  
OBČINA TRŽIČ. 

Na sobotni akciji je sodelovalo okrog 250 prostovoljcev iz 
krajevnih skupnosti: Jelendol, Kovor, Lom pod Storžičem, 
Sebenje, Bistrica pri Tržiču, Tržič - mesto in Podljubelj. So-
delovali so tudi člani PD Tržič, Mladinski center Tržič, Knji-
žnica dr. Toneta Pretnarja in občani občine Tržič. 

V dneh pred njo pa Vrtec Tržič z vsemi enotami, Osnovna šola 
Tržič s podružničnima šolama Lom pod Storžičem in Podlju-
belj ter Osnovna šola Križe. Pri obveščanju nam je pomagal 
Radio Gorenc.

Skupaj je akcijo podprlo več kot 1 200 malih in velikih pros-
tovoljcev. Zbrali smo 1 340 kg smeti, odkrivali naš kraj, se 
družili in storili nekaj koristnega za celotno občino.

V imenu celotne skupine se zahvaljujeva vsem skupaj za izka-
zan trud, sodelovanje in dobro voljo.

Pod vodstvom vodje odseka za Varstvo gorske narave pri PD Tržič Asje 
Štucin so prostovoljci popisali vse tujerodne rastline od Čadovelj do 
Jelendola. Japonski dresnik je razraščen na treh lokacijah. Prisotne so tudi 
kanadska zlata rozga, žlezava nedotika, enoletna suholetnica, našli pa so 
tudi rastišče navadne vinike. Nekaj stebel dresnika so vzorčno odstranili. 
Konec oktobra načrtujejo obsežnejšo akcijo odstranjevanja. V Dovžanovi 
soteski niso našli veliko smeti, kar je zagotovo spodbuden znak.

Člani PD Tržič so čistili packe, ki jih je nekdo naredil po brezpotju na Vrtačo. 
Takšne označbe pohodnike zavajajo in napačno usmerijo.

Učenci 9. a OŠ Tržič so čistili v okolici šole. Smeti so pobirali okoli gradu 
in po sprehajalni poti proti Slapu. Opozorili so na veliko število pasjih 
iztrebkov, ki so za sprehajalce zelo moteči. Ta problem se najbolj kaže na 
obrobju mesta, kjer urbani dela naselja prehaja v neurbani. To težavo so 
izpostavili tudi prostovoljci v Bistrici pri Tržiču.

Učenci in učiteljice Podružnične šole Lom pod Storžičem so očistili širšo 
okolico šole. Veseli so bili, ker niso našli veliko odpadkov. Največ jih je bilo 
ob lokalni cesti. 
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Tudi učenci iz OŠ Križe so poskrbeli za čistejše okolje v okolici šole. 
Foto: Mojca Srečnik.

Člani KUD Načeta paleta so očistili divje odlagališče pod cesto na Kovtrnco 
in smeti ob njej. Strm teren je zahteval pravo opremo in izkušnje. K sreči so 
nekateri člani vešči dela na težko dostopnih mestih.

Več kot 500 malih in velikih prostovoljcev Vrtca Tržič je urejalo svojo okolico, 
vrtičke, prekopavali so peskovnike in postavili napise o varovanju okolja.
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Pomembna moža enakega imena in priimka z Brezovega pri 
Kovorju
JOŽICA KODER

Že dolgo razmišljam, da bi bilo dobro 
predstaviti pomembna moža z Brezovega 
pri Kovorju, od koder sta oba po študijski 
naravnanosti in za tem po službeni dolž-
nosti odšla od doma v svet in tam pokazala 
svoje sposobnosti ter ustvarila pomembno 
delo za vse Slovence.

Dr. Jožef Pogačnik (Kovor, 1902–
Ljubljana, 1980), nadškof, me-
tropolit in pesnik. Teologijo je študi-
ral na jezuitskem mednarodnem zavodu v 
Innsbrucku in bil leta 1927 posvečen v du-
hovnika; tu je 1929 doktoriral iz teologije.

Bil je duhovnik širokih obzorij, pesnik 
in predavatelj. V Kranju je bil kaplan (do 
1932), hkrati je poučeval verouk na kranj-
ski gimnaziji, nato je bil kaplan v Trnovem 
v Ljubljani (do 1937), kjer je bil za župnika 
pisatelj Fran Saleški Finžgar, in ravnatelj 
Marijanišča. Bil je tudi profesor vero uka 
na učiteljišču (1935–1945). Januarja 1945 
je bil imenovan za stolnega kanonika v 
Ljubljani in arhidiakona. Po vojni je bil 
skupaj z drugimi duhovniki zaprt (1946–
1950). Leta 1950 je postal predsednik 
cerk venega sodišča in prorektor ljubljan-
skega semenišča, aprila 1963 je bil posve-
čen v škofa v Ljubljani; leta 1964 imeno-
van za ljubljanskega nadškofa in leta 1968 
za prvega slovenskega metropolita. Bil je 
podpredsednik (1968–1970 pa predsed-
nik) Jugoslovanske škofovske konference 
in tudi njen zastopnik pri Svetu evropskih 
škofov skih konferenc. Ob upokojitvi 1980 
ga je Teološka fakulteta v Ljubljani ime-
novala za častnega doktorja.

Od leta 1925 je sodeloval z Mohorjevo 
družbo in dosegel, da smo Slovenci med 
prvimi dobili mašno knjigo – Rimski misal. 

Svoje pesmi je zbral v dveh knjigah; Sinje 
ozare (1931) in Pesmi mladih let (1970). 
Kot urednik knjig Mohorjeve družbe je 
napisal delo z naslovom Iz zgodovine Mo-
horjeve družbe. 

Umrl je v letu upokojitve 1980, pokopan je 
v ljubljanski stolnici.

Redki v Kovorju se še spominjajo nadškofa 
dr. Jožeta Pogačnika. A kdor ga je poznal, 
ve povedati, da je bil izredno preudaren, 
pameten mož. Pod svoje pesmi se je pod-
pisal Jože.

Teden dni pred smrtjo nadškofa (1980) je 
umrl njegov brat France, kmet in mlinar 
na Brezovem, oče akademika prof. dr. Jo-
žeta Pogačnika. Nadškof ga je še pokopal 
na kovorskem pokopališču. Takrat je bil 
tudi sam zadnjič v kovorski cerkvi in zad-
njič na Brezovem. Le teden dni za tem je 
bila najprej po radiu vest, da je umrl nad-
škof dr. Jožef Pogačnik, slovenski metro-
polit.

KMEČKI VEČER
Visoki voz sena pred podom je obstal, 
večerni dim iz hiš se tih je prikodral.
Teleta privezujejo dekleta, molzejo:    
na tihi dvor pojo žehtarji cinkasti.
Pometajo pastirji bosi temen hlev,   
še enkrat hlapec konje rjavčke napoji.
Pred hišo čok si gospodar je poiskal,   
počasi sedel, si osnažil z bilko cev  
pa za večerjo si nažgal še eno pipico    
in gleda pod nebo, če mar dežja ne bo. 
Redke so zvezde: Bog bo že nam vreme dal!
Zaklepajo dekleta, gospodar je vstal;   
a glej:  še vedno je zavihan mu rokav!
Ker jutri z zarjo prvo ob pol štirih spet
odidejo kosit na daljno senožet.

V TUJINI
V nočeh 
 čemu naj zastiral bi sobo? 
Me mesec prijatelj budi 
s svojo srebrno svetlobo.
Bedi in razmišljam tako:
Prav ista luč dom zdaj obliva. 
Prav isti ljubi ogenj zdaj sniva 
nad toplo slovensko zemljo.
Bedim in oko se mi v noč orosi:  
o, mrtva je zemlja tujine!   
Še mesec z mojo bolestjo trpi    
in zajde za tuje planine.

Vir: Pogačnik, J. (1970), Pesmi mladih let. 
Celje: Mohorjeva družba.

Akademik prof. dr. Jože Pogač-
nik, literarni zgodovinar. Rodil se 
je leta 1933 na Brezovem, v majhnem za-
selku štirih hiš v neposredni bližini vasi 
Kovor. Umrl v bolnišnici na Reki, leta 
2002, poslednje žalno slovo od akademika 
Pogačnika je bilo 22. avgusta 2002 na Mi-
rogoju v Zagrebu.

Na tem mestu bom le na kratko orisa-
la njegov obširni opus – opus literarnega 
zgodovinarja. O njegovem delu so podatki 
v Enciklopediji Slovenije, v različni litera-
turi, ki jo lahko poiščemo. Moj namen pa 
je tudi ponuditi v branje nekaj, kar ni za-
pisano, kar so mi o njem povedali njegovo 
sorodniki in znanci.

Pretresla me je njegova prezgodnja smrt 
v avgustu 2002 v starosti 69 let. V časo-
pisu Delo sem 28. avgusta 2002 prebrala: 
Na Reki je umrl akademik prof. dr. Jože 
Pogačnik, ugledni literarni zgodovinar, 
nekdanji dekan Pedagoške fakultete v Ma-
riboru in (pred tem) dolga leta profesor za 
slovensko literaturo v Novem Sadu, Osije-
ku in Zagrebu.

 In 27. avgusta 2002 v Delu: Nenadna smrt 
akademika Jožeta Pogačnika, literarnega 
zgodovinarja in profesorja, se je slovenske 
in hrvaške javnosti dotaknila s posebnim 
bridkim občutjem. To izvira iz njegove 
eksistencialne usode, ki pa je nedvomno 
pogojevala njegovo raziskovalno zagna-
nost in delavnost na slavističnem podro-
čju in mu v zadnjem desetletju življenja 
prinesla zaslužena priznanja in časti kot 
rednemu članu Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti, nagrajencu s Herder-
jevo nagrado in članstvom akademije v 
Göttingenu. 

Akademik prof. dr. Jože Pogačnik, literarni 
zgodovinar, je l. 1958 diplomiral iz slavis-
tike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, že 
leta 1963 je doktoriral na zagrebški uni-
verzi. Leta 1969 je na Filozofski fakulteti 

Dr. Jožef Pogačnik, nadškof in metropolit (1963–
1980). Iz arhiva Francija Pogačnika.

Podpis nadškofa in prvega ljubljanskega 
metropolita dr. Jožefa Pogačnika.

Rojstna hiša na Brezovem pri Kovorju. Iz arhiva 
Francija Pogačnika.



27iz naše preteklosti

v Novem Sadu postal docent, 1975 redni 
profesor. Od 1981 je na univerzi v Osijeku 
predaval slovensko književnost in pri-
merjalno jugoslavistiko, l. 1992 se je pred 
vojno umaknil v Slovenijo, dobil mesto 
rednega profesorja na Pedagoški fakulteti 
v Mariboru. Udeleževal se je znanstvenih 
srečanj in predaval na večini evropskih 
univerz, ki imajo študij slavistike. Leta 
1991 je bil izvoljen za dopisnega člana Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti, 
za rednega pa 1997. Za svojo neutrudno 
ustvarjalno dejavnost je  prejemal nagrade 
in odlikovanja: Kopitarjevo. Kidrič-Prija-
teljevo, prestižno mednarodno Herderje-
vo, nagrado mesta Osijek (Ravenko 2002). 
Leta 1998 je prejel nagrado ambasador 
Republike Slovenije v znanosti. Sodi med 
tiste redke naše znanstvenike s področja 
humanističnih ved, ki so v mednarodnem 
pomenu dosegli občudovanja vredno uve-
ljavitev in s tem izjemen delež k ugledu 
Republike Slovenije v Evropi in svetu. 

Njegovo glavno delovno področje je bila 
slovenska literarna zgodovina. Njegovo 
najbolj obsežno delo je Zgodovina slo-
venskega slovstva (soavtor F. Zadravec) 
v osmih knjigah. Izdala založba Obzorja 
Maribor.

Njegova dela so izhajala v slovenščini, 
nemščini, angleščini in hrvaščini, posa-
mezna dela pa so prevedena tudi v slova-
ščino, madžarščino, francoščino in ruš-
čino. Do konca je bil izjemno ustvarjalen 
literarni zgodovinar. Raziskoval je pred-
vsem slovensko literaturo od srednjega 
veka do sedanjosti, poudarjal njeno en-
kratnost v posameznih obdobjih, struktu-
ro njenih del in povezave z evropsko lite-
raturo.

Bibliografija o njegovem znanstvenem, 
publicističnem, in prevajalskem delu 
(Slavistična revija 1993) obsega 31 strani 
drobnega tiska (Ravenko 2002).

Viri in literatura: Enciklopedija Slovenije: 9. 
Plo – Ps (1995). Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Časopis Delo: 27. in 28. avgust 2002. Ljublja
na.
Jani Ravenko, Družina, 2002.

IN KAJ SO MI POVEDALI O NJEM? 
IN KAJ VEM SAMA?
V letu 2002, dva meseca po njegovi smrti, 
sem na kovorskem pokopališču srečala 
Martinkovega Zdenka - Tišlerjevega, žal je 
tudi on že pokojni. Pojasnil mi je, kako je 
v sorodstvu z Mlinarjevimi, Pogačnikovi-
mi. na Brezovem. Zdenkova stara mati je 
bila Mlinarjeva, sestra nadškofa dr. Jožefa 
Pogačnika. Priženila se je k Martinkovim v 
Kovor. Torej je bil Zdenko mali nečak aka-
demika prof. dr. Jožeta Pogačnika. Tole 
mi je povedal: »Jožetova mama Frančiška 
(1910–1954) je k Mlinarjevim za ta mla
do prišla iz Babnega Vrta. Bila je v sorodu 
z Matijem Valjavcem - Kračmanovim iz 

Srednje Bele pri Preddvoru. Bila je dobra 
ženska, veliko kruha je razdala ljudem, ki 
so prihajali v Mlinarjevo hišo. Pri Mlinar-
jevih so bili trije otroci; Jože je bil najsta-
rejši, za njim sta Milka in Franci. Sestra 
Milka je poročena v Zvirčah. Franci živi v 
nadomestni hiši na Brezovem. Družino je 
zadela nesreča, ko se je l. 1954 smrtno po-
nesrečila mama. Jože je takrat že študiral 
v Ljubljani.«

Sama se spomnim Mlinarjevega študen-
ta, kot smo mu takrat rekli, kot izrednega 
mladeniča že po zunanjem videzu. Po-
končne postave, gostih, svetlih las, vi-
sokega čela. Nosil je očala. Že na zunaj 
je kazal inteligenco. Do njega smo imeli 
poseben, spoštljiv odnos. Vedno je med 
prvimi skočil z vlaka, s katerim smo se 
kovorski gimnazijci pripeljali iz Kranja v 
Križe, in po klancu Kopanka stekel domov.

Pesjakov Slavko iz Kovorja ve povedati, 
da se je sprehajal od Brezovega do Loke 
vedno s knjigo v roki in bral, ne da bi kam 
pogledal. 

Tako sta mi povedala tudi Mlinarjeva so-
seda na Brezovem, Hajmanova mama 
Francka in njen sin Tone. Mlinarjevi so bili 
znani daleč naokrog, k njim so vozili mlet 
žito kmetje iz okoliških vasi; iz Zvirč, Ko-
vorja, Križev, Pristave, Sebenj, z Brega, iz 
Seničnega, z Brezij. Tudi midva z bratom, 
Frčarjevim Jurijem.

Pred leti sem obiskala brata akademika 
prof. dr. Jožeta Pogačnika – Francija na 
Brezovem. Povedal mi je: »Pri nas doma 
ni bilo preveč pogovora, ni bilo časa, nič 
odvečnih besed. Treba je bilo ubogati in 
delati. Oče je bil večinoma v mlinu, mama 
je skrbela za delo na kmetiji; v naši hiši je 
bila kot svetinja. Izgubili smo jo mnogo 
prezgodaj, stara je bila šele 44 let. 

Šele šest let je bil Jože star, ko je odšel v 
Ljubljano v Marijanišče, kjer je bil naš 
stric, duhovnik, ravnatelj. Tam je bil dve 
leti. Ko se je začela vojna, je prišel domov. 
V prvi razred je začel hoditi l. 1942 v Kovor, 
takrat je bila kovorska šola nemška. Pri 
trinajstih letih je zapustil kovorsko šolo 
in že znal nemško. Po takratnih predpisih 
je bilo treba hoditi v šolo do štirinajstega 
leta, zato se je oče odločil poslati Jožeta za 
eno leto v nižjo gimnazijo v Tržiču, nato 
pa je Jože naredil 1. letnik in ni hotel ostati 
doma.

Nižja gimnazija je v tistih časih imela tri 
letnike; četrti, štel se je že za prvi letnik 
višje gimnazije, je bil v kranjski gimnazi-
ji, kamor je l. 1948 začel hoditi Jože. Vozil 
se je z vlakom – tržičanom. Vsa leta je bil 
odličnjak. Predzadnji letnik, torej sedmo 
gimnazijo, je preskočil. Maturo je opravil 
z odliko. 

Sprva je Jože nameraval študirati medici-
no, pa mu je v roke prišlo delo literarnega 
zgodovinarja Antona Slodnjaka Pregled 
slovenskega slovstva in odločil se je za 
slavistiko. Edini je v štirih letih dokončal 
študij. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 
leta 1958 z odliko diplomiral iz vseh smeri 
izbranih študijev – slovenskega jezika in 
slovenske književnosti, južnoslovanskih 
jezikov in književnosti ter poljskega jezika 
in književnosti.

Zelo je cenil dr. Antona Slodnjaka. To in 
da je bil nadškof dr. Jožef Pogačnik njegov 
stric, je botrovalo, da zanj ni bilo prostora 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ponuje-
no mu je bilo mesto osnovnošolskega uči-
telja slovenščine nekje v Prlekiji. Tega ni 
mogel sprejeti. Odšel je v Zagreb.

Doktoriral je leta 1963, bil je najmlajši 
doktor v takratni Jugoslaviji. 

Zelo rad je prihajal domov na Brezovo. Ob-
vezno vsako leto pred vsemi svetimi.

Umrl je zaradi sladkorne. Pokopan je na 
zagrebškem pokopališču Mirogoj. V Za-
grebu namreč živi njegova družina, žena 
in dve hčeri. 

Mlinarjev študent, akademik prof. dr. Jože 
Pogačnik. Iz arhiva Francija Pogačnika. 

Foto: iz arhiva Milke Bitenc
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17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Spoprijemanje s tesnobo
Zdravstveni dom Tržič

V prostorih Društva diabetikov Tržič
Brezplačno merjenje krvnega  
sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov 
in holesterola
Društvo diabetikov Tržič

 petek, 5. 10. 
16.30 pri mostu na meji občin Tržič - Radovljica
Odprtje ceste Leše - Peračica
Občina Tržič, Krajevna skupnost Leše, Krajevna 
skupnost Brezje in Občina Radovljica 

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

20.00 Kulturni center Tržič
Predstava Domna Valiča: Zapornik 3.2.3.
Zavod Zimske urice

 sobota, 6. 10. 
08.30 iz Brezij
Romanje po Rožnovenski poti
Društvo sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj 
kraja

9.00 Sebenje
Vaški sejem in odprtje Zadraškega 
mostu
Krajevna skupnost Sebenje, Občina Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Brezplačno merjenje krvnega  
sladkorja, krvnega pritiska, trigliceridov 
in holesterola
Društvo diabetikov Tržič

19.00 Kulturni center Tržič
Dobrodelni koncert Carmen Manet
Rotaract klub Tržič-Naklo

 nedelja, 7. 10. 
10.00 Kulturni dom Križe
Deseti jubilejni šahovski turnir Križe 
2018
Krajevna skupnost Križe

11.00 Gozd
Spominska slovesnost ob 74. obletnici 
požiga vasi Gozd
Zveza borcev za vrednote NOB Tržič, Občina Tržič

Iz Tržiča
Pohod v spomin Majdi Haler
Planinsko društvo Tržič

 ponedeljek, 8. 10. 
Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše
Zdravstveni dom Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Beremo s tačkami pomagačkami
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 torek, 9. 10. 
15.30 Zdravstveni dom Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za 
samopomoč Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Beremo s tačkami pomagačkami

 sreda, 10. 10. 
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike 
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Alpinistično predavanje Andreja in 
Marije Štremfelj
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 11. 10. 
7.00 Sokolnica
Krvodajalska akcija
Rdeči križ Tržič

16.00 pred Knjižnico dr. Toneta Pretnarja
Osveščanje o raku dojk
Zdravstveni dom Tržič in Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: predstava za otroke v  
izvedbi Petre Korenjak Marčun
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 petek, 12. 10. 
16.30 pred Domom krajanov Senično 
Slovesnost ob prenovi Doma krajanov 
Senično
Krajevna skupnost Senično in Občina Tržič

 sobota, 13. 10. 
8.00 Atrij Občine Tržič
Tržni dan
Conventio d.o.o.

15.00 pred gasilskim domom v Bistrici pri Tržiču
3. kostanjev piknik
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

19.00 Dvorana tržiških olimpijcev
10. obletnica KUD Leyli
KUD Leyli

Iz Tržiča
Planinski pohod: Požar
Planinsko društvo Tržič

Mercator in Spar Tržič
Drobtinica - svetovni dan hrane
Rdeči križ Tržič

 od 14. 10. do 21. 10. 
Terme Lendava
Okrevanje v Termah Lendava
Društvo diabetikov Tržič

Razstave
 do 26. 10. 
Galerija Paviljon
Razstava ilustracij Vena Dolenca  
Moč domišljije
Tržiški muzej

 do 7. 10. 
Fužina Germovka
Razstava: Temačni srednji vek:  
»In morte ultima veritas«  
(V smrti leži resnica)
KUD Ampus

 od 3. 10. do 28.10. 
Galerija Atrij
Razstava: 70 let Društva upokojencev 
Tržič
Tržiški muzej

Ostale aktivnosti
 do 7. 10. 
Osnovne šole, vrtci, Trg svobode 31a
Teden otroka
Rdeči križ Tržič

 do 8. 10. 
Nacionalni mesec skupnega branja

Oktober
 ponedeljek, 1. 10. 
Dvorana tržiških olimpijcev
Vpis in začetek skupinskih vadb
Splošno društvo Bono sport

 torek, 2. 10. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje Jožeta Sladiča: Kosovo tako 
in drugače
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 3. 10. 
18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Spoprijemanje s stresom
Zdravstveni dom Tržič

19.00 Kulturni center Tržič
Območno srečanje pevcev ljudskih  
pesmi in godcev ljudskih viž
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 četrtek, 4. 10. 
17.00 pred Podružnično šolo Kovor
Slovesnost ob energetski prenovi  
PŠ Kovor
Občina Tržič in Osnovna šola Bistrica, podružnica 
Kovor
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 ponedeljek, 15. 10. 
16.00 pred Knjižnico dr. Toneta Pretnarja
Osveščanje o raku dojk
Zdravstveni dom Tržič in Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja

 torek, 16. 10. 
17.00 pri nekdanji šoli v Lešah
Odprtje otroškega igrišča v  Lešah
Krajevna skupnost  Leše in Občina Tržič

18.00 RIS Dolina
Predavanje v RIS Dolina
Občina Tržič

18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Zdrava prehrana - zdravo hujšanje
Zdravstveni dom Tržič

 sreda, 17. 10. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Literarni večer z dr. Ernestom Petričem: 
Spomini in spoznanja
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 četrtek, 18. 10. 
15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in  
slabovidnih
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

16.00 pred Knjižnico dr. Toneta Pretnarja
Osveščanje o raku dojk
Zdravstveni dom Tržič in Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: predstava za otroke  
KU-KUC gledališča
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Iz Tržiča
Pohod na Lovrenška jezera (Pohorje)
Društvo upokojencev Tržič

 petek, 19. 10. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sobota, 20. 10. 
19.00 Dvorana tržiških olimpijcev
Koncert Nuše Derende z gosti
Iz Križev
Planinski pohod Planica - Vršič
Planinsko društvo Križe

 ponedeljek, 22. 10. 
16.00 pred Knjižnico dr. Toneta Pretnarja
Osveščanje o raku dojk
Zdravstveni dom Tržič in Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja

 torek, 23. 10. 
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Literarni večer z Mojco Širok
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

 sreda, 24. 10. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Modrosti in skrivnosti za 
ohranjanje mladosti
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Dvorana Glasbene šole Tržič
Javni nastop učencev glasbene šole
Glasbena šola Tržič

 četrtek, 25. 10. 
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: predstava za otroke  
dramskega krožka OŠ Križe
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kulturni center Tržič
Prireditev ob 50. obletnici smučarskih 
skokov v Tržiču
Nordijski smučarski klub Tržič FMG

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE

Vsak dan v oktobru med 
9.00 in 18.00

Stalna razstava: Idrijska čipka, z nitjo 

pisana zgodovina

Idrija Mestni muzej Idrija  
tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si

Vsak torek v oktobru, ob 
16.00

Ustvarjalne delavnice v  

društvu Žarek

Jesenice Društvo Žarek T: 030 625 298

Vsak petek v oktobru ob 
16.00

Slastni oktober – kuharske delavnice 

v društvu Žarek

Jesenice Društvo Žarek T: 030 625 298

Četrtek, 4. 10., od 10.00 
do 17.00

Dan industrijske kulture v Škofji Loki: 

Dan odprtih vrat kreativnega centra 

Kreativnice

Škofja Loka Rokodelski center DUO, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@skofja-loka.com

Petek, 5. 10., ob 16.00 14. Festival lepopisja v Žički kartuziji Slovenske Konjice TIC Slovenske Konjice T: 03 759 31 10, 
info@tickonjice.si,  http://tic.konjice.si 

Sobota, 13.10. od 8.00 do 
12.00

Kmečka tržnica lokalnih  

pridelkov in izdelkov

Idrija ICRA d.o.o. Idrija T: 05 37 20 180 andreja.
gruden-kovsca@icra.si 

Sobota, 13.10. ob 18.00 Razigrani podplatki  

(Razigrani tabančići)

Jesenice KPŠHD Vuk Karadžić T: 040 576 771 adri-
janasucur@gmail.com

Sobota, 20. 10. Vinski festival Mlada  

portugalka

Metlika Turistično društvo Vigred Metlika T: 07 36 
35 470, tdvigred.metlika@siol.net  
www.metlika-turizem.si

Sreda, 24.10. ob 19.00 Fotografska razstava Koledar 2020 Jesenice Fotografsko društvo Jesenice T: 040 154 
901 stane.vidmar1@gmail.com 

27.10. ob 7.00 do 28.10. ob 
21.00

12. Rally Idrija 2018 Idrija ŠD HG T: 051 384 487 rallyidrija@gmail.
com www.rally-idrija.si

 petek, 26. 10. 
19.30 Kulturni center Tržič
Tržiški abonma za odrasle:  
MGL - Čudežna terapija
Občina Tržič

 sobota, 27. 10. 
11.00 Kulturni center Tržič
Tržiški abonma za otroke: Lutkovno 
gledališče Velenje - Princeska na zrnu 
graha
Občina Tržič

Grad Gutenberg
Grad strahov
KUD Ampus

Iz Tržiča
Planski pohod: Špičasti vrh – Špiček
Planinsko društvo Tržič

 sreda, 31. 10. 
Občinski odbor in krajevna organizacija zveze 
borcev za vrednote NOB
Komemoracije po krajevnih skupnostih:
- Bistrica, pri gasilskem domu, ob 16. uri

- Kovor, pri cerkvi, ob 15.45 uri

- Križe, pri OŠ Križe, ob 15. uri

- Retnje, pri grobišču talcev, ob 15.30 uri

- Leše, pri OŠ Leše, ob 10. uri

- Lom pod Storžičem, pri cerkvi, ob 10. uri

- Podljubelj, pri domu krajanov, ob 16. uri

 četrtek, 1. 11. 
10.00 tržiško pokopališče
Osrednja komemoracija
Občinski odbor in krajevna organizacija zveze 
borcev za vrednote NOB
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Oktobra na Ljudski univerzi Tržič
MITJA SLAPAR

V oktobru na Ljudski univerzi Tržič pri-
pravljamo šolo slikanja pod mentorstvom 
priznanega slikarja Vinka Hlebša z začet-
kom 15. oktobra 2018 ob 16. uri. V šolo se 
lahko vključijo tako začetniki kot tudi tisti, 
ki so osnovno znanje že pridobili in ga že-
lijo nadgraditi. 

V okviru Centra medgeneracijskega učenja 
pripravljamo štiri delavnice:

S tapkanjem do lažjih korakov skozi živ-
ljenje (EFT) z mentorico Renato Čimžar, z 
začetkom 9. oktobra 2018 ob 17.30.

26. oktobra 2018 (dopoldan) pa gremo na 

izlet Po poti Cankarjeve mladosti, kjer 
bomo s sprehodom po tematski poti spoz-
nali življenje Ivana Cankarja. Ogled bomo 
začeli v Cankarjevi spominski hiši in ga 
skozi pestro pot zaključili pri cerkvi sv. 
Trojice in Močilniku.

Tudi to šolsko leto bomo nadaljevali štu-
dijski krožek Beremo z … z mentorico Na-
tašo Škofic Kranjc, začnemo 17. oktobra 
2018 ob 18.uri. Namen študijskega krož-
ka je spodbujati branje leposlovja in s tem 
krepiti kulturno zavest ter odnos do slo-
venskega leposlovja.

V okviru Univerze za tretje življenjsko ob-

Še vedno možna označitev hišnih imen 
KLEMEN KLINAR, FOTO: VERONIKA PERKO

V akcijah zbiranja hišnih imen je bilo v tržiški 
občini do sedaj zbranih 750 hišnih imen, s 
tablicami pa je označenih okoli 400 doma-
čij. Uspešna akcija, ki je na Osrednjem in 
Zgornjem Gorenjskem že skoraj dokončana, 
se zdaj nadaljuje na Škofjeloškem. V skupni 
bazi gorenjskih hišnih imen je tako že preko 
9300 imen, ki jih lahko raziskujete na spletni 
strani www.hisnaimena.si. Prav je, da hišna 
imena kot del slovenske nesnovne kulturne 
dediščine ohranjamo in s ponosom povemo, 
s katere hiše prihajamo. Ker se ob označitvi 
hiš v preteklih letih nekateri lastniki za ozna-
čitev niso odločili, jih obveščamo, da tablo 
s hišnim imenom še vedno lahko prejmejo. 
Table so brezplačne, ob dostavi jih po želji 
lastnika tudi namestimo na hišo. Za dodat-
ne informacije se lahko obrnete na Raz-
vojno agencijo Zgornje Gorenjske (telefon:  
04 581 34 16 ali e-pošta: 
klemen.klinar@ragor.si).

dobje bo 18. oktobra 2018 ob 9.30 uvodni 
sestanek za angleški jezik.

Zbiramo tudi prijave za vse jezikovne te-
čaje. 9. oktobra 2018 ob 16.30 začenjamo 
z začetnim tečajem italijanščine z men-
torico Leo Novak Kolman.

Vse prijave sprejemamo na elektronski 
naslov kristina@lu-trzic.si in na telefon 
04 592 55 51.Vabljeni k vpisu. 

V začetku oktobra boste v poštnem nabi-
ralniku prejeli letak z vsem informacijami 
o programih, ki jih bomo v tem šolskem 
letu izvajali na Ljudski univerzi Tržič.

OB KRAJEVNEM PRAZNIKU,  
VAS VABIMO NA ODPRTI  
ŠAHOVSKI TURNIR, KI BO
V DVORANI KULTURNEGA 
DOMA V KRIŽAH,
V NEDELJO 7. OKTOBRA  2018, OB 10. URI.

ŠAH .......................... MAT!   1:0

VABLJENI!                   KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE 

DESETI JUBILEJNI ŠAHOVSKI TURNIR 

KRIŽE 2018
 

 

V A B I L O 
 
 

 
 
Na spominsko slovesnost 

ob 74. Obletnici požiga 
vasi GOZD  

 
 

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 ter z Osnovno šolo 
Križe, s Planinskim društvom Križe in z Gasilskim društvom Križe 
prireja v nedeljo, 07.10.2018, ob 11. uri v vasi Gozd spominsko 
slovesnost ob 74. obletnici požiga vasi. 
  
Na spominski slovesnosti bodo sodelovali: učenke in učenci OŠ  KRIŽE 
           Glasbena šola Tržič  

     pevski zbor  
 

Pozdravni nagovor:             g. župan Občine Tržič, mag. Borut SAJOVIC  
Slavnostni govornik:           Srečko KNAFELC,  predsednik  

      Društva Zarja spominov, Velike Lašče 
     
 
     
Vse, ki bi želeli prevoz iz Križ do vasi Gozd in nazaj naprošamo, da sporočijo 
najkasneje do petka 5.10.2018  na kontakt: Jure Jerkič, GSM: 041 203 110   
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V petek, 5. oktobra 2018, bomo na Kranjskem stadionu izpeljali prireditev z naslovom 

GORENJSKA VERIGA SRCA
(10.00–12.00)

Na stadionu bo 5000 učencev, dijakov in zaposlenih iz 14-tih gorenjskih 
osnovnih in srednjih šol oblikovalo največje »živo« srce v Sloveniji.  

Na festivalu bodo nastopili Nuša Derenda, Nipke, Čuki, Tilen Lotrič, 
Stiven Rahman, Glasbena šola Tržič in deklamatorji vseh sodelujočih šol.

Naši govorniki bodo: predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 
župan občine Tržič Borut Sajovic, župan občine Kranj Boštjan Trilar 

in predstojnica Zavoda za šolstvo OE Kranj Lucija Rakovec.

Medijski pokrovitelj bo Radio Gorenc. 

Prireditev so omogočili: Zavod za šport Kranj, Občina Tržič, Občina Kranj, 
Policijska postaja Kranj, Gasilsko reševalna služba Kranj, Gasilsko društvo Tržič, 

RIVAL.VTS d.o.o., Zdravstveni dom Kranj

Organizator: OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ

Za simbol našega delovanja smo izbrali srce. V njem prebivajo naše vrednote. Če mu bomo sledili, 
se nam bodo vrata na široko odpirala in le tako bomo delali v dobro vseh ljudi.

 S TEM DOGODKOM SIMBOLIČNO SPOROČAMO:

»SRCE naj pogumno bije med ljudmi.
Medsebojno sodelovanje,

prijateljstvo,
povezovanje,

strpnost,
spoštovanje in ljubezen

zanesljivo ustvarjajo boljši svet.«  
       

Kolektiv OŠ Tržič in ravnatelj
Stane Grum
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V sklopu projekta InduCult je nastala stenska poslikava predice, nekdaj 
zaščitnega znaka izdelkov Bombažne predilnice in tkalnice Tržič. 
Foto: Stane Perko

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali plakatno razstavo Zlata doba 
tržiške industrije. Foto: Stane Perko

Rokodelstva, ki so nekdaj napolnjevala Tržič, so bila predstavljena s 
praktičnimi prikazi. Foto: Špela Kurnik 

Plesalke Univerze za tretje življenjsko obdobje so se s šuštarskimi plesi 
predstavile v novi podobi, s katero oživljajo tržiški modrotisk. 
Foto: Metka Knific Zaletelj 

Tržičani za gnečo uporabljamo tudi izraz »Bilo je kot na Šuštarski.« 
Foto: Gašper Golmajer 

Rokodelstva, ki so nekdaj napolnjevala Tržič, so bila predstavljena s 
praktičnimi prikazi. Foto: Špela Kurnik 
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Na letošnji Šuštarski nedelji je bilo ponovno mogoče videti šego sprejema 
vajence med pomočnike oz. »frajšprehungo«. Foto: Gašper Golmajer

Na modni reviji 'po starem'' smo spoznali, kako so se Slovenci obuvali v 
preteklosti. Foto: Gašper Golmajer

Na Šuštarski nedelji ne smejo manjkati Tržiške bržole. Foto: Mitja Slapar 

Pozdrav župana pobratenega francoskega mesta Sainte Marie aux Mines. 
Foto: Stane Perko

Tržiški muzej je pripravil več delavnic za oživitev dediščine modrotiska in 
tržiške kulinarike. Foto: Andrejka Belhar Polanc   

Tržiški muzej je pripravil več delavnic za oživitev dediščine modrotiska in 
tržiške kulinarike. Foto: Andrejka Belhar Polanc   


