
ZGODOVINA TURISTIČNEGA DRUŠTVA TRŽIŠČE 

 

Turistično društvo Tržišče je bilo ustanovljeno 23. februarja 2002 na pobudo društva Zagon in KS 

Tržišče in njenega takratnega predsednika Marjana Jamška v Malusovi zidanici. Na ustanovnem zboru 

je bil prisoten tudi takratni predsednik Turistične zveze Slovenije g. Marjan  Rožič . 

 Prvi  predsednik društva je postal Srečko Vodenik, tajnik Stanko Lazar in blagajnik  Jože  Sebanc. 

Turistično  društvo je bilo ustanovljeno  z namenom, da bo pomagalo  pri številnih prireditvah, ki so 

se že ukoreninile v naših krajih , vpeljati nove prireditve in akcije, ki  bodo privabljale turiste in 

vpeljati zidaniški turizem. 

Novo ustanovljeno društvo,  15. po vrsti V KS Tržišče, je obelodanilo svoje delovanje   s svečano rezjo 

trte stoletnice.  To je več kot sto let stara trta Portugalka, iz katere še vedno naberejo dobro brento 

grozdja, raste ob Jamškovi zidanici v Jančevi dolini. Zato so prvi rez zaupali takratnemu sevniškemu 

županu Kristijanu Jancu.  

Društvo je odkrivalo in poskušalo obelodaniti naravno in kulturno dediščino naših krajev,  največji 

vsakoletni projekt društva je bilo Jesensko srečanje v Tržišču,  pri katerem so sodelovala vsa društva, 

saj je takrat v Tržišče prišlo mnogo ljudi. 

Leta 2006 je postala predsednica društva Marta Kralj. Pod njenim vodstvom je društvo dobilo nove 

razsežnosti  tako po številu članov kot  po številu dejavnosti. Nastala je sekcija zeliščarjev, sekcija 

pohodništva,  sekcija za razstave in prireditve. Delo društva so zaznamovale številne prireditve, ki jih 

je povezovala Saša Kralj, društvo je organiziralo pohode s prikazi starih običajev, kot so grabljenje 

listja, košnja, ročno žaganje drv in še bi lahko naštevali. Društvo se je  pridružilo vseslovenski akciji  

Moja dežela lepa in gostoljubna in doživelo neverjetne uspehe.  Že takoj  prvo leto, leta 2006, je vas 

Pijavice postala druga najlepša vas  v Sloveniji, sledil ji Slančji Vrh, ki je bil  2. najlepši kraj v Regiji 

Posavje 2008, najlepše vaško jedro Posavja 2009, Tržišče kot drugi najlepši kraj Posavja 2009 in 

Škovec kot  najlepši kraj Posavja 2010 in tretji najlepši izletniški kraj v Sloveniji. 

Leti 2006 in 2009 sta zaznamovala kralja cvička, prvi Marjan Pirc in drugi Andrej Tratar.  Imena naših 

krajev sta ponesla čez meja naše občine, regije in države. Nastala sta Cvičkov pohod, 25. junija in 

Martinov pohod na Martinovo soboto, ki vsako leto privabita obiskovalce iz vse Slovenije. 

Še in še bi lahko naštevali, kaj se je v desetih letih zgodilo, vsega tega pa ne bi bilo, če ne bi bilo 

prizadevnih ljudi, ki so se vključevali v delo društva… 

In vsem tem bi se radi ob naši obletnici zahvalili. Na zahvalo smo napisali: 

V življenju so poti, ki jih je treba prehoditi, 

So ljudje, ki jih je vredno spoštovati, 

So dlani, ki jih moramo stisniti v zahvalo  

Za naklonjenost, zvestobo, razumevanje in prijateljstvo,  

ker zmorejo in želijo pokloniti del sebe, 

del svojih misli in želja  - sočloveku. 


