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november 2014

Uvodnik

Petra Hladnik 

Pred vami je že zadnja letošnja številka 
Tržičana, naslednja izide februarja nasled- 
njega leta. Da ne boste prikrajšanji za novice iz 
vašega kraja, bo sredi decembra v vaše domove 
prišel Tržiški glas. 

V decembru praznujemo občinski praznik, 
ki ga bomo tudi letos obeležili s slavnostno 
akademijo v Kulturnem centru Tržič. Ob tej 
priložnosti bodo podeljena občinska priznanja 
in če menite, da si kdo iz vaše sredine zasluži 
zahvalo za dosedanje delo, ga lahko še do 13. 
11. predlagate za prejemnika občinske diplome, 
plakate ali naziva častnega občana (poziv s 
podrobnejšimi napotki najdete v nadaljevanju 
glasila).

In minilo bo še eno leto.

Na minljivost pa nas je opomnila tudi smrt 
častnega občana in velikega prijatelja Tržiča 
g. Paula Baumanna. Vsem, ki smo ga poznali, 
bosta za vedno ostala v spominu njegova pozi-
tivna energija ter občutek za pravičnost.
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igrišče v Tržiču je namenjeno najmlajšim, 
predšolskim in osnovnošolcem za igrivo 
preživljanje časa. Vsako leto bomo zgradi-
li in obnovili vsaj eno igrišče v naših kra-
jih in vaseh (foto: Petra Hladnik).

Komunalno infrastrukturo uspešno ob-
navljamo še naprej.

Po trinajstih obnovljenih ulicah v mestnem 
jedru smo v zadovoljstvo vseh zaključili še 
ozko, a zelo zahtevno uličico za Virjem. 
Dokončana je pešpot na Cerkveni, spom-
ladi uredimo še korito vodnjaka za Virjem, 
ki ima dušo in srce našega mesta.

Večkrat dnevno se peljem mimo križišča 
Loka in z zadovoljstvom ugotavljam, 
da nove pridobitve konkretno in dobro 
služijo ljudem.

Široko in pregledno vozišče s pločnikom, 
nova javna razsvetljava, odvodnjavanje, 
javna avtobusna postaja, parkirišča – 
križišče Loka je z varnostnega, okoljskega 
in gospodarskega vidika pomemben pro-
jekt. 

Hvala za ponovno visoko podporo in zau-
panje na volitvah, ki so imele udeležbo 
nad regijskim povprečjem, minile pa so 
mirno, urejeno, brez večjih afer. Ne lastim 
si zaslug za zmago, pač pa jo nesebično 
delim z Vami, sodelavci v občinski up-
ravi in vseh javnih zavodih, s člani Ekipe 
za občinski svet in tistimi, ki prizadevno 
delate na vseh področjih družabnega, 
društvenega in gospodarskega življenja. 
Hvaležen sem domačim za podporo, še 
posebej moji Janji za številne uspešne, 
brezplačne in prostovoljno opravljene ob-
veznosti županove soproge v dobro ljudi.

Rezultati štejejo. Na lokalni ravni, v 
vesolju ali na glasbenih odrih. V »Ko-
zucu« sta Ekipi za zmago čestitala Sunita 
Williams, ameriška astronavtka s koreni-
nami v Lešah, in pevec Tomaž Ahačič Fogl 
(foto: Domen Jančič).

S sodelovanjem članov prenovljene- 
ga občinskega sveta in novimi predsed-
nicami, predsedniki in člani svetov krajev- 
nih skupnosti bomo zmogli.

Prvi korak pri zagotavljanju varnosti otrok 
smo v tem mandatu že storili. Novo otroško 
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župan z nami

Spoštovani Tržičanke in Tržičani. Poslovil se je  
prijatelj Tržiča

Ljudje, ki smo jih imeli radi, ki jih 
nosimo v srcu in lepem spominu, 
nikoli zares ne umrejo, se samo 
poslovijo. V prvih dneh oktobra 
se je poslovil častni občan in ve-
lik prijatelj Tržiča in Slovenije 
gospod Paul Baumann, ki smo se 
mu poklonili na žalni seji. 

Paul Bauman nas je zadnjič 
obiskal letos pomladi, delegacija 
Občine Tržič, ki jo je vodil Jože 
Klofutar, pa je bila pri njem v 
Franciji še nekaj dni pred nje-
govo smrtjo. Pozdravil vas je vse, 
prav vse, še posebej pa stare pri-
jatelje in družine, s katerimi je 
prijateljeval skoraj pet desetletij. 
Bodimo ponosni, da smo s takim 
človekom, kot je bil naš častni 
občan g. Paul, hodili skupaj po 
poti življenja.
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v spomin
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Paul Baumann (1929 – 2014)

Jože Klofutar

Končala se je življenjska pot Paula Bau-
mana, prenehalo je biti srce večkratnega 
župana pobratenega mesta Sainte Ma-
rie aux Mines, novinarja, politika, pred-
vsem pa dolgoletnega prijatelja Tržiča in 
Slovenije, kamor je pogosto zahajal in bil 
navdušen nad lepotami našega kraja in 
domovine.

Gospod Bauman je bil oče pobratenja 
med Ste Marie aux Mines in Tržičem v 
pravem pomenu besede; ne samo zaradi 
tega, ker je bil kot takratni župan pod-
pisnik listine o pobratenju, tudi ne samo 
takrat, ko je bil župan pobratenega mesta! 
Skupaj z gospodom Tinetom Tomazinom 
sta kot župana zasejala seme prijateljske-
ga sodelovanja med obema mestoma. Z 
listino o pobratenju sta postavila temelje 
prijateljstvu, ki traja že skoraj 50 let. 
Nedvomno je s tem aktom naša občina 
vstopila v nov svet, ki smo ga spoznavali 
v kasnejših letih. Tržič je tako vstopil v 
Evropo že leta 1966 prav po zaslugi obeh 
takratnih županov. Niso ga zadovoljili 
zgolj uradni obiski, izmenjave delegacij, 
bil je zagovornik in pobudnik prijateljstva 
in pobratenja tudi v osebnem, zasebnem 
smislu. To potrjujejo tudi njegovi govori, 
v katerih nas je nazival z »bratje in ses-
tre«, kar nedvomno izpričuje njegovo glo-
boko dojemanje pobratenja med obema 
mestoma.

Ob naših vsakokratnih srečanjih oziroma 
obiskih pri njem smo se vedno znova 
prepričali, kako ga še vedno preveva duh 
pobratenja, in se čudili njegovemu pozna-
vanju razmer v Tržiču in Sloveniji, o nje-
govem, včasih tudi kritičnem razmišljanju 
o vsebini pobratenja in sodelovanja med 
obema mestoma, ne glede na to, da že kar 
nekaj časa ni bil neposredno vključen v 
politično oziroma družbeno dogajanje. S 
težkim srcem in obžalovanjem je sprejel 
dejstvo, da se zaradi bolezni soproge ne 
bo mogel udeležiti slovesnosti ob 45-let-
nici pobratenja v Tržiču, o čemer priča 
tudi pismo, ki nam ga je poslal ob tej pri-
liki. Tudi pismo, ki ga je letos spomladi 
poslal županoma in predsednikoma obeh 
komitejev za pobratenje, priča o njegovem 
razmišljanju in pričakovanjih, polno je 
dobronamernih opozoril in predlogov 
glede priprav na proslavljanje 50-letnice 
pobratenja v letu 2016.

V Tržiču in Sloveniji je bil pogosto na 
obisku, uradno ali zasebno. Zadnjič je 
svoje prijatelje v Tržiču obiskal letos v 
začetku maja. V 85. letu starosti je sam 
zmogel pot v Tržič in nazaj; kot pravijo, 
nič se ne zgodi slučajno, vse z razlogom. 
Zbral je toliko volje in moči, da je obiskal 
pobrateno mesto in svoje prijatelje in se 
na svojstven način poslovil od vseh. Dva 

dni po vrnitvi so ga odpeljali v bolnico v 
Colmar.

Domov se je vrnil dober teden pred 
praznovanjem 25-letnice pobratenja 
z nemškim mestom Untergrombach v 
začetku tega meseca. Na slovesnostih ni 
sodeloval, se je pa neizmerno razveselil 
obiska naše delegacije pri njem doma. 
Kot vedno je bil pogovor z njim prijeten, 
veliko vprašanj o Tržiču, predvsem pa ve-
liko spominov! Nismo imeli občutka, da 
bi se tako hitro lahko zgodilo najhujše, 
zato me je iznenadilo in pretreslo telefon-
sko sporočilo prijateljev iz Ste Marie aux 
Mines v sredo popoldne, da Paula Bau-
mana ni več.

Gospod Bauman je v skoraj 50-letni zgo-
dovini dal pomemben pečat pobratenju in 
se s svojim odnosom in prispevkom ned-
vomno za vedno vpisal v zgodovino obeh 
mest. Ne zaradi naziva častni župan, ki so 
mu ga podelili v pobratenem mestu, kakor 
tudi ne zaradi naziva častni občan, ki mu 
ga je l. 2001 podelilo naše mesto! To je 
bila samo skromna zahvala in priznanje za 
vse, kar je storil na področju pobratenja in 
razvoja obeh mest.

Poslavljamo se od moža, za katerega bi 
lahko rekli, da je bil največji Tržičan v Ste 
Marie aux Mines in največji Marienčan v 
Tržiču, celo več, bil je največji Slovenec 
v Franciji in največji Francoz v Sloveniji!
V čast in ponos mi je, da sem z njim 
sodeloval, da sem bil njegov prijatelj! 

Slava njegovemu spominu!

Paul Baumann z nekdanjim županom Tomazinom ob podpisu listine o pobratenju
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Igrajmo se skupaj

Petra Hladnik

Učenci in učiteljice POŠ Lom pod Storžičem; foto: Luka Rener

Saša Pivk Avsec, foto: Media butik

Igrajmo se skupaj je projekt, v katerem 
smo Občine Cerklje na Gorenjskem, 
Jesenice, Naklo in Tržič uredile 9 otroških 
igrišč, od tega 2 v občini Tržič. 
Na enem najbolj obiskanih in hkrati tudi 
najbolj dotrajanih otroških igrišč v Bis-
trici pri Tržiču so bila zamenjana vsa, več 
kot desetletje stara igrala. Postavili smo 7 
novih sodobnih igral, za ublažitev more-
bitnih padcev pa pod igrali, v debelini 30 
cm, uporabili prani pesek. V sodelovanju 
z Osnovno šolo Bistrica smo na novo 
prebarvali in porisali tudi stopnice ob 
igrišču. Pri Osnovni šoli Tržič je urejeno 
povsem novo dinamično igrišče, ki ga 

Novi prostori na 
Podružnični šoli v 
Lomu pod Storžičem

Prireditveno sezono 
na Gorenjski plaži 
sklenili z glasbo  
legendarnih Beatlov 

V lomski šoli se je že pred leti pokazala 
potreba po dodatni učilnici, zato je letošnje 
poletje Občina Tržič s finančnimi sredstvi 
omogočila realizacijo tega projekta.
V začetku počitnic, ko po šolah zavlada 
počitniški mir, so se na naši šoli začela 
obnovitvena dela. Izvajalec del Elektrolift 

Drugo oktobrsko soboto je bila v avdi-
toriju Gorenjske plaže še zadnja pri-
reditev v letošnji sezoni. Poletno vreme 
in odlična glasba skupine HELP! A BEA-
TLES TRIBUTE sta napolnila prizorišče 
in poskrbela za večurno zabavo obisko-
valcev, ki so v Tržič prišli iz raznih slo-
venskih krajev. Američana Ernie Mendillo 
in Robert McKenzie ter slovenska člana 

sestavlja 8 igral. Za varnost pod igrali pa 
skrbi travnata guma.
Vsa igrala so varna in skladna z varnost-
no produktnimi standardi ter imajo certi-
fikat o ustreznosti in varnosti. Osnovna 
konstrukcija igral je izdelana iz aluminija, 
ustrezno barvanega za večjo obstojnost, 

njihova pričakovana življenjska doba je 
20 let.
Vrednost vseh izvedenih del znaša okrog 
65.000 €, predvidena višina sofinanciranja 
s strani Evropskega kmetijskega sklada s 
sredstvi LEADER pa je dobrih 19 tisoč 
evrov.

EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

in njegovi podizvajalci so cela dva mese-
ca obnavljali prostore v prvem nadstropju 
šole. Konec avgusta smo pričeli selitev 
v novo učilnico, kabinet in zbornico. 
Prvi šolski dan smo tako lahko sprejeli 

prvošolce in njihove starše v novi, svetli 
in sodobno opremljeni učilnici. Ostali 
občani pa so bili 25. septembra povabljeni 
na uradno otvoritev novih prostorov. Ob 
tej priložnosti smo z učenci pripravili 
kulturni program na igrišču ob šoli. Pred 
glavnim vhodom, ki je bil obnovljen že 
v spomladanskem času, smo s prerezom 
traku odprli vrata vsem obiskovalcem 
in jih povabili na ogled novih prostorov. 
Otvoritev smo zaključili s pogostitvijo in 
prijetnim druženjem.
Nove pridobitve nam, tako učiteljem 
kot učencem, veliko pomenijo in smo 
jih zelo veseli. Omogočajo nam izvedbo 
kvalitetnejšega pouka in nam prinašajo 
dodatni prostor za delo in različne de-
javnosti.

zasedbe Žiga Stanonik in Gašper Oblak 
so preigravali največje uspešnice legen-
darne skupine. Tudi največje hite, kot so 
Buy Me Love, Yesterday, She Loves You, 
I Want To Hold Your Hand, Here Comes 
The Sun, Hey Jude, Help Love me do, s 
katero se je leta 1962 začela slava Beatlov 
in jih postavila na vrh glasbenih lestvic. 
Fantje, ki se z glasbo ukvarjajo profesio-
nalno, so bili navdušeni nad sprejemom 
občistva.

“Na Gorenjski plaži smo s tem koncertom 
sklenili kratko, vremensko specifično, a 
uspešno prvo sezono. Pokazalo se je, da 
ima Gorenjska plaža kot prireditveni pros-
tor velik potencial. Nekaj letošnjih dobro 
obiskanih in organizacijsko vzorno izpel-
janih prireditev je pokazalo, da s sme-
hom, zabavo in dobro glasbo pritegnemo 
domačine, pa tudi obiskovalce iz sosed-

njih krajev in občin, kar je bil tudi naš na-
men. Opogumljeni z dobrimi izkušnjami 
bomo tako prireditveni dejavnosti posve-
tili veliko pozornosti tudi v prihodnje in 
verjamem, da se bo na Gorenjski plaži 
veliko dogajalo za vse generacije,” je po 
koncertu sklenil župan mag. Borut Sa-
jovic.
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lokalne volitve

Št. zadeve: 041-0001/2014-29
Datum: 8.10.2014

Občinska volilna komisija Občine Tržič je na svoji 9. seji, ki je potekala 8.10.2014, na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za volitve župana, volitev članov občinskega sveta in 
svetov krajevnih skupnosti, zapisnika o predčasnem glasovanju, zapisnika o glasovanju po pošti ter žrebanja za uvrstitev v svet krajevne skupnosti sestavila naslednje

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA, ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ČLANE SVETOV KRAJEVNE SKUPNOSTI 
OBČINE TRŽIČ  NA LOKALNIH VOLITVAH, DNE 5. OKTOBRA 2014

A. Občinska volilna komisija Občine Tržič je ugotovila:

V volilne imenike na območju občine je vpisanih 12.742 volivcev. Glasovalo je 6.211 volivcev, od tega 529 predčasno, 4 glasovnice so prispele po pošti. Udeležba na lokalnih 
volitvah 2014 je bila 48,74%.

B. VOLITVE ŽUPANA

Vseh oddanih glasovnic za župana je bilo 6.210, od tega veljavnih glasovnic 6.097. Ker so bile prazne ali neveljavne iz drugih razlogov ali iz njih ni bilo mogoče ugotoviti volje 
volivca, je bilo neveljavnih 113 glasovnic. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov
3 BORUT SAJOVIC 3729 61.16
1 KLEMEN BELHAR 1664 27.29
4 ANDRAŽ ŽITNIK 401 6.58
2 SLAVKO BOHINC 303 4.97

5. Občinska volilna komisija Občine Tržič ugotavlja, da je večino veljavnih glasov prejel mag. BORUT SAJOVIC in je tako izvoljen za župana Občine Tržič.

C. VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE TRŽIČ

Vseh oddanih glasovnic za občinski svet je bilo 6.210, od tega veljavnih glasovnic 5.968. Ker so bile prazne ali neveljavne iz drugih razlogov ali iz njih ni bilo mogoče ugotoviti 
volje volivca je bilo neveljavnih 242 glasovnic. Prikaz števila prejetih glasov po posameznih listah z izvoljenimi kandidati: 

Lista: 1  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI: Marija Lavtar (282 glasov)
Lista: 2  S'M Tržičan: David Ahačič (230 glasov)
Lista: 5  Lista Za Razvoj Športa In Kulture: Mladen Novkovič (289 glasov)
Lista: 6  DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE: Janez Meglič, Marija Mravlje (445 glasov)
Lista: 7  EKIPA BORUTA SAJOVICA: Borut Sajovic, Ana Peharc, Dušan Bodlaj, Marta Bečan, Marjan Špehar, Mojca Čadež, Marjan Veternik,
 Nataša Meglič (1746 glasov)
Lista: 8  SMC - STRANKA MIRA CERARJA: Andrej Frelih, Andreja Potočnik (409 glasov)
Lista: 9  NESTRANKARSKA LISTA PRAVA POT: Marko Poljanc (324 glasov)
Lista: 10  ZAGON-LISTA KLEMENA BELHARJA: Klemen Belhar, Mateja Čadež, Uroš Ribič, Metka Gaberc, Uroš Godnov (1113 glasov)
Lista: 12  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: Andraž Žitnik, Slavica Mežnar, Đuro Hrkalović (596 glasov)

V Občinski svet Občine Tržič je izvoljenih 24 članov.

Č. volitve v svete krajevnih skupnosti OBČINE TRŽIČ

Vseh oddanih glasovnic za v svete krajevnih skupnosti je bilo 6.211, od tega veljavnih glasovnic 5.692. Ker so bile prazne ali neveljavne iz drugih razlogov ali iz njih ni bilo 
mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 519 glasovnic. V svete krajevnih skupnosti na območju občine Tržič so izvoljeni naslednji kandidati (vrstni red ustreza številu 
prejetih glasov):

BISTRICA PRI TRŽIČU: Vida Raztresen, Marko Zaplotnik, Peter Štefe, Marjan Špehar, Igor Praprotnik, Viktorija Remic, Branko Hervol, Janez Ančimer, Marija Krapež, Marija Košir, Polona Dulc
BREZJE PRI TRŽIČU: Metka Kolevski, Boštjan Gabrovšek, Franci Veternik, Branko Ovsenek, Peter Praprotnik
JELENDOL: Stojan Štefe, Drago Zupan, Darja Magdič, Zlatan Alagić, Danica Kavar
KOVOR: Simona Križaj, Janez Borut Sajovic, Marjan Tavželj, Franc Smolej, Robert Pogačnik, Martina Pernuš, Janez Šter, Aleš Šlibar, Miroslav Lapanja
KRIŽE: Slavko Bohinc, Katarina Langus, Marta Bečan, Stanislav Ficko, Marija Močnik, Benjamin Jančič, Zdenka Maglica, Mitja Slapar, Ivan Šmon
LEŠE: Marjeta Kokalj, Mojca Razinger, Lilijana Papler, Marijan Papler, Sebastjan Ive
LOM POD STORŽIČEM: Igor Soklič, Matej Slapar, Miroslava Kramarič, Boris Tomazin, Urška Perne, Anton Meglič, Dominika Ahačič
PODLJUBELJ: Nejc Perko, Miha Lindav, Alenka Roblek, Damjana Skočir, Katja Gaberc Vodopivec, Jožef Dovžan, Milena Dovžan
PRISTAVA: Igor Grguraš, Janja Borič, Tadej Begič, Marko Januš, Anja Fuchs, Matevž Hladnik, Andreja Dobrin
RAVNE: Aljoša Uzar, Tomaž Meglič, Mihael Rožič, Majda Ulčnik, Mojca Janc, Darko Primožič, Jožica Primožič, Stanislav Vidmar, Špela – Maja Nolimal
SEBENJE: Marko Poljanc, Janez Jesenko, Ana Gradišar, Pavel Jazbec, Anton Zaplotnik, Alenka Golmajer Terziev, Andreja Markič
SENIČNO: Primož Studen, Irma Gorišek, Slavko Krkoč, Marta Zaplotnik, Janez Gregorec
TRŽIČ – MESTO: Marijan Salberger, Primož Čebron, Marijan Herak, Miha Ignac Primožič, Maja Avsenek, Marta Markič, Igor Polak, Anton Markič, Herta Avsenek, Matevž Štrukelj

D. Občinska volilna komisija Občine Tržič bo na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) izid 
volitev objavila v občinskem uradnem glasilu ter na podlagi 91. člena tega zakona izvoljenim kandidatom izdala potrdila o izvolitvi.

Adela Blagotinšek l.r. Popolni uradni rezultati so objavljeni na spletni strani Občine Tržič: 
Predsednica Občinske volilne komisije Občine Tržič  http://www.trzic.si/obcina/lokalne-volitve/

Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · internet: www.trzic.si

davčna št.: 23676264 ·  matična št.: 5883547
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Teden starejših 
občanov

Državno prvenstvo 
Društev upokojencev 
Slovenije v kegljanju

Pobuda Skupaj za 
boljšo družbo
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spremljamo, poročamo

Tanja Ahačič, Zdenka Maglica

Ambrož Teran

Metka ŽumerTržičani na 14. Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje
30. september 2014 je bil lep, prijeten in 
nepozaben dan za Leske in Toneta Janšo.
Obiskovalci 14. festivala za tretje 
življenjsko obdobje, ki se je odvijal v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, so z 
aplavzom in pohvalami nagradili njihov 
nastop. Leske, medgeneracijska skupina 
iz Leš, so bile še posebej razpoložene, saj 
so že zjutraj razveselile svojega kitarista z 
darilom in pesmijo za njegov rojstni dan. 
Sproščeno vzdušje se je nadaljevalo tudi 
med nastopom na medgeneracijskem odru 
Cankarjevega doma. Tone Janša pa je s 
svojo SMS poezijo zabaval in nasmejal 
publiko. Po končanem nastopu so čestitke 
in pohvalne besede kar deževale.
Na festivalu so sodelovali tudi člani 
Društva diabetikov Tržič in Jernej Kosmač 
s svojimi unikatnimi mojstrovinami.

Srečanje naših najstarejših članov
Društvo upokojencev Tržič je za svoje 
najstarejše članice in člane, stare 85 let 
in več, tudi letos pripravilo srečanje. Pri-
pravili smo jim toplo malico in sladico, v 
pestrem kulturnem programu so sodelova-
li naši pevci in Country babice, pa Miro iz 
Pristave nam je zapel, tudi Korenova Dra-
ga je na hudomušen način povedala mar-
sikatero zanimivost iz Tržiča. Lepo je bilo 
videti naše najstarejše tako vesele in čile. 
Zbralo se jih je preko 40. Nagovorili sta 
jih tudi predsednica Društva upokojencev 
Tržič in direktorica Doma Petra Uzarja. 
Zahvala velja gospodu Vinku Grašiču, ki 
je brezplačno pripeljal naše člane iz Doma 
Petra Uzarja.

Letošnje Državno prvenstvo v kegljanju 
je Društvo upokojencev Tržič skupaj s 
Kegljaškim klubom Ljubelj odlično or-
ganiziralo. Tekmovanje je potekalo 8. in 
9. oktobra na 4-steznem kegljišču KK 
Ljubelj. Vsem nam je v veliko zadovoljs-
tvo, da so udeleženci in delegat ZDUS 
pohvalili organizacijo in odšli iz Tržiča 
zadovoljni in nasmejani.
Tekmovanja se je udeležilo 10 ženskih 
in 13 moških ekip, skupaj 115 tekmoval-
cev. Med njimi tudi naša ženska in moška 
ekipa, tekmovalo se je v ekipni in v posa-
mezni konkurenci. Seveda je vsaka ekipa 
imela še svoje spremljevalce in navijače, 
tako da se je v dveh tekmovalnih dneh 
na kegljišču in ob njem zvrstilo okrog 
200 navzočih. Tekmovanje je bilo bor-
beno in napeto, saj so tudi naši kegljači in 
kegljačice veljali za favorite. Na koncu se 
je izkazalo, da smo imeli prav, saj je Jože 
Klofutar pri moških posamezno postal 
državni prvak in osvojil zlato medaljo, 
pred drugouvrščenim Darkom Bizja-
kom iz Postojne in Slavkom Poglaje-

V Komunali Tržič pri rednem odvozu 
odpadkov v zabojnikih opažamo vse več 
zavržene hrane in kot druga slovenska 
komunalna podjetja se tudi mi dobro za-
vedamo problematike zavržene hrane.
Zgolj za informacijo: povprečni Slo-
venec zavrže 86 kilogramov hrane 
na leto, kar pomeni, da zavržemo kar 
tretjino vse kupljene oziroma priprav-
ljene hrane. Šokantno je, da je to skoraj 
toliko, kot letno na odlagališču Kovor 
odložimo mešanih komunalnih odpadkov 
na povprečnega Tržičana (87 kg/osebo v 
celotnem letu 2013). To ni obremenjujoče 
zgolj za okolje, ampak tudi za naše de-
narnice. Raziskava Evropske komisije je 
namreč pokazala, da v povprečnem evrop-
skem gospodinjstvu na tak način vržemo 
proč kar 250 evrov letno!
In kaj zavržemo? Glede na različne an-
kete, ki so jih opravili na Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje ter v nevladnih or-
ganizacijah Slovenci zavržemo največ 
kruha, sadja in zelenjave. Zakaj prihaja 
do tega pojava? V zabojnikih za odpadke 
hrana najpogosteje konča iz več razlogov:
• ker naenkrat kupimo preveč hitro 

pokvarljivih živil (npr. sadja in zelen-
jave),

• ker kupujemo prevelike količine hrane, 
še posebej v okviru posebnih ponudb,

• ker na mnoga živila pozabimo in jih 
čez čas neužitna najdemo v hladilniku, 
zamrzovalni omari … in 

• ker pripravljamo prevelike količine 
hrane.

Tudi v tržiški Komunali bomo občane 
začeli načrtno spodbujati k bolj odgo-
vornemu vedenju. Vsa slovenska ko-
munalna podjetja, povezana v Zbornico 
komunalnega gospodarstva, bomo z 
ozaveščanjem glede pravilnega ravnan-
ja s hrano, pitja vode iz pipe namesto 
iz plastenk, kritičnega razmišljanja o 
načrtovanih nakupih, kupovanju več stvari 
iz druge roke ali izposojanju, začela v ok-
viru pobude Skupaj za boljšo družbo.
V Komunali Tržič predvidevamo, da se 
občani večinoma ne zavedajo, kolikšne 
količine hrane zavržejo in kateri so razlogi 
za to. Naš cilj je občane najprej ozaves-
titi, potem pa jim ponuditi konkretne na-
potke in rešitve, s katerimi bodo izboljšali 
svoj odnos do hrane, bolj premišljeno 
nakupovali, načrtovali obroke, razumeli 
oznake z datumi uporabe itd.

nim iz Zagorja ob Savi. Prav tako je bila 
pri ženskah posamezno odlična tretja z 
bronasto medaljo Mojca Sedminek, za 
prvo uvrščeno Danico Sušnik iz Postoj-
ne in Joži Jakša iz Podutika. 

V ekipni konkurenci so bili najboljši pri 
moških kegljači iz Postojne pred Medvo-
dami in Marjeto na Dravskem polju. Naši 
ekipi v postavi Jože Klofutar, Rudi Nunar, 
Drago Uzar, Jože Košir in Lado Sedej je 
do medalje zmanjkalo le 5 kegljev, osvojili 
so 5. mesto. Ženska ekipa v postavi Moj- 
ca Sedminek, Vera Ovsenek, Ema Zajc, 
Mari Vodnik in Zaga Zibler je tudi letos 
osvojila odlično 5 mesto. Zmagala je eki-
pa Podutika, pred Postojno in Kamnikom.
Na koncu naj se za borbene in poštene boje 
zahvalim vsem tekmovalkam in tekmo-
valcem, za odlično organizacijo tudi vod-
stvu našega Kluba DU Tržič, KK Ljubelj 
in celotni ekipi, ki je uspešno spravila to 
tekmovanje pod streho.
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Z razstavo ŽAREK UPANJA / LI-
CHTBLICK / RAGGIO DI SPERAN-
ZA Kulturni center univerze v Celovcu 
UNIKUM postavlja izrazit optimističen 
akcent in s tem kontrapunkt evropske-
mu malodušju, da se bliža konec sveta. 
Iztočnica je predor kot metafora za temo 
in občutek tesnobe oziroma njegov izhod 
kot simbol upanja na boljše čase. Setting 

Folklorna skupina Karavanke za vse lju-
bitelje slovenskega ljudskega izročila tudi 
letos pripravlja letni koncert z gosti z naslo-
vom FOLKLORNIK, TO SEM JAZ! Za vas 
smo pripravili zanimive odrske postavitve, s 
katerimi smo se v letošnjem letu predstavili 
tudi na raznih srečanjih (otroških in odra-
slih) in med drugimi osvojili kar tri državne 
nivoje, na kar smo v društvu izredno ponos-
ni! Na odru bo nastopilo približno 100 folk-
lornikov in folklornic, veseli pa nas, da bo 
med nami tudi folklorna skupina Jurovčan 
iz Jurovskega dola. 
Folklorna skupina Karavanke si je v 48 
letih delovanja utrdila svojo vlogo in 
pomen v Tržiču in okolici. Spoznali so nas 
v mnogih krajih po Sloveniji in v Evropi. 

Žarek upanja - multimedijska razstava
v Galeriji Ferda Mayerja 

Folklornik, to sem jaz

Emil Krištof

Maja Tekavec

in navodila so bili enostavni: umetnike 
in umetnice različnih strok in narodnosti 
(Slovenija, Avstrija, Italija in Bolgarija) 
smo povabili, da predstavijo svoje ideje 
o »luči na koncu predora« v obliki vide-
ofilmov, fotografij in inštalacij v dejansko 
obstoječih predorih. Prizorišča interven-
cij so bila opuščen železniški predor pri 
Naborjetu v Kanalski dolini (IT), opuščen 

V skupini so dolgoletna druženja spletla 
trajne prijateljske vezi, ljubezni. Veliko 
je lepih spominov na številne nastope, 
območna, regijska in državna srečanja 
otroških in odraslih folklornih skupin, 
nepozabni pa so vtisi s festivalov po ev-
ropskih državah.
Za vsako uspešno zgodbo oziroma 
poglavjem v življenju je tudi veliko odre-
kanj. Vendar pa ta odrekanja prihajajo iz 
srca, iz ljubezni do ohranjanja ljudskega 
petja, plesa in načina življenja naših pred-
nikov. So vsekakor vredna in poplačana 
z vsako pohvalo in nagrado stroke ter 
občinstva. Verjemite, vedno je poseben 
čar nastopati pred domačim občinstvom v 
domačem kraju.
Letni koncert Folklorne skupine Kara-
vanke z gosti bo v soboto, 8. novembra 
2014, ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič. 
Vljudno vabljeni na martinovanje s »folk-
lornim« pridihom! Vstopnice si lahko 
rezervirate na elektronskem naslovu sasa.
meglic@telemach.net ali na telefonski 
številki 051/332-787.

rudniški rov v Plajberku pri Beljaku (AT), 
bivši povezovalni rov med Rajbljem (IT) 
in Logom pod Mangrtom (SI), kaverne 
iz prve svetovne vojne na Sabotinu pri 
Novi Gorici (SI), vrsta predorov na gori 
San Simeone pri furlanskem mestu Ven-
zone (IT), skalnati predor za pohodnike na 
Begunjščici pri Ljubelju (SI) ter »perfori-
rani« cestni predor v Dovžanovi soteski 
pri Tržiču.

Umetniška dela so do 16. novembra na 
ogled v GALERIJI FERDA MAZERJA 
– PAVILJON NOB v Tržiču. Zgradba 
arhitekta Cirila Oblaka iz stekla in be-
tona je modernističen kontrapunkt še iz 
socialistične dobe industrijski arhitek-
turi iz 19. stoletja. Otvoritev razstave je 
potekala v soboto, 18. 10. 2014 v prisot-
nosti tržiškega župana, mag. Boruta Sa-
jovica, in številnih obiskovalcev iz so-
sednje Avstrije. Kulturni center univerze 
v Celovcu UNIKUM je v sodelovanju s 
TPIC Tržič za avstrijske obiskovalce, ki 
so z dvema avtobusoma prišli v Tržič, pred 
otvoritvijo pripravil triurno vodstvo po 
mestu ter ogled Tržiškega muzeja. Publika 
je z velikim zanimanjem sledila besedam 
vodiča, ki je predstavil zgodovino in raz-
voj mesta Tržič v nemškem jeziku. 

RAZSTAVA JE NA OGLED:
19. 10.–16. 11. 2014
ČE–SO: od 14.00 do 18.00 ure
NE: od 10.00 do 13.00 ure 
ter po dogovoru:
+43 463 2700 9712, 9713
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Kulturni dom v Križah je bil 26. 9. 2014 
prizorišče letošnjega medobmočnega 
srečanja pevcev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž, ki ga organizira goren-
jska koordinacija Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti - območna izpostava 
Tržič. Strokovni spremljevalki mag. Si-
moni Moličnik so se na prireditvi s pod-
naslovom En godec nam gode, en pevec 
pa poje, predstavili: Godci in pevska 
skupina Triglav pri KUD Triglav Slo-
venski Javornik- Jesenice, Pevska skupi-
na Šestica FS DU Naklo, Murnovi godci 
iz Kranja, Skupina pevcev ljudskih pesmi 
Klasje pri KD Folklora Cerklje, Bodeče 
neže in Kranjski furmani pri Akademski 
FS Ozara Kranj, Ljudske pevke in pevci 
ter godec OtFS Podkuca KD Dobrava 
Naklo, Duet Ani in Ivanka iz Cerkelj, 
Pevci in godci ljudskih pesmi KD Jer-
bas ter njihov podmladek, Skupina pevk 
ljudskih pesmi KD FS Karavanke. Drugi 
del srečanja se je naslednji dan odvijal v 
Šmartnem v Tuhinju.
Skupine, katerih imena so odebeljena, 
so si po mnenju strokovne spremljevalke 
prislužili nastop na regijskem srečanju, 
ki je bilo 17.10. ob 19.00 uri na Domačiji 

Medobmočno srečanje ljudskih pevcev in godcev
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Boris Kuburič

zon), Vokalna skupina Cantabile KUD 
Ivan Regen iz Gorenje vasi (Roman 
Ažbe), Vokalna skupina Carniolica KD 
Ignacij Hladnik, Tržič (Tomaž Meglič). 
Sodelujoče skupine, ki štejejo 12 ali 
manj pevcev, so se letos najprej že pred-
stavile na svojih lokalnih območnih 
srečanjih, na podlagi strokovnih ocen pa 
so bile izbrane za nastop na gorenjskem 
medobmočnem srečanju v Tržiču. 
Strokovna spremljevalka prireditve, ki 
jo organizira Območna izpostava JSKD 
Tržič, je bila Andreja Martinjak, besedni 
oblikovalec pa David Ahačič.

odprtih vrat na Kurenu nad Staro Vrh-
niko.

Zadnjo soboto v septembru je bil Dom 
krajanov v Lomu poln nadebudnih mla-
dih ustvarjalcev. Potekala je namreč že 
22. otroška likovna kolonija »Lom 2014« 
v organizaciji JSKD OI Tržič in POŠ 
Lom pod Storžičem.
Učenci od 2. do 9. razreda tržiških os-
novnih šol so pod mentorstvom Marije 
Blaži in Toneta Kramariča izdelali zani-
mive izdelke: obesek za ključe, vazico in 
sliko z jesenskim motivom. Pri ustvarjan-
ju so uporabljali različne materiale in lik-
ovne tehnike. Posebnost letošnje likov- 
ne kolonije je bila izdelava treh skupin-
skih slik. Vsak otrok je s svojo domišljijo 
in ustvarjalnostjo dal sliki svoj pečat in 
nastale so prave slikarske umetnije. Dan 
smo zaključili s kratko kulturno priredit-
vijo ter razstavo slik in izdelkov.
Likovne kolonije se vsako leto udeleži 

Pevke ljudskih pesmi pri Kulturnem 
društvu Folklorna skupina Karavanke smo 
na prireditvi z naslovom En godec nam 
gode, en pevec pa poje, ki je potekala v 
Kulturnem domu v Križah, nastopile s tre-
mi pesmimi: Rasti, rasti rožmarin, Prelju-
ba mi soseda in Vsi so venci beli. S svojim 
nastopom smo si po mnenju strokovne 
spremljevalke Simone Moličnik prislužile 
uvrstitev na (med)regijsko srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki je 
potekalo v petek, 17. oktobra, na Domačiji 
odprtih vrat na Kurenu nad Staro Vrhniko. 
To, da je bila naša pevska skupina izbrana 
na (med)regijsko srečanje, nam dekletom 
(in mentorici Maji Tekavec) pomeni za-
res veliko. Skupaj prepevamo že več 
kot 5 let. Za nami je ogromno nastopov, 
srečanj in seminarjev, v tem času je bila 
prepeta že mnogo katera pesem, spletla 
so se trdna prijateljstva. Vloženega je bilo 
tudi veliko časa in truda, tako da smo na 
svojo uvrstitev izjemno ponosne, saj si to 
štejemo kot priznanje za naš vložen trud 
in zagotovilo, da smo na pravi poti. Petje 
v skupini za nas predstavlja kombinacijo 
stvari, na katere mladi danes že bolj kot 
ne pozabljajo – prenašanje ljudske pesmi 
na mlade, njeno ohranjanje ter seveda za-
bavno druženje s prijateljicami, ki je ved-
no polno smeha in dobre volje. Na kratko 
povedano, na vajah in nastopih se imamo 
vedno »fajn«.

Otroška likovna 
kolonija »Lom 2014«

Mlade pevke ponosne 
na svoj uspeh

Saša Rozman

Vivien Isabel Herak Hadaš, foto: Rina Golja

veliko mladih likovnih ustvarjalcev, nji-
hova želja po ustvarjanju, iskrivost, ve-
selje in vedoželjnost pa nam dajejo ener-
gijo in zagon tudi za naprej.

Srečanje malih
vokalnih skupin
Gorenjske
Prav tako je bil Kulturni dom v Križah 
18. oktobra 2014 prizorišče srečanja 
malih vokalnih skupin Gorenjske, na 
katerem je nastopilo 5 skupin iz Kran-
ja, Škofje Loke, Radovljice, Jesenic 
in Tržiča: Mešana pevska skupina Dr. 
France Prešeren, Žirovnica-Breznica 
(zborovodja Irena Kosmač), Gorenjski 
oktet iz Kranja (Andrej Ropas), Kvintet 
Tivoli Lesce, KD Radovljica (Tomaž To-
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50 let ceste Naklo – 
Ljubelj (3. del)

Nejc Perko, avtor fotografije: Ivan Sitar, knjižnici  
posredovala Peter Rožič in Jurij Smolej
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Iz mesta Tržič se nam pogled ustavi 
tudi na opornem zidu nad Zdravstvenim 
domom. Nasuvanje materiala,ki je bilo 
tu potrebno, je bilo kot nalašč, saj so ga 
vozili iz treh tunelov nad Tržičem, pred-
vsem iz zadnjega v smeri Ljubelja. Treba 
je vedeti, da se 15 - 17 m visok oporni 
zid, kot ga vidimo danes, nadaljuje še vsaj 
še 5 m pod zemljo. Temelj je tudi precej 
debelejši (najmanj 2 m). Celotni zid se ni 
izdelal naenkrat, ampak po nadstropjih 
(2 - 3 m). Tako se mora tudi posamezna 
plast navoženega materiala najprej močno 
utrditi (z nabijalnimi stroji oz. »žabami«), 
preden se lahko zid poviša. Delo s temi 
»žabami« je bilo fizično zelo zahtevno, 
to so bili stroji še brez vsake hidravlike. 
Uporabljali so se tudi bagri, a so bili prav 
tako precej zastareli.

Gradnja treh tunelov nad Tržičem je bila 
zaradi manj kompaktnega materiala precej 
bolj zahtevna od tiste na Ljubelju. Prvot-
no je bilo mišljeno, da bi tuneli potekali 
globlje v pobočju, vse skupaj naj bi bil 
en sam tunel namesto treh. Dostop do 
tunelov je bil urejen preko Raven in Zale-
ga Rovta. Iz prvega tunela se je material 
odvažalo preko zgornjega dela poti »na 
Kouternico« skozi naselje Bistrica. Na 
odlagališču stojita danes policijska pos-
taja in bencinski servis. Vozilo se je tudi 
»po Kouternici« mimo sedanje Gorenj- 

ske banke na Trg svobode. Priključitev na 
Trg svobode je bila zaradi ostrega ovin-
ka pravi podvig. Pri tem manevriranju je 
prišlo tudi do poškodovanja pešca, ki je 
umrl na kraju nesreče.

Omenimo še, da naj bi se po prvotnih 
načrtih križišče Deteljica še dvakrat 
ponovilo, saj dva podvoza, podobna 
bistriškemu (ki ga je gradilo nekdanje 
tržiško gradbeno podjetje Nova gradnja), 
vidimo severno od Raven in v bližini 
nekdanjega motokros dirkališča. Cesta 
je nekdaj imela še več priključkov, ki pa 
so za današnje razmere prenevarni in so 
ukinjeni. Taka sta bila npr. priključka pod 
Cenovo gubo nad Ravnami in nad elek-
trarno na Čegeljšah.

Delavska naselja in barake

V spominu ljudi so ostala delavska naselja 
različnih podjetij s svojimi barakami. Te 
so bile grajene po principu montažnih 
hiš. Bile so razstavljive, ob koncu so jih 
razstavili in spet postavili na drugem 
gradbišču. Kako je bilo bivati v njih? 
Precej težko, sploh pozimi. Bilo je precej 
prepiha in kljub temu, da se je kurilo, je 
voda v lavorju do jutra zmrznila. V eni 
sobi (cca. 7x7m) so bile postelje tesno 
druga ob drugi - železne, vojaške postelje. 
V sobi je bila še kakšna železna omara. 
Barake so bile celi kompleksi, dolge 
tudi po 20, 30 m. Takoj za vhodom se 
je začel hodnik, levo in desno pa so bile 
sobe. Barake so imele urejene kopalnice 
oz. tuše, ki so delovali na podoben način 
kot vojaški. Sestaven del naselja so bile 
različne delavnice (avtomehanične, varil-
ske, …). Na razpolago so imeli bife in 
redno poštno oskrbo.
Menza in prehrana sta bili dobro urejeni. 

Kuharice so imele veliko dela, saj je bilo 
treba pripraviti obroke za vsaj 300 delavcev, 
kolikor jih je bilo najmanj na posameznem 
gradbišču. Zajtrk, kosilo in večerja (do 22. 
oz. 23. ure zvečer) so bili v menzi, malico pa 
so dobili za s seboj. Kuharice so stanovale v 
svojih barakah, nekaj pa tudi v Tržiču. Delalo 
se je tudi po 400 ur mesečno ali več, tudi so-
bote, nedelje, praznike (tudi državne). Je bilo 
pa plačilo redno in pošteno. Po plačilnem 
dnevu je večina delavcev za kratek čas 
obiskala domače. 

Ta naselja so bila precej samozadostna, 
tudi profili delavcev so bili zelo različni in 
prilagojeni potrebam naselja. Delavci so 
dobili praktično vse, čeprav je res, da po 
14-urnem delavniku razen osnovnih potreb 
niso potrebovali veliko. V naseljih niso bili 
izolirani, večkrat so šli v mesto, običajno kar 
v delovnih oblekah. Zanimiv je bil pogled, ko 
se je po 300 ljudi naenkrat napotilo na Ravne, 
v nekdanjo gostilno Teksas, kasneje Radetz-
ky. Tržičani so delavcem na gradbišču pravili 
cestarji. Le malo pristnih Tržičanov je delalo 
tu. Si je pa veliko delavcev po zaključku del 
prav v Tržiču poiskalo svoj dom, saj je bilo tu 
veliko neporočenih žensk. Poleg kakih 20% 
Slovencev so bili delavci praktično iz cele 
Jugoslavije. 

Pa še vprašanje za vas. Kako se teh dogod-
kov spominjate vi? Kako se spominjate s to-
vornjaki natrpane ceste skozi Tržič, delavcev 
razkropljenih po mestu, detonaž na gradbišču 
…  Radi bi, da svoje spomine delite tudi z 
nami. Lahko se oglasite pri nas in nam pov-
este kaj zanimivega, lahko pa nam svoje 
spomine zapišete in jih pošljete na e-naslov 
nejc.perko1@guest.arnes.si. Veseli smo vsa-
kega vašega odziva.

Vir: Marjan in Vanja Bukovnik
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Izdelava ptičjih hišic
Majda Fiksl in Mitja Žnidaršič, foto: Tevž Ribič

Učenci so v sodelovanju z Domom Pe-
tra Uzarja v okviru medgeneracijskega 
druženja pripravili delavnico izdelave 
ptičjih hišic. V torek, 7. oktobra 2014, so 
učenci osmih razredov (Polonca, Kle-
men, Janez, Gašper, Marko, Anže, Jure, 
Alen, Tevž) obiskali varovance Doma Pe-
tra Uzarja. Direktorica doma dr. Anamarija 
Kejžar je izrazila željo, da bi stanovalci sku-
paj z učenci izdelali ptičje hišice, ki bi jih 
lahko postavili v okolici doma, kjer bodo 
lahko hranili ptice. V sodelovanju z men-
torji Majdo Fiksl, Marjeto Šumič, Mitjem 
Žnidaršičem, Dino Pintarič in Dušanom 
Markičem smo pripravili material in se dela 
lotili v parih: učenec in stanovalec doma. 
Vse pripravljene dele hišic smo najprej po-
brusili. Sledilo je lepljenje sestavnih delov 
hišic, nato smo jih z žebljički še dodatno 
ojačali. Hišice smo pobarvali in jih pod-
pisali. Vsaka hišica je bila nekaj posebnega, 
saj je bil produkt dela mladih in starih ter 
njihovega sodelovanja. Izdelali smo osem 
ptičjih hišic, hišnik pa bo poskrbel, da bodo 
hišice obešene na primernih mestih okoli 
doma, kjer bodo nudile hrano lačnim pti-
cam.

rabiti modro barvo, je učiteljica Petra barvo 
narobe zaprla in se je skoraj vsa razlila na 
enem delu stopnic. Vsi smo se začeli zelo 
smejati, ker je bila tudi učiteljica povsem 
modra. Zadrego z razlito barvo na stopnici 
smo rešili tako, da smo jo uporabili za nebo. 
Ko smo bili že vsi utrujeni od barvanja, nam 
je babica ene izmed deklet prinesla piškote 
in ledeni čaj.

Poslikava stopnic
Maja Banovič in Violeta Stupar

V torek, 30. 9. 2014, smo se učenke (Tia, 
Maja, Pika, Maja, Lia, Mojca, Violeta, 
Hana, Ariana ter nekaj učenk iz 5. a raz-
reda) z učiteljico Petro Smolej zbrale na 
otroškem igrišču v Bistrici, da prebarvamo 
stopnice. Pri delu nam je pomagal tudi 
učitelj Mitja Žnidaršič. Tia in učiteljica sta 
najprej vse narisali, potem pa smo vsi še 
barvali. Vmes smo imeli malce težav, saj so 
majhni otroci hodili po stopnicah, nato pa 
je prišel še kuža, ki je vse potacal, ampak se 
na srečo ni nič poznalo. Ko smo hoteli upo-

Zbiralna akcija papirja 
Klara Žos 

16. in 17. 9. 2014 je na Loki potekala zbi-
ralna akcija starega papirja, ki ga je organi-
zirala OŠ Bistrica. Nekateri učenci so papir 
zbirali dalj časa, drugi od prejšnje zbiralne 
akcije, tretji pa so ga dobili od sodelavcev, 
prijateljev, sosedov. Na zbiralni akciji so bili 
prisotni tudi učitelji, ki so skrbeli za pravil-
no tehtanje papirja. Za usmerjanje prometa 
je bil odgovoren 8. a razred. Zbranega je 
bilo 33603 kg papirja, to je kar 90 kg na 

učenca. Največ  papirja, 4303 kg je zbral 7. 
b razred, drugi je bil 8. b s 3771 kg papirja, 
tretji pa 4. a. z 2712 kg.

Za razigrano in ustvarjalno 
otroštvo
Joži Seifert

To je bila letošnja tema v tednu otroka od 6. 
do 12. oktobra 2014. Z učenci smo izvedli 
več naravoslovnih dni in sicer: 1. razredi 
so odšli v jesenski gozd, 2. razredi so bili v 
sadovnjaku Resje, 4. razredi so si ogledali 
Tehniški muzej v Bistri, 5. razredi so odšli 
v Tržič, kjer so si ogledali Kurnikovo hišo, 
muzej ter zanimive stavbe v mestnem jedru. 
Vsi učenci od 1. do 5. razreda smo se raz-
gibali v športnem dopoldnevu na šolskem 
igrišču oz. v telovadnici. Preizkusili smo se 
v zabavnih štafetnih igrah, metanju vorteks 
žoge, ciljanju z žogo v cvetlične luknje, 
starejši pa so se pomerili v igri med dvema 
ognjema. V sončnem jesenskem dopold-
nevu smo ustvarjali s kredami na šolskem 
igrišču in pred šolo. 
V sodelovanju z Rdečim križem iz Tržiča 
so učenci naše šole zbrali veliko oblačil, 
hrane, igrač in šolskih potrebščin za social-
no ogrožene otroke iz naše občine.
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Mini olimpijada 
Lina Mešič, 8. b; foto: Lina Mešič in Štefan Terziev

V sredo, 24. 9. 2014, je na OŠ Križe poteka-
la Mini olimpijada za učence prvih, drugih 
in tretjih razredov. Vsako leto se Mini olim- 
pijade udeleži približno 330 otrok iz šol in 
150 otrok iz vrtcev. V naši občini Mini olim- 
pijada poteka že 7 let. Pomen je, da se otro-
ci družijo, spoznavajo nove discipline ter 
predvsem, da se zabavajo. Otroci so imeli 
sedem postaj oz. sedem različnih disciplin, 
izmed katerih so jim bile najbolj všeč skok 
v daljino, tek in metanje obročev. Na koncu 
dneva so bili vsi otroci zmagovalci, saj so 
se naučili, da je vedno potrebno sodelovati 
in ne zmagati. 

Novice iz OŠ Križe
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Vaja evakuacije in predstavitev 
enot za zaščito in reševanje 
Maja Bitežnik, foto: Maja Bitežnik, Nataša Dovžan

Drugo soboto v mesecu požarne varnosti 
je pet minut čez osmo ravnateljica po 
ozvočenju sporočila, da je v šoli izbruhnil 
požar. Učenci so skupaj z zaposlenimi po 
evakuacijskem načrtu hitro zapustili šolo, 
nekaj pa jih je ostalo ujetih v poslopju. 
Na kraj so prihiteli gasilci prostovoljnih 
gasilskih društev Križe, Bistrica pri Tržiču 
in Kovor, ki so po lestvi rešili ujete v 
stavbi in pogasili požar. To je bila vaja 
evakuacije - del tehniškega dneva, ki se je 
nadaljeval s predstavitvijo enot za zaščito 
in reševanje. Učenci so si ogledali devet 
postaj, na katerih so se predstavila gasilska 
društva, Civilna zaščita – izpostava Kranj, 
Policijska postaja Tržič, Slovenska vojska 
– izpostava Bohinjska Bela, GRS Tržič, 
Kinološko društvo Storžič ter Rdeči križ 
Tržič. Na vsaki postaji so se učenci lahko 
tudi preizkusili kot reševalci, gasilci, vod-
niki psov, policisti, vojaki …  Učenci so se 
na privlačen način naučili, kako ravnati v 
primeru nesreče. Zahvaljujemo se podjetju 
Slorest za pogostitev sodelujočih ter vsem, 
ki so pomagali pri izvedbi tehniškega dne. 

Potovanje v preteklost 
Mateja Marčun

Razred 1. a se spremeni v pokrajino iz 
naše davne preteklosti. Na sredini razreda 
jesenska breza, okoli katere je nanizano 
pet "jam", v njih pa kamenodobni otroci z 
okrasji okoli vratu in kamenjem v rokah. 
Nekateri potujejo po pokrajini in spoz-
navajo življenje v pradavnini z malimi 
ogenjčki - baloni. Plazijo se v jame ter tru-
doma poslikavajo strope s podobami lova 
na divje živali. Drugi v krogu poskušajo 
ujeti nenavadno sinhron ritem kamnov, 
nato z ogljem rišejo podobe divjih živali 
na kamnite ploskve. Naenkrat življenje 
prekine vesel vzklik nabiralcev in lovcev 

- hrana. Odplazijo se v svoja domovanja in 
z rokami bašejo okusno malico v zavetju 
poslikanih jam in radovednih pogledov os-
talih učencev OŠ Križe. Vsi so si edini - še 
dobro, da smo s poukom šele dobro začeli. 
Le kaj nas še čaka?!

Zbiralna akcija za otroke
iz Etiopije
Maja Bitežnik in Simona Kralj

Naši učenci so v začetku septembra zbirali 
barvice, material za ustvarjanje in zapest-
nice za otroke iz Etiopije. Z učenci smo 
si na spletu ogledali, kako živijo otroci 
v Etiopiji, nato pa okrasili škatlo, ki se 
je hitro napolnila s prispevki učencev. 
Učenci so pod vodstvom učiteljice Si-
mone Kralj izdelovali zapestnice, da bi jih 
podarili afriškim otrokom. Zbrane stvari 
smo predali bivši učenki Neži Studen, ki 
jih je odpeljala v vasico Kobo, kjer bo tri 
mesece pomagala tamkajšnjim prebival-
cem. Dogovorili smo se, da bo po prihodu 
domov našim učencem predstavila svoje 
bivanje v Etiopiji in življenje tamkajšnjih 
otrok. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej 
akciji.

Opravičilo

V prejšnji številki Tržičana je bil na strani 4 objavljen članek o predstavitvi Tržiča na sejmu 
Herbstmesse. Članku je bil pomotoma skrajšan naslov, ki se v celoti glasi »Skupni nastop 
Območne obrtno-podjetniške zbornice in Občine Tržič na sejmu Herbstmesse 2014«.  Za 
nevšečnosti se vsem prizadetim iskreno opravičujemo.
            Uredništvo Tržičana
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Osmošolci in mentorji OŠ Tržič vsako 
leto obiščemo Šentanski rudnik. Ogled in 
vodenje nam omogočita župan in Občina 
Tržič. Na področju rudnika izvajamo 
različne dejavnosti: spoznavamo kamnin-

Slovenska znanstvena fundacija je letos organizirala jubilejni, dvaj-
seti Festival znanosti in Sejem eksperimentov. Vsako leto na to pri-
reditev povabijo tudi aktivne udeležence iz vzgojno-izobraževalnih 
ter raziskovalnih  ustanov, industrije in drugih podjetij, ki predstav-
ljajo svoje dosežke na področju znanosti in raziskovanja. Prireditev 
je namenjena širokemu krogu obiskovalcev, posebej pa mladim, ki 
jih zanima znanost.

Na Sejmu eksperimentov se vsako leto predstavi  tudi aktiv učiteljev 
naravoslovnih predmetov OŠ Tržič s projekti, ki so plod našega 
dela. Letos smo predstavili eksperimentalni del raziskovalne na-
loge Modrotisk. Praktično sta učenki osmega razreda izdelovali 
velike in male milne mehurčke. Ta delavnica je pritegnila obisko-

V petek, 10. oktobra 2014, so bili gasilci 
PGD Kovor in PGD Bistrica pri Tržiču 
obveščeni, da je izbruhnil požar v PŠ 
Kovor. Pozivniki so gasilce obvestili o 
požaru, gasilci so odhiteli v gasilski dom, 
se oblekli v zaščitne obleke in se z vsemi 
vozili odpeljali proti kraju požara. Medtem 
so v šoli učiteljice učence evakuirale iz 
šole. Učenci so se morali v razredu post-
aviti v kolono in hitro, ampak mirno oditi 
ven, saj če bi vsi tekli in se razburjali, bi se 
lahko kdo spotaknil in padel. Učiteljice so 
na parkirišču preštele učence in ugotovile, 
da ni dveh učencev in ene učiteljice, ki so 
ostali ujeti v goreči stavbi. 

Ko so prišli gasilci, so hitro izstopili iz 
vozil, napeljali cevi in nekaj gasilcev je 
gasilo šolo od zunaj, nekaj pa jih je z dihal-
nimi aparati šlo v šolo in so gasili znotraj. 

Spoznavamo naše 
kraje

20 let festivala znanosti in sejma 
eksperimentov

Požar v šoli Kovor

Romana Turk, foto: Domen Mali

Romana Turk

Nika Klančar, 5. k, foto: Eva Kuralt
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sko osnovo, zelišča in sam rudnik živega 
srebra. Znanje o rastlinah in zeliščih že 
vrsto let z nami prijazno deli Džurica 
Meglič. Vrhunec dneva je vsekakor spre-
hod po Antonovem rovu. Vsako leto nas 
navduši, a letos so našo posebno pozornost 
pritegnili netopirji, ki so ogrožena živalska 
vrsta. V rovih rudnika pa smo jih letos našli 
lepo število.

Tudi z bralci tega članka želimo deliti foto-
grafiji »netopirjih zvezdnikov«, ki smo ju 
zmotili pri dnevnem počitku.

Pregledali so vse prostore in v četrtem raz-
redu našli ranjence. Na nosilih so jih hitro 
odnesli na parkirišče, kjer so jih trije gasil-
ci pregledali in oskrbeli njihove poškodbe. 
Kmalu za tem so gasilci nehali gasiti in so 
pospravili orodje. 

Na srečo je bila to le vaja, s katero so se 
učenci naučili, kako morajo ravnati ob pri-
meru požara, gasilci pa so še bolje priprav-

ljeni na intervencijo. Ker je oktober mesec 
požarne varnosti, so gasilci učencem 
predstavili tudi tovornjak in gasilski trak-
tor. Učenci so lahko poskusili, kako se 
gasi požar s cevmi in vodo ter z gasilnim 
aparatom na prah. 

To je bil za učence poseben dan, ker je bilo 
vse nepričakovano in vznemirljivo. Gasilci 
pa so jih pogostili še s čokolado in sokom.

valce, ki so se preizkusili v tehniki izdelovanja  mehurčkov. Pri tem 
so se učili in zabavali.
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V soboto, 13. 9. 2014, se je v Kulturnem 
centru Tržič odvijala kulturna prireditev 
Slovenski slikarji za tržiške otroke. 
Uvodne nastope so pripravili učenci 
tržiških šol. Predstavili so se pevska zb-
ora OŠ Križe in POŠ Lom, plesna skupi-
na iz OŠ Bistrica (z izvirnim plesom, s 
katerim bodo nastopili tudi na državnem 
prvenstvu v Velenju) ter učenca Primož 
Lah (harmonika) in Klara Žos (solo). 
Občinstvo je bilo zelo zadovoljno z 
nastopi naših otrok, pohvalili so tudi 
dobrote (pecivo in sendviče), ki so jih 
pripravili učenci OŠ Tržič in OŠ Bis-
trica ob mentorstvu Ane Mrgole, Nataše 
Bergant in Asje Štucin.

14

V petek, 21. novembra 2014, bomo 
obeležili Dan slovenske hrane, s kat-
erim želimo opozoriti na pomen oskrbe 
prebivalstva s kakovostno hrano iz loka-
lnega okolja. Vrtec in šola imata pomemb-
no vzgojno in izobraževalno vlogo pri raz-
vijanju zavesti o pomenu hrane iz bližine, 
zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih 
navadah, kulturi prehranjevanja in odgo-
vornega odnosa do sebe in svojega zdrav-
ja. Cilj je vplivati na izboljšanje odnosa do 
hrane, njene pridelave, varovanja okolja in 
zdravja populacije.
V sklopu projekta Tradicionalni slov-
enski zajtrk bomo letos v Vrtec Tržič 
povabili Radio Gorenc in Gorenjski glas. 
Sodelovali bomo s kmetijami, dobavitelji, 
lokalno skupnostjo. Pridružili se nam bodo 
čebelarji, mlekar, sadjar, kmečke žene, ki 
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Tradicionalni slovenski zajtrk

Slovenski slikarji za 
tržiške otroke

Suzana Smolej, vodja prehrane in ZHR

mag. Metka Knific
Mitja Žnidaršič, OŠ Bistrica

bodo lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
osvetlili določeno področje. V igralnicah 
bodo pripravili lične in zanimive pogrin-
jke, ki bodo otroke motivirali za zajtrk in 
poizkušanje domačih jedi.
Pri zajtrku se nam bo v enoti Palček 
pridružil gospod župan. Sprejeli ga bodo v 
skupini vzgojiteljice Mire Čemažar. V isti 
skupini bo pomen domačih jabolk pred-
stavila gospa Darja z ekološke kmetije 
Robež iz Loma. Otroke bo poučila tudi 
o pomenu zdravilnih zelišč ter z njimi 
pripravila čaj za celo enoto. Otrokom iz 
te skupine bo podarila lonček domače 
marmelade, naravni jabolčni sok in jabolka 
- za vsakega otroka eno jabolko.
Gospo Majdo iz Loma bomo povabili v 
enoto Deteljica. Otrokom ene ali dveh 
skupin bo prikazala pripravo domačega 

kruha, vsak otrok si bo lahko oblikoval 
svojo žemljico. Pripravili bodo tudi namaz 
iz sveže skute z dodatkom sadja ali zelišč.
Čebelarja bomo povabili v enoto Križe in 
v skupino vzgojiteljice Tatjane Malovrh 
v OŠ Bistrica. Pokazala bosta opremo, 
ki se potrebuje pri delu s čebelami, satje, 
povedala o pomenu medu, cvetnega prahu 
in odgovorila na vprašanja otrok. Gospo-
da Aleša iz Podbrezij, ki nam bo v vrtec 
pripeljal domača jabolka, bomo poprosili, 
da nam v enoti Križe predstavi pomen 
domačega sadja ter kaj se iz jabolk da nare- 
diti. Za otroke iz te skupine bo prinesel 
jabolčni sok in jabolčni kis, da si bodo 
otroci z njim okisali dnevno solato.

Gospod Slavko iz Popovega, ki se ukvarja 
z mlekarstvom in sirarstvom, nam bo v 
vrtec pripeljal sveže domače mleko, eni 
skupini v Palčku za pokušino tudi domač 
sir. Gospod Matjaž z Dolge njive bo v 
skupini vzgojiteljice Damijane Mlinarič v 
OŠ Tržič predstavil izdelavo masla, naredi-
li bodo tudi namaz iz sveže domače skute.

V novembru 2013 smo na Ljudski univerzi 
Tržič ustanovili Center medgeneracijskega 
učenja Gorenjske, katerega ključno vodilo 
je povezati različne generacije za prenos 
znanj, modrosti in izkušenj. Da bi presegli 
globok prepad med generacijami in olajšali 
prenos znanja med predstavniki različnih 
generacij, bomo članice Zveze ljudskih 
univerz Slovenije pripravile vseslovenski 
dan Centrov medgeneracijskega učenja, ki 
bo 19. novembra 2014 potekal pod geslom 
Center medgeneracijskega učenja na ljud-
skih univerzah (CMU na LU). Ta dan boste 
na Ljudski univerzi Tržič lahko od 10. do 
14. ure brezplačno poslušali predavanje 
Pravo za vsak dan in od 16. do 18. ure pre-
davanje Pet jezikov ljubezni. Zaradi ome-
jitve prostih mest je potrebna predhodna 
prijava. V okviru Centra medgeneracijske-

Center medgeneracij- 
skega učenja na  
Ljudski univerzi Tržič

ga učenja pripravljamo tudi mesečne 4-urne 
delavnice. V decembru (8. 12.) bo novolet-
na delavnica potekala od 17. do 19. ure.
V letu 2015 si obetamo še mnogo zani-
mivih srečanj, v januarju Osnove Photo-
shopa, v februarju predavanje z naslovom 
Hrana kot zdravilo, v marcu Priprave na 
veliko noč, v aprilu bomo govorilu o bon-
tonu kot adutu osebne uspešnosti, v maju 
o Pričevanju o življenju tržiških baronov 
Bornov, v juniju pa o Računalništvu za 
vsakdanjo rabo. Mentorji, ki bodo stroko-
vno podpirali zgoraj omenjene teme, bodo: 
Igor Šober, Irma Lipovec, Maja Vester, dr. 
Bojan Knific in Nataša Škofic Kranjc.
Center medgeneracijskega učenja na Ljud-
ski univerzi Tržič s skrbno zastavljenim 
programom predstavlja projekt, ki odraža 
potrebe čisto vseh generacij v Sloveniji, 
saj s svojo združevalno, povezovalno 
in izobraževalno noto prinaša zagon za 
izboljšanje življenja v skupnosti in deluje 

kot dodatna spodbuda za aktivno učenje v 
vseh življenjskih obdobjih.
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Športna zveza Tržič se je skupaj z vodilnim 
partnerjem Olimpijskim komitejem 
Slovenije prijavila na Evropski projekt 
Team Olympiad. Partnerja Olimpijskega 
komiteja sta v Sloveniji še Športna zveza 
Slovenj Gradec in TIC Moravske toplice. 
V Avstriji pa sta bila izbrana Sportunion 
Kaernten Celovec in Karitas Graz.
Športna zveza Tržič je športno družabno 
prireditev Ekipna olimpijada organizirala 
12. 9. 2014 v Dvorani tržiških olimpijcev. 
Sodelovalo je 16 ekip z več kot 130 tek-
movalci, med njimi Varstveno delovni cent-
er Tržič, Društvo invalidov Tržič, Društvo 
upokojencev Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Križe, 
OŠ Tržič, OŠ Dob, Nordijski smučarski 
klub Tržič FMG, Ferajnovci, SG Celovec, 
Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica, 
Prostovoljno gasilsko društvo Podbrezje, 
Športno društvo Jelendol Dolina.
Vse ekipe so se pomerile v petih različnih 
igrah: strel na gol, golf, hoja po skakalnih 

MED NAJBOLJŠIMI OSMIMI EKIPAMI 
V FUTSAL POKALU TERME OLIMIA
Članska ekipa igralcev dvoranskega male-
ga nogometa je konec septembra v finalu 
pokala MNZ Kranj s 4:1 premagala ekipo 
Stripy iz Škofje Loke in si tako priborila 
nastop med šestnajstimi slovenskimi eki-
pami v pokalnem tekmovanju. Strelca sta 
bila Darko Babič in Aleksandar Dakić. 
Žreb nam je na državnem nivoju namenil 
prvoligaško ekipo Extrem iz Sodražice 
(trenutno peta ekipa v 1. SFL), ki smo 
jo v Tržiču 12.10.2014 premagali in se 
presenetljivo uvrstili v nadaljnje tekmo-
vanje med osem ekip. Strelci na tej tekmi 
so bili Milan Blagojević, Darko Babič, 
Aleksandar Dakić in Denis Rahman. 
Največji uspeh tržiškega nogometa po dol-
gih letih na državnem nivoju!
Za tržiško ekipo, ki zaenkrat še ne igra v 
nobeni organizirani ligi pod NZS, so pod 
taktirko trenerja Grega Premrla nastopili 
naslednji igralci: kapetan in vratar Igor 
Đurič, Sanel Begić, Denis Rahman, Anže 
Račman, David Markelj, Klemen Valjavec, 
Gregor Perko, Aleksandar Marić, Alek-
sandar Dakić, Milan Blagojević, Darko 
Babić in Dalibor Trajkov. Ti igralci so 
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Uspehi NK Tržič 2012

Ekipna olimpijada-Team Olimpiad

Pavel Škrjanec

Biserka Drinovec, sekretarka ŠZ Tržič
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smučkah, štafetna igra in vlečenje vrvi. 
Program sta popestrila Ansambel Zarja in 
Folklorna skupina Karavanke. 
Ekipna olimpijada je prireditev, ki spod-
buja sodelovanje in medsebojno inte-
gracijo. Poleg vpliva na udeležence je 
pomembna tudi z vidika razvoja turiz-
ma, razvoja športa v obmejnem pasu ter 

dolgoročnega povezovanja Slovencev in 
Avstrijcev z vključevanjem športa. Hvala 
vsem ekipam, ki so sodelovale na priredit-
vi, gledalcem za bučno podporo s tribun.  
Hvala vsem, ki ste s svojim delom pripo-
mogli, da je prireditev uspela na tako vi-
sokem nivoju in da smo skupaj dosegli 
zastavljeni cilj.

generacija, ki je bila trenirana na drugih 
gorenjskih nogometnih terenih in sedaj 
nastopajo kot homogena ekipa ter uspešno 
branijo tržiške barve.
Žreb parov naslednjega kroga bo konec 
oktobra, tekmi pa bosta v novembru; ena 
v Tržiču, druga pa na Ptuju, v Mariboru, 
Rogaški Slatini, Sevnici, Litiji, Kobaridu, 
Ajdovščini ali Škofijah. Igralci bodo do 
takrat trenirali in za različne ekipe igrali 
tržiško zimsko dvoransko ligo v malem 
nogometu.

TORCIDA TRŽIČ PRVAK LETNE LIGE 
2014
Pri NK TRŽIČ 2012 so 12. oktobra 2014 
z zadnjim turnirjem na asfaltu za OŠ Tržič 
zaključili letošnjo letno ligo v malem no-

gometu. Liga je bila organizirana od aprila 
do oktobra 2014, prvič pa so prvaki postali 
igralci ekipe Torcida Tržič, pred Luftarji 
in ŠD Lom (v lanski sezoni so torcidaši 
naslov zapravili v zadnji tekmi). Omeniti 
velja, da je ligo pričelo šest ekip, preko 
turnirjev nastopilo devet ekip, končale 
pa le tri. Za zmagovalno ekipo so nasto-
pali naslednji igralci: Ervin Ogrič, Mario 
Simič, Luka Marič, Rok Teran, Miha 
Škaper, Damir Marič, Danijel Kovačevič, 
Aleksandar Kocič, Tadej Zupan, Klavdijo 
Gaberc, Grega Mohorč in Petar Simič. 
Zmagovalci letošnje letne lige bodo tako še 
jeseni odigrali dve tekmi super pokala, ki je 
v Tržiču tradicionalno med zmagovalcem 
serije turnirjev letne lige in zimske dvoran-
ske lige v malem nogometu.
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Tržiška balinarja Jaka Kosirnik in Matej 
Kavčič sta nastopila na svetovnem balinar-
skem prvenstvu v italijanskem Chieriju in 
zopet navdušila z osvojitvijo medalj.
Jaka je v dramatičnem finalu osvojil sre-
brno odličje v disciplini natančnega izbija-
nja, za malenkost je izgubil zlato medaljo 
šele v dodatnem razigravanju, po tem, ko 
sta bila v redni seriji s hrvaškim tekmecem 
povsem izenačena. To je njegova prva 
medalja v članski konkurenci, pred tem pa 
je tudi že postal svetovni prvak v mladinski 
konkurenci. Matej je slovenski reprezentan-
ci v močni konkurenci priboril dve bronasti 
medalji. Najprej je z osebnim rekordom 43 

V Plesnem Studiu Špela smo komaj čakali 
na letošnje svetovno street prvenstvo na 
Češkem. In čeprav so bili že rezultati z 
državnega prvenstva odlični, smo upali, 
da jih na svetovnem še izboljšamo. Naša 
mladinska mala street skupina s točko I re-
member, je navdušila sodnike. Premagali 
so vso konkurenco in postali svetovni pr-
vaki ter se tako prvič v zgodovini PS Špela 
povzpeli na svetovni vrh. Naslednja se je s 
tekmovalno točko predstavila mala članska 
street skupina Camorra, ki se je prav tako 
uvrstila v finale in si priplesala odlično 
4. mesto. Na Češkem smo se imeli super, 
prosti čas med tekmovanjem smo izkoris-

Plesni klub Tržič je tudi letos organiza-
tor dveh tekmovanj v rock and roll-u, eno 
smo že izvedli, drugo pa bo 22. 11. 2014 v 
Tržiču. Tako smo eden od redkih klubov, ki 
že več kot 20 let izvaja tekmovanja v svo-
jem kraju in s tem razveseljuje ljubitelje 
plesa v Tržiču in širše.
Vodilo našega dela je kvalitetno izkoriščen 
prosti čas naših otrok in mladine, trudimo 
pa se tudi za izboljšanje odličnosti tistih, 
ki jim ples predstavlja tekmovalni izziv. 
Svojo dejavnost usmerjamo tudi v humani-
tarne in dobrodelne akcije – začeli smo z 
aktivnostmi v tržiški enoti VDC KRANJ, 
kjer že osmo leto izvajamo brezplačen ple-
sno-rekreativni program. 
Po septembrskih brezplačnih dnevih smo 
začeli z svojimi dejavnostmi na lokacijah 
v Tržiču, Kranju, Sebenjah, kjer izvajamo 
tudi tečaj družabnih plesov in jogo. Va-
bimo te, da se pridružiš veliki družini lju-
biteljev različnih plesnih zvrsti in z nami 
zabavno preživiš svoj prosti čas. Več infor-
macij lahko dobite na tel.: 040-635-710 ali 
na plesni.klub.trzic@gmail.com.

Tržičana v svetovnem  
vrhu

Plesalci Plesnega Studia Špela postali  
svetovni prvaki

Tekmovanje v  
rock and roll plesih

Dušan Kavčič

Špela Mandelc

Marta Markič

točk dosegel tretje mesto v disciplini hitrost-
nega zbijanja, nato pa je osvojil še eno bro-
nasto odličje, skupaj z reprezentančnim ko-
legom Damjanom Urbančičem, v disciplini 
štafetnega zbijanja.
Odlični dosežki obeh športnikov niso bili 
povsem pričakovani, zato so še toliko bolj 
vredni. Balinarski klub Tržič AC Žepič je 
tudi tokrat po vrnitvi za slavljenca pripravil 
prisrčen sprejem na domačem balinišču na 
Ravnah. Množico zbranih navdušencev je 
pozdravil tudi tržiški župan mag. Borut Sa-
jovic, v svojem pozdravnem nagovoru pa 
je poleg zahvale obema reprezentantoma in 
klubskim funkcionarjem izrazil tudi svojo 
nadaljnjo podporo razvoju balinarskega 
in ostalega športa na celotnem področju 
občine Tržič.

Ob tej priložnosti se člani upravnega odb-
ora balinarskega kluba ponovno zahvalju-
jemo našim glavnim podpornikom, Av-
tocentru Žepič in Orodjarstvu Knific, ter 

Jaka Kosirnik in Matej Kavčič

tili za raziskovanje Prage. Po prvenstvu na 
Češkem so plesalci Plesnega Studia Špela 
odpotovali še na svetovno prvenstvo v 
hiphopu v Nemčijo. V Bochumu je otroška 
velika formacija, kjer pleše 15 otrok, zas-
edla odlično 16. mesto, Laura in Maša 
sta med več kot 80 pari zasedli odlično 
10. mesto, Maša Štucin pa je med več kot 
100 solistkami zasedla 22. mesto. Iskrene 
čestitke za odlične rezultate, najboljši ste!
Še vedno se nam lahko pridružite na vseh 
plesnih in športnih vadbah. Urnik naj-
dete na spletni strani ali na oglasni deski 
pred prodajalno Dona. Z razlogom lahko 
rečemo - pridružite se najboljšim!

Občini Tržič, ki vzorno zagotavlja odlične 
pogoje za razvoj tekmovalne in rekreativne 
športne dejavnosti na Ravnah.

Ne pozabite glasovati in navijati za naši mladi energični plesalki  
MAŠO in LAURO na šovu Slovenija ima talent!?



tržičan   17

med ljudmi

Oktober je mesec požarne varnosti - letos je 
potekal pod sloganom Ko zagori, potrebu-
jemo pomoč vsi - in čas za dodatno urjenje 
in preigravanje različnih požarnih scenari-
jev. Gasilke in gasilci iz občine Tržič smo 
bili oktobra zelo dejavni. Najprej smo v 
požarni objekt "zagrizle" gasilke iz PGD 
Križe. Zadnji septembrski dan smo izvedle 
gasilsko vajo okrog Bara Špica v Križah. 
Vaja, ki je potekala pod vodstvom Ve-
ronike Bodlaj, je vsebovala vse elemente 
gašenja, reševanja in vodenja, aktivirala pa 
je 15 gasilk PGD Križe z vozili GVC 16/25 
in GVM1.

Že nekaj dni kasneje so z akcijo nadaljevali 
kriški gasilci, ki so se skupaj s člani PGD 
Golnik in PGD Duplje udeležili vaje v Du-
pljah. Ta je bila na sporedu že devetnajstič 
in daje zgled odličnega sodelovanja med 
društvi. Kriški gasilci so se vaje udeležili z 
vozili GVC16/25,GVM s prikolico in mo-
torno brizgalno ter 15 člani, vaja pa je bila 
s strani Gasilske zveze Naklo pozitivno 
ocenjena. 

Kar 34 gasilk iz PGD Leše, PGD Jelendol - 
Dolina, PGD Brezje pri Tržiču, PGD Križe, 
PGD Bistrica pri Tržiču in PGD Lom pod 
Storžičem se je udeležilo vaje v Lešah, kjer 
so gasile Travnarjevo domačijo v Palovčah 
in nazdravile še na bogati zakuski, ki so jo 
pripravile gasilke iz Leš. Dan kasneje, 11. 
oktobra, je mesec požarne varnosti dosegel 

Prostovoljno gasilsko društvo Kovor je 
v mesecu avgustu kupilo novi traktor 
CLAAS. Poganja ga 4400 kubični motor s 
75 Kw in pogonom na vsa štiri kolesa. 
V letu 2013 so se člani Upravnega odbora 
PGD Kovor odločili za nakup traktorja. 
Najbolj ugodno rešitev smo našli v podjetju 
Korotan d.o.o. iz Kranja, ki je ekskluzivni 
regionalni zastopnik za Slovenijo. Zastopa 
ga g. Damjan Zaplotnik, ki se mu prav lepo 
zahvaljujemo, prav tako proizvajalcu trak-
torjev CLAAS GLOBAL SALES GmbH 
SPILLERN 2104. Očitno se dobro zaveda-
jo, da prostovoljni gasilci težko pridemo na 
lahek način do denarja, in je potrebno ve-
liko in trdo delati, kar pa Kovorski gasilci 
znamo pokazati.
Novi traktor vozi cisterno s 3200 litri vode, 
ki je opremljena z mono in visokotlačno 
črpalko ter hitro cevjo dolžine 50 m. Na-
menjena pridobitev bo pripravljena v naši 
garaži za izboljšanje požarne varnosti v ce-
lotni občini Tržič in za razvoz pitne vode v 
sušnih obdobjih.

Oktobra smo gasili na veliko, a k sreči je 
šlo zgolj za vajo

Nova pridobitev  
za PGD Kovor

Alenka Teran Košir, Grega Kokalj, foto: Miha Potočnik Aleš Rutar, Foto: Janez Žos 

vrhunec v obliki evakuacijske vaje, ki je 
na OŠ Križe potekala v okviru Tehniškega 
dne. Predstavljajte si, da zagori šola! Kako 
ravnati, kako evakuirati učence, kako se 
zavarovati, vse to so vprašanja, na kat-
era so s svojimi dejanji odgovorili člani 
in članice PGD Križe, PGD Bistrica pri 
Tržiču in PGD Kovor. Poleg gasilskega 
dela so na vaji svoje delo predstavili tudi 
policisti, pripadniki Slovenske vojske, 
gorski reševalci in kinologi. Upamo, da so 
učenci ta dan odnesli tudi dragoceno le-
kcijo, ki bi jo v primeru resnične požarne 
nevarnosti lahko unovčili.

17. oktobra smo se na povabilo PGD 
Jelendol - Dolina preizkusili v poznavanju 
gašenja gozdnega požara, v akciji pa so 
poleg PGD Križe sodelovali še gasilci in 
gasilke PGD Bistrica pri Tržiču in PGD 
Lom pod Storžičem. Križani smo se vaje 
udeležili s 14 gasilci in gasilkami ter vozili 
GVC 16/25 in GVM1, vaja pa je pokazala, 
da smo tudi za gozdne požare ustrezno 
podučeni in opremljeni. Mesec požarne 
varnosti se je zaključil z izvedbo vaje v 
Gozdu, kjer so gasilci na pobočju Kriške 
Gore krotili gozdni požar. Zaradi zaključka 
redakcije spominov na vajo in fotografij ni 
pred vami, a verjemite, da je bila uspešna.
Skratka, oktober je bil natrpan z vajami. 
Bolje sto vaj kot en pravi požar, kajne?

Na pomoč!

Kar 34 gasilk je sodelovalo na vaji v Lešah, kjer je "zagorela" Travnarjeva domačija.
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Dom Petra Uzarja nudi pomoč na domu, ki 
obsega socialno oskrbo invalidnih, starejših 
in drugih oseb, ki se jim lahko tako nado-
mesti vključitev v dom. Tako lahko poskr-
bimo za lastno varnost in varnost naših svo-
jcev v času naše odsotnosti. 
Pomoč na domu se lahko izvaja enkratno 
ali vsak dan – glede na želje in potrebe se 
dogovorimo za trajanje in termine pomoči 
na domu. 
Pomoč družini na domu vsebuje: 

• gospodinjsko pomoč: prinašanje enega 
pripravljenega obroka ali nabava živil 
in priprava enega obroka hrane, pomi-
vanje uporabljene posode, osnovno 
čiščenje bivalnega dela prostorov z 
odnašanjem smeti, postiljanje in os-
novno vzdrževanje spalnega prostora;

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravil-
ih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, oprav-
ljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih orto-
pedskih pripomočkov; 

• pomoč pri ohranjanju socialnih stik-
ov: vzpostavljanje socialne mreže 

Mesec oktober je bil ploden v mnogih pogle- 
dih. Ne samo v pozni žetvi nekaterih težko 
pričakovanih poljščin, pač pa tudi v hu-
manitarnem pogledu. Začelo se je s tednom 
otroka, ko smo v času od 6. do 12. oktobra 
na vseh treh tržiških osnovnih šolah izvedli 
dobrodelno akcijo Lepo je deliti. Z vašo 
pomočjo smo zbrali kar 280 kilogramov 
živil, ki so jih vaši nadobudneži ves teden 
vestno prinašali v šolo. Teden dni kasneje 
smo, znova z vašo izdatno pomočjo, izve-
dli akcijo Drobtinica. Gre za mednarodno 
kampanjo, ki jo na isti dan izvajajo vsa 
območna združenja organizacij Rdečega 
križa in pri nas poteka že 14 leto. Drobtini-
ca je namenjena osveščanju javnosti glede 
vse bolj pereče problematike nezadostne 
ali nepravilne prehrane osnovnošolcev in 
spodbuja čut za solidarnost s tistimi, ki so 
se znašli v stiski. 
Člani RK Tržič in mladi prostovoljci smo 
18. oktobra pred hipermarketoma Spar in 

V starosti nisi sam

Podelitev priznanj krvodajalcem

dr. Anamarija Kejžar

Alenka Teran Košir, foto: Noelle Kavčič

z okoljem, s prostovoljci in s so-
rodstvom, spremljanje upravičenca 
pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo. 

Več informacij o pomoči na domu lahko do-
bite pri socialni delavki Alenki Javornik na 
telefonski številki: 04/598-03-18 ali gsm: 
051-337-818.

Oktober v Domu Petra Uzarja
V mesecu oktobru smo v domu organ-
izirali sklop prireditev, ki so prijetno pope- 
strile življenje v domu. Prvega oktobra 
smo skupaj z učenci OŠ Bistrica, OŠ Tržič, 
MePZ Društva upokojencev Tržič in Coun-
try babicami počastili mednarodni dan 
starejših. Poseben pečat je dal prireditvi 
stanovalec g. Mirko Majer z otvoritvijo 
nove stalne razstave likovnih del z naslo-
vom Dam ti cvet. Njegova lepa dela krasijo 
hodnik – vabljeni k ogledu!
V oktobru so sledila številna predavanja in 
aktivnosti: skupaj smo odkrivali skrivnos-
ti Piranskih solin, izvedeli, kako lahko 
preprečimo širjenje okužb, praznovali 90. 
rojstni dan g. Mirka Majerja ter izvedli sk-
lop aktivnosti vodene vadbe, ki je potekala 
v okviru Simbioze giba: različne vodene 
vadbe in zabaven Žiga band. Tudi kolektiv 
doma se je v oktobru izobraževal – v sk-

lopu organizirane paliativne oskrbe se je 
v izobraževanje vključil tim zaposlenih in 
zdravnika, pri uvajanju spremljanja kako-
vosti našega dela pa smo poslušali preda-
vanje o uvedbi upravljanja kakovosti ter si 
ogledali dom Šmarje pri Jelšah.
Z aktivnostmi nadaljujemo tudi v mesecu 
novembru, ki so objavljene v napovedniku.
V mesecu oktobru smo znižali cene frizer-
skih storitev – moško striženje že od 5,55 
in žensko od 15 eur – naročite se lahko na 
598-03-45.

Mercator ponujali pekovske izdelke naših 
donatorjev (še enkrat hvala Slaščičarstvu 
Japelj in Cerkovnik) in zbirali prostovoljne 
prispevke za financiranje šolskih kosil – eno 
šolsko kosilo stane približno 2,50 €. Zaradi 
vašega izredno pozitivnega odziva je bila 

akcija zelo uspešna, saj smo v petih urah 
na dveh lokacijah skupno zbrali 1.200 €. 
Denar bomo namenili vsem trem tržiškim 
osnovnim šolam.

Opozarjamo na krvodajalsko akcijo, ki bo 
v Sokolnici potekala 13. in 14. novembra, 
in na humanitarno prireditev Rdečega 
križa s podelitvijo priznanj krvodajal-
cem, ki bo 28. novembra ob 18. uri v Kul-
turnem centru Tržič. Vstopnine ne bo, se 
pa priporočamo za prostovoljne donacije v 
obliki hrane ali denarnega prispevka.
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Center za socialno delo Tržič (CSD) pri iz-
vajanju javnih pooblastil in socialno varst-
venih storitev vedno bolj uveljavlja aktivne 
oblike pomoči in podporo za čim večjo sa-
mostojnost pri reševanju problemskih in 
kriznih situacij posameznikom, družinam 
in skupinam prebivalstva, ki si boljšega 
položaja ne morejo zagotoviti sami. Gospo- 
darska kriza se poleg finančnih stisk v ve-
liki meri odraža na družinskih nerazume-
vanjih, razpadih družinskih skupnosti in 
stiskah otrok.
CSD Tržič tudi letos s finančno podporo 
Občine Tržič in z dobro izbiro javne de-
lavke gospe Avrelije Melihen, ki ima 
posluh in čut za soljudi, izvaja program 
pomoči za varstvo za starejše in ranljive 
posameznike. S programi javnih del se 
neposredno izboljšuje kakovost in dostop 
do storitev izvajalca, ki so namenjene 
večjemu krogu uporabnikov ter prispevajo 
k splošni koristi širše skupnosti. Z izvajan-
jem programa lažje prisluhnemo večjemu 
številu ljudi v hudih stiskah, ki imajo težave 
v duševnem zdravju, so prikrajšani za nor-
malno družinsko življenje ali pa potrebuje-
jo pomoč pri učenju vsakodnevnih funkcij. 
Gospa Avrelija vsak dan v sodelovanju s 
strokovno delavko centra skrbi za posa-

V Mladinskem centru (MC) Tržič je vedno 
živahno, saj je naša pisana druščina splet 
različnih jezikov in kultur. Veliko otrok 
in mladih, ki obiskujejo MC, se je ne-
davno priselilo v Slovenijo ali pa prihajajo 
iz družin druge generacije priseljencev. 
Posledično se zaradi nepoznavanja jezika 
soočajo z različnimi težavami v šolskem 
in vrstniškem okolju. Pri premagovanju 
takšnih ovir jim pomagamo na MC, kjer 
nam poleg uporabe neverbalne komuni-
kacije na pomoč priskočijo mladi preva-
jalci, ki so se tudi sami ne dolgo nazaj 
soočili s to situacijo. Tedenske skupine 

Posamezniki in družine 
v stiski

Učenje slovenščine  
na Mladinskem centru 
Tržič

Ljupka Cahunek

Ekipa Mladinskega centra Tržič

meznike na terenu, ki jih center obravnava.
»Vesela in hvaležna sem za priložnost, ki 
sem jo dobila z zaposlitvijo v programu 
javnih del na CSD Tržič in mi pomeni tudi 
izjemno življenjsko izkušnjo v smislu os-
ebnostne rasti. Ob obiskih posameznikov 
in družin sem nemalokrat pretresena nad 
njihovimi težkimi usodami in doslej si ni-
sem predstavljala, da v našem okolju potre-
buje pomoč v različnih oblikah tako veliko 
število ljudi. S pravo mero empatije in 
svojo pozitivno življenjsko naravnanostjo 
poskušam v skladu s strokovnim načrtom 
pomoči uporabnike motivirati, da krepijo 
samozavest, jih spodbujam k različnim ak-
tivnostim, da bi s tem pridobili več moči 
in poguma za premagovanje stisk, ki neka-
terim v najhujših primerih jemljejo tudi 

voljo do življenja. Pomembno ob tem delu 
se mi zdi tudi to, da ljudje, ki so razočarani 
nad družbenimi razmerami, občutijo, da je 
komu mar zanje, da ne mislijo, da so žrtve 
načrtnih manipulacij, saj taka prepričanja 
lahko velikokrat zasledimo v raznih go-
voricah. Iskren, hvaležen nasmeh, ve-
sel pozdrav, sproščen pogovor ali pa 
vprašanje: Kdaj spet prideš?, pa mi dajejo 
potrditev, da sem naredila nekaj pozitivne-
ga in mi pomenijo spodbudo za nadaljnje 
delo« pove Avrelija.
Strokovni delavci na CSD pa z dopolnilni-
mi programi ohranjamo stike s tistimi, ki 
za pomoč ne znajo ali ne zmorejo zaprositi 
sami. Takih posameznikov, ki tovrstne ob-
like pomoči potrebujejo,  pa je vsak dan 
več.

za učenje slovenščine za otroke in mlade 
potekajo že eno leto. Na skupinah se preko 
zabavnih iger, pogovorov in aktivnosti na 
sproščen način učimo slovenskega jezika. 
Poleg tega otrokom po zaključku pouka 
zaradi nerazumevanja jezika pomagamo 
pri opravljanju domače naloge, starejšim 
pa v okviru individualnega dela v popol-
danskem času nudimo pomoč pri dodatni 
razlagi predmetov. Z letošnjim šolskim let-
om smo pričeli z novo brezplačno skupino 
učenja slovenščine za matere. Te potekajo 
v jutranjem času vsak teden, kjer se učijo 
osnovne rabe slovenščine v vsakdanjem 
življenju, ki jim omogoča lažjo vključitev 
v lokalno okolje. Skupina jim poleg učenja 
jezika omogoča možnost druženja, spletan-
ja novih prijateljstev ter razvoj medsebojne 
pomoči.
Tudi letos bo v decembru potekala ob-
daritev otrok in mladostnikov, ki obiskujejo 
MC, za kar ponovno spodbujamo lokalne 
podjetnike in dobre ljudi, da nam pomagajo 
pri zbiranju sredstev. Več o nas si lahko 
preberete na naši spletni strani www.cs-

»V družini smo doma.«

ŽUPNIJSKA KARITAS KRIŽE
Vas prisrčno vabi na

13. DOBRODELNI KONCERT  
z odličnimi glasbenimi  

gosti in humoristi

v nedeljo, 30. novembra 2014,  
ob 16. uri,v OŠ Križe!

»V družini smo doma.«




Vas prisrčno vabi na 
13. DOBRODELNI KONCERT z odličnimi glasbenimi gosti in humoristi 

v nedeljo, 30. novembra 2014, ob 16. uri,v OŠ Križe! 
 



dtrzic.org. Dosegljivi smo tudi na e-pošti 
mladinski.center.trzic@gmail.com.
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Skupina Prijatelji Rožnovenske poti smo 
ob mesecu molitve rožnega venca in pred 
praznikom Marije, Kraljice miru, 4. okto-
bra romali po tej, že dobro obiskani poti, 
tudi v spomin na preminulega in zelo za-
vzetega člana Danija Zupana, ki ga pozna-
mo kot pevca Bratov Zupan, skrbnika 
Tekčevih jaslic, zavzetega kulturnika in 
globoko vernega človeka. Zbralo se nas je 
petdeset, tudi njegova sinova z družinama. 

»Leše so raj.« Tako je v pesmici, posvečeni 
Lešam, napisala gospa Olga Kepic iz Vi-

Romanje ob molitvi  
in spominu na  
Danija Zupana

Lešanski dogodki

Marija Lavtar

Metka Kokalj, foto: Miran Perko

Verjamem, da spomin nanj ne bo zamrl 
tudi na naslednjih romanjih. Navzoč je bil 
tudi naš sokrajan, misijonar na Malaviju, 
pater Stanko Rozman.
Člani skupine s predsednico Jano Grohar 
smo ponosni, da je ta pot prejela največ 
točk komisije pri ocenjevanju Turistične 
zveze Slovenije v okviru projekta Moja 
dežela - lepa in gostoljubna kot najboljša 
tematska pot v letu 2014 na območju 
ZZS OE KRANJ. Projekt gre naprej na 
ocenjevanje na nacionalni ravni. Še pred 
postavitvijo opreme je bila pot posejana z 
molitvijo in je obrodila odličen sad. Ve-
liko je pripomogla tudi odločna pomoč 
župana Boruta Sajovica in občinske ekipe. 
Način dela skupine je lahko tudi vzor za 
izvedbo raznih projektov tako cenovno 
kot kvalitetno, s predanimi in sposob-
nimi izvajalci, ki imajo posluh, zaupanje 

Vsako prvo nedeljo v oktobru (na 
podljubeljski semenj) se na družinskem 
srečanju zberemo Ahačičevi, po domače 
Anžonovi. Marjan, najmlajši od 11 otrok, 
ki je prevzel kmetijo Anžon, se je za-
vezal, da bo vsako leto zbral družino in 
tako smo se že 29. zapored zbrali na žagi. 
Spet nas je pričakala bogata pogostitev 
in nasmejani obrazi gostiteljev Majde in 
Marjana ter njunih hčera Zdenke in Irene 
z družinama, ki poskrbijo za organizacijo 
srečanja. Majda in Marjan sta ravno na ta 
dan praznovala 40. obletnico poroke, kar 

Anžonovi 2014

Marija Ahačič Premrl

sokega pri Kranju. Sunita Williams je de-
jala: »Lepšega kraja svojih prednikov, kot 
so Leše, si ne bi mogla želeti.« 
Lepo je bilo 27. septembra na 6. pohodu 
Petperesna deteljica, lepo popoldan, ko 
smo imeli 5. Astronavtski dan in lepo 
ob otvoritvi ceste Leše - Vadiče. Lepo je 
bilo, ko smo Leske nastopale v Cankarje-
vem domu, še lepše 5. oktobra, ko nas je 

nepričakovano 
obiskala Sunita 
Williams. Prišel 
je tudi Stane 
Vidmar in nas 
očaral s svojimi 
pesmimi. Pika 
na i vsem do-
godkom pa je 
bil dogodek na 
Brdu pri Kran-

in znanje pri komuniciranju z ljudmi. Ob 
povratku v Baziliko na Brezje smo se 
imeli kar veliko zahvaliti Mariji, Kraljici 
miru.

ju, kamor nas je Inženirska akademija 
Slovenije povabila na slavnostno podel-
itev častne listine naši rojakinji Suniti 
Williams. 
Lepi dogodki se ne zgodijo sami od sebe. 
Dogodke ustvarjamo ljudje: tisti, ki or-
ganizirajo in se trudijo in tisti, ki pridejo 
in s svojo prisotnostjo dajejo moralno 
podporo in zahvalo organizatorjem. Lepi 
in zanimivi dogodki nam prinašajo pov-
ezanost z ljudmi, nova poznanstva, ves-
elje, rodijo se novi načrti, lepi zadovoljni 
občutki, nepozabni spomini in zavedanje, 
da čas ni bil zapravljen zaman. Druženje 
na vasi in podobni dogodki dajo pravo 
težo dnevu, tednu, letom. 
Rada bi se zahvalila vsem, ki so sodelova-
li pri teh dogodkih. Preveč vas je, da bi 
vas naštevala, zato hvala vsem in vsake-
mu posebej.

je srečanju dalo poseben čar. Zbralo se 
nas je 75 in kar nam je v veliko veselje, 
nekateri so prišli prvič. Udeleženci se 
pomerimo v streljanju z zračno puško za 
prehodni pokal. Vsak prinese nekaj daril, 
ki jih nato razdelimo med vse udeležence. 
Poskrbljeno je tudi za nekaj hudomušnih 
daril, ki prehajajo iz leta v leto, in sicer 
metla, ki obdar-
jenca zavezuje, 
da naslednje leto 
pred semenjem 
pomaga pospra-
viti žago, ter 
dnevnik sloven- 
ske planinske 
poti, v katerem 
mora biti do na-
slednjega leta 
vsaj en nov žig. 

Ves čas skrbimo za evidentiranje sorod-
nikov in tako družinsko drevo iz leta v 
leto raste, trenutno nas je uradno 164. 
Čeprav letos ni bilo novega rojstva, 
je naše drevo zraslo za dva priženjena 
člana. Prijetno druženje zaključimo z 
mislijo, da se drugo leto spet vidimo in v 
še večjem številu.
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Po poletnem zatišju v društvih delo spet 
zaživi. Začne se z akcijo Prvi šolski dnevi 
in se nadaljuje z drugimi dejavnostmi. Le-
tos smo se odločili, da bomo nekaj naredili 
tudi za izobraževanje starejših občanov na 
prometnem področju. Tako smo v sodelo-
vanju s Svetom za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, Policijsko upravo 
Kranj, Policijsko postajo Tržič, Avtošolo 
Number one iz Kovorja in Integralom 
izvedli posebno učno uro o novostih v 
cestno prometnih predpisih s poudarkom 
na vožnji skozi krožna križišča.
Ob slikovnem materialu sta vožnjo prika-
zala prometni inšpektor mag. Aljoša Jaz-
bec in inštruktor vožnje Tomaž Ahačič. 
Udeležencem so bile razdeljene tudi 
brošure, predavanje pa je obiskal župan 
Borut Sajovic. Sledil je prevoz z avtobu-
som na krožišče v Podbrezjah, kjer smo 

Na Radiu Center so ji dali ime Sara Kjut, 
mamica in očka jo kličeta Lana. Še štiri leta ni 
dopolnila, pa je že postala radijska zvezdnica.
Lana Grašič je 20. septembra praznovala 
četrti rojstni dan doma v Križah, v družbi 
številnih sorodnikov, prijateljčkov in 
Željkića. Ja, obiskal jo je tudi njen sodelavec 
Željkić z Radia Center in ji za darilo prinesel 
torto. Spoznala sta se na avdiciji; na Radiu 
Center so pred kratkim iskali mladega sode-
lavca, starega od štiri do šest let, za kratke in-
tervjuje z znanimi osebnostmi. Med približno 
petdesetimi na avdiciji je komisijo, v kateri 
je bil strogi Željkić, v hipu prepričala Lana, 
ki takrat še štiri leta ni dopolnila. »Lana si 
zasluži nominacijo za Viktorja. Prav never- 
jetno je, kako obvlada glasovno melodiko, 
interpretacijo in kako zna ponoviti besedilo. 
Jaz pripravim scenarij in ko se oba strinjava 
z njim (smeh), ga posnameva v radijskem 
studiu,« je dejal radijski voditelj.
Lana je tako postala najmlajša novinarka 
v Sloveniji, ki sprašuje znane osebnosti 
tisto, česar si posamezniki sicer ne upajo 
vprašati. Alenko Bratušek npr. je zaslišala, 
ali še nosi tisto tigrasto kiklo in ali bi šefica 
vlade sploh smela nositi tako kikl'co. Pevko 
Tanjo Žagar je povprašala, koliko zasluži v 
enem letu in ali je res, da dobi več kot naš 
predsednik. Politiku Karlu Erjavcu pa je kar 

Gorenjska turistična zveza je v soboto, 
4. oktobra, v Šenčurju organizirala tradi-
cionalno, že 44. srečanje gorenjskih 
turističnih delavcev. Osrednji dogodek 
srečanja je podelitev priznanj v okviru 
akcije Turistične zveze Slovenije “MOJA 
DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA.” 
Med letošnjimi nagrajenimi kraji je v kate- 
goriji manjša mesta priznanje prejel tudi 
Tržič oziroma Turistično društvo Tržič.
 
Priznanje je na prireditvi prevzela pod-
predsednica Judita Belhar. Nagrada je 
odlična popotnica za nadaljnje delo. Da je 
tržiško turistično društvo na pravi poti, pa 
pričajo tudi uspešne prireditve, ki jih vsa-
ko leto organizira: Gregorjevo, MINFOS 
- Mednarodne dneve mineralov, fosilov in 
okolja ter Šuštarsko nedeljo.

Aktivni tržiški šoferji

Najmlajša novinarka 
v Sloveniji

Priznanje TD Tržič

med ljudmi

Nuša Hafner

Suzana P. Kovačič
Blanka Grašič

si pravilno vožnjo najprej ogledali, nato 
pa ugotavljali in komentirali vse, kar se 
je pripeljalo mimo. Na vsak način je bilo 
srečanje uspešno in prisotni so bili mnen-
ja, da je potrebno podobne akcije ponoviti.

Šoferji na ekskurziji
Svoje aktivnosti so šoferji nadaljevali z 
organizacijo ekskurzije v Novo mesto. Že 
tradicionalno vedno obiščejo eno izmed 
tovarn, ki proizvaja avtomobile ali av-
tomobilske dele. Letos je bila to Adria 
mobile. Spet smo se lahko prepričali, 
kako zanimiva je proizvodnja in koliko 
natančnega dela je potrebno za izdelavo 
počitniških prikolic in avtodomov, novost 
so pa tudi kombiji, ki so postali popularni 

zadnja leta. Proizvodnjo smo si z zani-
manjem ogledali, saj se je nekoliko raz-
likovala od že do sedaj videnih.

Vsa izdelava in montaža poteka več ali 
manj ročno, saj se modeli in morebitne 
posebnosti naredijo po naročilu in se men-
jajo vsake tri mesece. Tako smo po pri-
jaznem sprejemu v tovarni najprej videli 
film, nato pa so nas popeljali skozi proiz-
vodnjo. Po kosilu pa smo se odpravili še 
v Pleterje, kjer je bil poleg dovoljenega 
ogleda samostana na voljo še muzej na 
prostem, ki je v klopu samostana in je v 
neposredni bližini.

naravnost povedala, da se ne bi branila nje-
govega standarda, in ga vprašala, če ima kak 
projekt pripravljen tudi za otroke, ne samo 
upokojence. Nekaj minutam z Lano lahko na 
frekvencah 102,4 in 102,6 prisluhnete lahko 
vsako jutro od ponedeljka do petka približno 
ob pol devetih. Posnetek prejšnjega dne pa 
zavrtijo ob pol sedmih zjutraj. Najmlajša 
novinarka je tako postala sodelavka jutranje 
oddaje Željkić med dvema ognjema. 
Oči Klemen ali mami Nina Lano v radij-
ski studio v Ljubljano pripeljeta enkrat do 
dvakrat na teden in štiriletnica je že tako 
vešča tega dela, da so nazadnje posneli ma-
terial za kar nekaj oddaj vnaprej. »Ob neki 
priložnosti je Željkić klical domov, oglasila 
se je Lana. Željkić je želel govoriti z enim 
od staršev, pa mu je Lana rekla: 'Mami, šef 
kliče!',« se je spomnila mami Nina. Lana pa 
tudi v radijskem studiu pušča sledi, zelo rada 
namreč trga izolirno peno … V dobro voljo 
in smeh nas bo spravljala (vsaj) približno 
leto dni, sicer pa je štiriletna navihanka 
ravno dobro začela obiskovati vrtec in ima 
nadvse rada konje. 



november 201422

V začetku oktobra so v pobratenem mes-
tu Sainte Marie aux Mines praznovali 
dve obletnici: 130-letnico njihove glas-
bene skupine in 25-letnico pobratenja z 
nemškim mestom Untergrombachom ozi-
roma Bruchsalom.

V zvezi s prvo obletnico je bila njihova 
želja, da bi ob tej priložnosti v programu 
sodeloval tudi Pihalni orkester Tržič, ki 
je že v preteklosti navduševal prebivalce 
pobratenega mesta. Tako je v Francijo od-
potovala 30-članska skupina glasbenikov, 
za katero so gostitelji poleg uradnega dela 
pripravili tudi poseben program, nad kat-
erim so bili navdušeni zlasti tisti glasbeni-

Tržičani tretjič letos
v pobratenem mestu

po domovini in v svet

ki, ki so bili na gostovanju prvič. Ogle-
dali so si znameniti grad Koenigsbourg in 
zabaviščni park v bližini hotela Cigoland 
v kraju Kintzheim, ki je približno 15 km 
oddaljen od pobratenega mesta. Ogledali 
so si tudi samo mesto, še posebej pa simbol 
mesta, rudarski stolp, ter muzej v stari šoli.
Program praznovanja obeh obletnic je 
bil 4. oktobra. Tako se je Pihalni orkester 
Tržič skupaj z godbeniki iz Untergromba-
cha najprej predstavil z dvema skladbama 
ob sprejemu gostov iz Nemčije in naše 
občine, člani orkestra pa so sodelovali 
tudi v spominski svečanosti pri slo-
venskem spomeniku, ki je stalnica vsa-
kokratnega našega obiska v pobratenem 
mestu. Popoldne je orkester  nastopil v 
okviru prireditev v počastitev 25-letnice 
pobratenja z nemškim mestom. Na Trgu 
pobratenja je bila slovesnost, na kateri 
se je zvrstilo kar nekaj govornikov – tudi 

Jože Klofutar, foto: arhiv avtorja

Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo in Občinsko združenje sloven-
skih častnikov Tržič sta organizirala izlet 
na Brione. Predsednika, Vojko Damjan in 
Valentin Klemenčič, sta poskrbela za or-
ganizacijo in dobro vzdušje. V Ljubljani 
se nam je na avtobusu pridružil vodič in 
nas seznanil z zanimivostmi Slovenije in 
Brionov. Sledila je prijetna vožnja do Kop- 
ra, kjer je bil prvi postanek za jutranjo 
kavico v pražarni kave. Nato nas je pot 
vodila skozi Istro proti njenemu jugu.
Brioni s svojimi 14 otoki zajemajo 
površino 736 ha, predstavljajo edinstveno 
igro narave, ki združuje izjemne živalske 
vrste in bogato floro na enem mestu. Na 
tem malem območju lahko uživaš v pre-
prostih in pogosto pozabljenih čarih 
narave - čistem zraku, kristalnem morju 
in neokrnjeni mediteranski vegetaciji. V 
objemu blage mediteranske klime uspeva 
680 avtohtonih in eksotičnih rastlin, na li-
vadah se pasejo lopatasti jeleni, mufloni, 

Veterani in častniki Tržiča na Brionih

Lado Srečnik, foto: Valentin Klemenčič in Lado Srečnik

predstavnik Občine Tržič, ki je boter tega 
pobratenja – sledilo je podpisovanje ob-
novljene listine o pobratenju ter izmen-
java daril in podelitev priznanj. Osrednja 
prireditev je bila večerni koncert pihalnih 
orkestrov iz Tržiča in Untergrombacha 
ter manj številnih glasbenikov iz Ste Ma-
rie aux Mines. Kot vedno je poslušalce v 
dvorani navdušil naš pihalni orkester, ki 
se je predstavil s šestimi skladbami, zara-
di navdušenja gledalcev v dvorani pa še z 
dvema dodatkoma. Koncert se je zaključil 
s skupnim nastopom vseh glasbenikov, 
ki so zaigrali dve skladbi, tudi evropsko 
himno.
Uradna delegacija je nedeljo izkoristila za 
krajše uradne razgovore s člani njihove-
ga Komiteja za pobratenje in županom 
ter že tradicionalno obiskala tudi našega 
častnega občana gospoda Paula Baumana; 
kot se je izkazalo kasneje, žal zadnjič.

zebre, slon in druge eksotične živali. Zani-
mive so sledi stopinj dinozavrov, 1600 let 
stare oljke, zaliva Veriga, ki je navduševal 
že rimske cesarje - nekoč enega največjih 
golfišč v Evropi si je tovariš Tito izbral za 
svojo letno rezidenco in si tu ustvaril celo 
živalski vrt.
Na otok Veliki Brion smo se pripeljali z 
ladjo iz bližnje ribiške vasice Fažana. S 
turističnim vlakom smo se popeljali po 

Brionih, uživali ob pogledu na številne 
rastline, živali in arheološke izkopanine. 
Ogledali smo si Titov muzej ter razstavo 
Tito na Brionih, ki prikazuje obdobje, v 
katerem so se na Brionih srečevali poli-
tiki z vsega sveta. Življenje je ena sama 
dogodivščina. Mi smo jo delili skupaj.
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V soboto, 30. 8. 2014, se je 21 krajanov 
podalo na dvodnevno planinsko turo v 
triglavsko pogorje. Pod skrbnim vodst-
vom gorskih vodnikov Toneta in Francija 
smo v prelepem vremenu uživali v lepotah 
gorskega sveta. Cvetoče planinsko cvetje 
in živali (videli smo tudi kozoroga in sviz-

Mladinsko vodniški odsek Planinskega 
društva Tržič je zelo aktiven. Več let 
že sodeluje z OŠ Bistrica in OŠ Tržič 
ter podružnicami omenjenih šol. Mlade 

Zadnjo soboto v septembru smo se člani 
Kluba tržiških študentov udeležili Ok-
toberfesta, praznika piva oz. največjega 
ljudskega sejma, ki je letos gostil 6,3 mili-
jona obiskovalcev. Oktoberfest se začne v 
zadnjih tednih septembra in konča na prvo 
nedeljo v oktobru. Zakaj torej ime Okto-
berfest, ko pa se večina sejma dogaja v sep-
tembru? V preteklosti se je sprva dogajal 
le v oktobru, vendar so ga zaradi lepšega 
vremena prestavili v mesec september, v 
oktober pa so ga razširili zaradi nemškega 
državnega praznika. Na prizorišče 
smo prispeli že malo po 9. uri zjutraj, 
vendar so bili šotori bavarskih pivo- 
varn na naše presenečenje so bili že do-

Krajevna skupnost 
Sebenje na Sedmera 
jezera

Rifugio Zacchi
in Kamnik

KTŠ na Oktoberfestu

Marko Poljanc, foto: Damjan Klemenčič

Tanja Kralj

Jaša Krese

ca) so nagradili naše duše in srca, ko smo 
sopihali po dvatisočakih v Julijcih. Tura 
nas je vodila mimo vseh sedmih jezer in 
v nedeljo smo se vsi zdravi in veseli vrnili 
v dolino. V obeh dnevih skupaj smo hodili 
14 ur.
Po lanski osvojitvi Triglava smo se or-
ganizatorji zaobljubili, da bomo naslednje 
leto spet organizirali dvodnevni planinski 
izlet. Priprave po okoliških hribih in gorah 
čez celo poletje, mnogo preživetih skup-
nih ur ter ogromno informacij, ki nam jih 
posredujeta gorska vodnika, nas še dolgo 
napolnjujejo z energijo in dobro voljo.V 
imenu organizatorja Krajevne skupno-
sti Sebenje in vseh 21 udeležencev izleta 

se vama, Anton Lavtar in Franci Hrovat, 
iskreno zahvaljujem za potrpljenje in čas, 
ki nam ga podarita.

planince skozi celo šolsko leto vodimo 
na izlete in dva tabora (zimski in letni). 
Izletov se radi udeležujejo tudi starši. 
Največ planincev je iz prve triade. V 
letošnjem šolskem letu smo imeli že prvi 
izlet. 20. 9. 2014 se je 145 planincev od-
pravilo od Belopeških jezer do Rifugio 
Zacchi. Premagali smo 451 m višinske 
razlike. Pot nas je vodila skozi gozd po 
visokih stopnicah. Po uri in pol hoje smo 
prispeli do koče, od koder je lep razgled 
na okoliške gore. Po malici, prosti igri, 
žigosanju dnevnikov in rok smo se po 
makadamski cesti spustili do izhodišča. 
Med potjo se nam je večkrat ponudil raz-
gled na Belopeška jezera. Zgornje jezero 
smo si pred odhodom tudi pobližje pogle-
dali. 
Planinstvo želimo približati tudi starejšim 
učencev, zato z letošnjim šolskim letom 
posebej delamo s skupino, v katero se 
lahko vključijo učenci od 5. do 9. razreda. 
Njihove planinske ture bodo zahtevnejše. 

25. 9. 2014 smo imeli že preizkusno turo, 
namreč od OŠ Tržič do Kamnika. Najbolj 
zanimiv del poti je bilo kratko vzpenjanje 
ob jeklenici. Po deževnem dopoldnevu je 
bila odlična vidljivost in krasen razgled. 
Pot smo nadaljevali proti Velikemu vrhu 
nad Završnikom. Po okrepčilu in vpisu v 
planinsko knjigo smo se vrnili do Tržiča. 
Pohod smo zaključili z okusnimi picami iz 
krušne peči v piceriji Dolhar. Gostoljubno 
so sprejeli razposajeno in nasmejano mla-
dino. Vsi udeleženci preizkusne ture že 
nestrpno čakamo naslednji pohod, ki bo 
nočni.

dobra zapolnjeni. Z nekaj sreče smo dobili 
svojo mizo, kjer smo se zabavali in spoz-
navali obiskovalce iz celega sveta. Šotore 
so poleg dišečih nemških specialitet na 
žaru zapolnili navijaški vzkliki München-
skega Bayerna in narodna zabavna glasba, 
ob kateri ni manjkalo niti Avsenikove Go-
lice in Avtoceste. Tudi letošnji Oktober-
fest je beležil rekorde: poleg rekordnega 
obiska in količine popitega piva je bilo 
letos pivo najdražje v zgodovini sejma. Za 
litrski vrček je bilo treba namreč odšteti 
močnih 10 €. 
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Predala sva avtomobil Ford Ranger, ki bo 
za prevoz otrok na podeželju služil še dol-
go vrsto let. Pred tem sva z njim v 39 dneh 
prevozila osupljivih 15.675 kilometrov, 
obenem pa podarila več kot 1.000 € za 
izgradnjo šole. Sva Matej Meglič in Katja 
Kern in to je najino leto.
Projekt Gremo v Mongolijo sva začela 
že v septembru 2013. Tako daleč se zdi 
podpis pogodbe z mongolsko vlado in 
nato pisanje poslovnega načrta, predvsem 
pa razmislek, kako se vse to da legalno 
izpeljati v Sloveniji. Sva prva slovenska 
ekipa, ki se udeležuje Mongolia Charity 
Rallyja. Bistvo projekta je priskrbeti manj 
kot deset let star avtomobil in ga prepel-
jati v odročno Mongolijo ter ga tam po-
dariti za prevoz otrok v šolo. V aprilu sva 
v neverjetnih petih tednih zbrala sredstva 
in kupila črnega Forda. Nato so se začele 
predelave za tako zahtevno pot; zaščitne 
mreže proti mrčesu, dodatne luči na strehi, 
povsem nov akumulator in pravi šotor, ki 
se postavi na vrhu vozila. 
Zbiranje donacij pokrije strošek nakupa 
in dodelave avtomobila, plačilo obvezne 
donacije in strošek bencina na poti. Vse 
ostalo krijeva sama, od stroškov hrane in 
vode, nekaj hotelov in ostalih bonbončkov, 
ki si jih privoščiva po poti.  Še prehitro je 
prišel 10. 7. 2014, ko sva krenila v širni 
svet. V Budimpešti polna zanosa zavi-
jeva na sever in na poljsko - beloruski 
meji obstaneva za celih 19 ur. V nos jim 
je šla humanitarna pomoč, ki sva jo pel-
jala s sabo. Pomudiva se v Moskvi in se 
za dva dni preleviva v turista. Iz štirideset 
milijonske metropole kreneva na vzhod. 
Spremlja naju Transibirska železnica in 
ruska tajga – breze vsepovsod. V drugem 
tednu potovanja vstopiva v Yekaterinburg, 
mesto poboja zadnje carske družine Ro-
manov. Sledi ogled prepovedanega mesta 
Snežinsk (eden največjih jedrskih obratov 
na svetu) in Čeljabinska, kjer je lansko 
leto padel ogromen meteorit. 
Sledi Kazahstan, mejo prestopiva v treh 
urah - zmerno. Ceste kmalu postanejo 
tako luknjaste, da pregovorni švicarski sir 
v primerjavi z njimi izgleda pravi amater. 
Voziva tudi po vzporednih blatnih poljskih 
cestah s 40 km/h, mimo naju pa v starih 
Ladah domačini padajo z debelo stotico 
na števcih. Prebijeva se do Astane in 
preveriva, da njihovi arhitekturni dosežki 
zares držijo, nato pa v nočnem begu čez 
kazaško stepo prepeljeva 1200 kilometrov 

Matej Meglič

Gremo
v Mongolijo 2014

v kosu do Almate, bivše prestolnice. Sledi 
Kirgijstan, ki si ga zapomniva predvsem 
po podkupninah in osupljivemu slanemu 
jezeru IssykKull. Srečava dva Nizozemca, 
prav tako udeleženca Rallyja. V konvoju 
vozimo nazaj do Rusije in nato v Mon-
golijo. Takoj izkusimo, kakšna razvada 
so ruske ceste, saj že drugi dan naletimo 
na 300 km offroada po kozjih stezicah, 
prelaz za prelazom. Ruske vojne specialke 
iz leta 1942 so edina možnost preživetja, 
seveda pa poleg nekaj predpotopnih vozil 
srečamo tudi kamikazo - voznika tovorn-
jaka, ki se prebija po isti poti. 
Povzpnemo se kar na 2900 metrov nad-
morske višine in obiščemo eno izmed 
skupnosti. Šest družin na goličavi pase 
koze in krave ter ima v lasti plemenskega 
konja, zmagovalca v konjskih dirkah v 
regiji. Povabijo nas v šotor - ger in nam 
ponudijo kobilje mleko. Znak časti, ki pa 
nevajenim turistom (bili smo prvi obisko-

mahajo, sploh pa so zelo popularne kara-
oke in televizijski šovi. Vozimo 20 km/h, 
neverjetna pokrajina mineva in končna 
destinacija Ulaan-Baatar se vse bolj bliža. 
S Katjo se v zadnjem tednu odpraviva 
do Pojočih sipin najvišje ležeče puščave 
na svetu. Gobi postreže z zares težavnim 
terenom, ceste se lahko v eni viharni 
noči premaknejo tudi za 40 kilometrov. 
Pravočasno doseževa Ulaan-Baatar. Osu-
pla ugotavljava, kako te življenje v samoti 
spremeni in kako mestnega vrveža prav 
nič ne pogrešava. Uspešno predava For-
da, naju pa čaka povratek v zdaj že zelo 
želeno Slovenijo. 

Naj jim dobro služi in še enkrat velika 
zahvala in poklon vsem, ki ste pripomogli 
k uresničitvi najinih sanj in v kakršni koli 
meri pomagali pri izvedbi tega projekta. 
Vse zgodbe si lahko preberete na http://
www.gremovmongolijo.com.

valci, odkar živijo v tej dolini) povzroči 
neljube želodčne težave in hitrico, ki nas 
je pestila v naslednjih dneh. Mongolci 
so prijazni in zvedavi, otroci velikokrat 
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Obnovljivi viri energije –
net metering
V zadnjem desetletju se je na področju 
rabe obnovljivih virov energije veliko 
spremenilo, tako v gospodinjstvih svoje 
mesto ponovno pridobiva lesna biomasa, 
primer izjemno dobre prakse je uspešno 
obratovanje kurilnice na lesne sekance 
na Kovorski cesti 47, kjer se dobrih sto 
stanovanj ogreva z domačim gorivom po 
konkurenčnih cenah. Uveljavlja se uporaba 
toplotnih črpalk za gretje in pripravo tople 
vode, s sprejetjem novega energetskega za-
kona (EZ-1) v letošnjem letu pa se odpira 
tudi priložnost za uveljavitev poslovnega 
modela net metering.

Jesen … Čas, ko sonce kaže še zadnje tople žarke, ko nas boža z 
zadnjimi močmi, čas, ko se bližamo praznikom. Prvi november je 
pred vrati. Za njim pa počasi prideta še Božič in Novo leto.

Samomor. Znana beseda, vse pogosteje omenjena. Zgodi se pri 
sosedu, v sorodstvu, v najožjem družinskem krogu. Tabu, sramota, 
predvsem pa neizmerna žalost, ki zagrne žalujoče kot megla, ki se v 
jesenskih dneh spusti nad pokrajino. Čas večnega počitka naj bi bil 
nepredvidljiv po normativih življenja!

Vedno se vprašamo, če smo preslišali klic na pomoč obupanega 
sočloveka. Je bila situacija res tako brezizhodna? Kje je prostor, 
kjer človek najde duševni mir? Duševna stiska človeka pahne čez 
rob, ki mu lahko rečemo ciljna črta življenja. Srečo v trenutku skali 
zlo! Tragedija pusti za sabo nešteto neodgovorjenih vprašanj. Z 
logičnim mišljenjem zlahka pridemo do zaključka, ki naj bo naš 
tolažitelj. Pot okrevanja bo lažja, predvsem pa krajša. V pravem tre-
nutku se je vse poklopilo – vsi negativni dejavniki so se nakopičili 
in privedli do posledice …

Ena od možnosti, vzrok za dejanje je depresija. To je bolezen. 
Depresija je čustvena kriza, motnja, ni le prehodna slaba volja ali 
bežno žalostno razpoloženje. Za depresijo lahko zboli kdorkoli, ne 
glede na družbeni status, starost, spol, izobrazbo in raso. Bolezen 
lahko pripelje do samomora, če ni zdravljena! Ne zatiskajmo si oči 
pred resnico, predvsem pa se ne sramujmo! Zgodilo se je meni, 
lahko se zgodi tebi ali enemu tvojih najbližjih!

Naučimo se poslušati, podati roko ali ponuditi ramo. V tem svetu 
hitenja pa poskušajmo graditi mostove namesto zidov.

     Bralka Nataša 

mag. Samo Cotelj

Energetsko 
svetovalna 
pisarna Tržič
TRG  SVOBODE  18,  tel. (04) 597 15 52

Depresija lahko vodi k samomoru

Net metering je poslovni model oziroma 
mehanizem, ki temelji na kompenzaciji 
proizvedene energije s porabljeno. Proiz-
vajalec, ki proizvaja električno energijo, 
uporablja omrežje kot hranilnik energije, v 
času, ko proizvodnja presega porabo, viške 
oddaja v omrežje, te viške potem jemlje iz 
omrežja v času, ko jih rabi za svoje potrebe, 
poračun energije se izvede na letnem 
nivoju, presežki energije na letnem nivoju 
ostanejo v omrežju. Sistem je primeren 
za vse vrste obnovljivih virov energije, za 
proizvodne naprave, katerih moč ne pre-
sega moči električnega priključka posa-
meznega objekta (stavbe), kjer je naprava 
nameščena, se pa najhitreje uveljavlja v 
primeru sončnih elektrarn (SE). Po izjemno 
hitri rasti sončnih elektrarn tako v Sloveniji 
kot tudi v nekaterih drugih državah Ev-
rope, kjer so bile za to namenjene državne 
finančne podpore, se je z ukinitvijo podpor 
izjemna rast SE ustavila, tako proizvajalci 
in dobavitelji tovrstne opreme danes vidijo 
možnost za ponovno rast gradnje SE pred-
vsem v tem, da se bo pričela vgradnja SE 
na strehe stanovanjskih hiš. Posameznik bi 
na streho svoje hiše lahko vgradil SE, ki ne 
bi presegala moči obstoječega električnega 

priključka. Taka elektrarna naj bi predstav-
ljala samooskrbni model, praktično naj bi 
to pomenilo, da če bo letna proizvodnja 
enaka letni porabi, potem lastnik ne bi imel 
nobenega stroška za električno energijo, ra-
zen mesečnega stroška za priključno moč. 
Poleg tega je zelo pomembno, da je v prime-
ru net meteringa lastnik lahko fizična oseba 
in za to ne potrebuje registrirane poslovne 
dejavnosti, ker energije ne prodaja, ampak 
jo zagotavlja le za svojo stavbo, morebitne 
viške na letnem nivoju pa v omrežje podari. 
Opisan mehanizem v Sloveniji še ni v vel-
javi, ga pa pristojne službe na ministrstvu za 
infrastrukturo pripravljajo in upamo lahko, 
da bo enostaven in da bo kmalu uspešno 
zaživel. To upanje je utemeljeno tudi s tem, 
da sistem deluje že v več državah, Belgiji, 
Danski, Nizozemski, Italiji, Cipru, Latviji, 
Grčiji in Turčiji.

Več informacij o učinkoviti rabi ener-
gije, rabi obnovljivih virov ter pridobitvi 
finančnih spodbud lahko dobite v Ener-
getsko svetovalni pisarni Tržič, ki deluje 
vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk se 
predhodno dogovorite po telefonu 04/59-
71-552.

POGOVORNA SKUPINA »DETELJICA«
Iščete nekoga za pogovor, razumevanje in spoštovanje? 
Potem se za vas ustanavlja skupina Deteljica.

Naše prvo informativno srečanje bo v sredo, 12. novem-
bra 2014, v čajni kuhinji oddelka 5 v Domu Petra Uzarja 
v Bistrici pri Tržiču, Ročevnica 58, ob 10. uri dopoldan.

Srečevali se bomo enkrat tedensko in sicer vsako sre-
do v dopoldanskem času. Delovali bomo pod okriljem 
Medgeneracijskega društva Z roko v roki iz Kranja, ki 
je vključeno v Zvezo društev za socialno gerontologijo 
Slovenije. V temeljnem programu Zveze so delovanje 
skupin starih ljudi za samopomoč, Medgeneracijski 
tabori, izobraževanje prostovoljcev. Osnovni cilj in na-
men druženja skupin je zadovoljevanje nematerialnih 
potreb naključno zbranih posameznikov.

Pridite, mogoče je ravno zaupen pogovor tisto kar 
potrebujete. Lahko pa so naša srečanja še mnogo več.

Marina Berlot,
Kontakt: tel. 031 812 775
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I.
Na grobu starega očeta gori na svečnico 
lučka, na snegu leži droben šopek iz 
kuric in mačic.

Ob grobu stoji mož zrelih let. Moli za 
pokoj duši, katere telo počiva v tem 
družinskem grobu.

Tako nežno boža plamen svetlobe Kris-
tusovo telo, izrezljano iz macesnovega 
lesa, pribito na križ ob grobnem kam-
nu. Ta svetloba, Kristus, se spaja s tiho 
molitvijo moža in spomini s starim 
očetom, ki počiva v zemlji in je ob 
svečnici obletnica njegove smrti.

II.
Še šolar sem bil. Star štirinajst let in 
pol, tam okrog božiča je bilo. Pokliče 
me stari oče: »Janez, sedi sem k meni.« 
Prejel me je za ramo in rekel: »Poslušaj, 
dobro poslušaj!« Ponovno me je prijel 
preko rame, kot moža, da ta beseda, ki 
mi jo pove, prijateljsko in trdno drži. 
Nadaljeval je: »Veš, jaz bom o svečnici 
umrl.« Začudeno pogledam voča (tako 
smo pravili in klicali starega očeta – 
deda): » Saj kaj takega je pa … ja voča, 
kaj pa pravite. Saj ste zdravi!« »Fant, le 
zamerkaj. O svečnici bom umrl. Zato 
to pravim. Poslušaj me. Mi obljubiš, da 
ne boš štadirov. Doma ostani. Dom ti 
bom dal. Nobenemu svojih otrok ne. 
Tebi, ki si od mojega edinega sina, ki 
je moje krvi, pa še ta je padel v zadnji 
vojski. Tebi bom dal po smrti vse, da 
pelješ rod naprej. Naš rod, ki tod živi 
že čez šeststo let.« Njegove besede so 
vrele prav iz globine njegove duše, 
prav iz njegovega življenja so zvenele, 
kot najvažnejše naročilo, izročilo vsega 
njegovega življenja. V meni so te be-
sede naredile, čeprav še napol otroku, 
močan in velik vtis. 

V trenutku sem bil mladenič.Čeprav ni-
sem jemal besed tako moško resno, kot 
si to mislim danes.

»No, mi obljubiš?« mi sežejo v roko. 
»Ja, voča, pa ne bom.« Oddahnili so 
si. »No, potem boš doma.« Njih obraz 

Janez Slapar Temšak

Ostal sem doma je zasijal v zadovoljstvu. Njegova 
največja želja bo tako izpolnjena.

Naš voča so bili tako zelo ponosni na 
svoj rod, ki je stoletja držal moško 
črto na tej skromni zemlji okrog doma, 
v gozdovih, ki so segali prav do ob-
zorja Storžiča, kjer so v osrčju ime-
li kopišča in se stoletja preživljali 
prav  z oglarjenjem. Trda roka nara-
ve je s premišljanjem in večkratnim 
obračanjem dala zaslužiti kak dinar več. 
Gozd je prepočasi rasel, da bi mogli na 
kopiščih skuhati več kop oglja, ki bi dal 
zaslužek za malo boljše življenje.

V meni so dan za dnem rastle te vočeve 
besede v dušo in z nobeno silo jih ni 
bilo moč utišati. Postajale so vedno 
bolj jasne in prihajale so v trden sklep. 
»Ne bom študiral, ostanem doma in 
voču izpolnim dano obljubo.«

Dan za dnem so voča odslej v svo-
je številne roženkrance vpletali še 
prošnjo, da bi vnuk držal besedo in os-
tal doma – Oče naš, ki si v nebesih … 
Češčena Marija, gnade si polna, Bog je 
s teboj …

III.
Vse večere so voča pripovedovali in 
govorila sva ter molila skupaj, saj sem 
spal z njim v sobi, le da me je v večerih 
prehitro zmanjkalo – zaspal sem.

Tisto nedeljo pred svečnico so mi voča 
naročili, naj rečem gospodu, da jih 
pridejo obhajat. Izpolnil sem naročilo. 
Veliko naukov so mi še dali, me učili, 
kje so meje od parcel, kje je kak ka-
men s križem, pot, graben. Trdno so mi 
zabičevali, naj varujem dom in veru-
jem v Boga. Molim in hodim v cerkev. 
»Potem se ne boj dela in težav, dobro 
ti bo šlo.«

Nekega večera so mi čisto iznenada 
rekli po rožnem vencu: »Vsak večer 
moli še an Oče naš za srečno zadno 
uro. Pa boš vedel za smrt precej naprej, 
kot vem jaz.« »Kaj potem res mislite, 
da boste umrli za svečnico?« »Seveda 
bom, saj ne more biti drugače. Saj sem 
vse življenje molu za srečno zadno uro. 
A tudi ti moli tako. Kajne, da boš ostal 
doma?« Prikimal sem.

IV.
Dan pred svečnico je bil lep. Voča so 
se mi zdeli nekam drugačni. Tako do-

bre volje so bili. Takoj ko sem prišel 
iz šole, sem šel gor k njim. »No, si le 
prišel, težko sem te že čakal,« so me 
pozdravili. Vstati so hoteli v postelji in 
mi položili roke v pomoč. Trdno so me 
prijeli za roke in jih obdržali v svojih 
zgubanih in zgaranih dlaneh. »Kmalu 
bom sedaj umrl. Še enkrat mi obljubi, 
da ostaneš doma!« V očeh so se mu 
zalesketale solze. »Bom, voča,« sem 
s težavo dejal. Oddahnili so se in se 
počasi ulegli nazaj. Ležali so pomirjeni, 
tako spokojno zadovoljni. Na ovenelih 
licih triinosemdesetletnega starčka se 
je zalesketala solza. Solza sreče od 
izgovorjene poslednje volje in želje. 

»V zgornjem predalu so pisma, srebrna 
četna s tolarji in ura. To je sedaj tvoje. 
Tvoje je vse, kar je bilo do sedaj moje! 
Sedaj pa pokliči še mamo in sestro, naj 
prideta gor. Bomo molili.«

Ko je zvonilo delopust k svečnici, so 
naš voča, ob katerem smo vsi domači 
in njegova najstarejša hči iz sosednje 
vasi, ki je prav tedaj prišla, molili rožni 
venec. Ob njegovi postelji je gorela 
višarska sveča. 

Ki si za naš na svetmo križ umrl … 

Voča so še mrmrali Sveta Marija, mati 
božja, prosi za nas … ob tem so malo 
zagrčali, glava jim je omahnila vstran. 
Voča so sklenjenih rok in v molitvi umr- 
li. Tako mirno, tako lepo, kot bi zas-
pali. 

V.
Kaj lepšega in bolj svetega nisem vi-
del nikoli poslej. Njegova beseda je 
v meni bila sklep. Njegove besede na 
smrtni postelji, da bom ostal doma, 
svete. Nisem jih prelomil, čeprav mi 
je v življenju tolikokrat bila ponujena 
dobra služba, prilika za lažji in boljši 
zaslužek. Takrat mi je zasvetila vočova 
solza na ovenelem licu in imel sem do-
volj moči, da sem ostal trden.

Danes sem zadovoljen, da sem ostal 
doma. Iz težav in dela sem ustvaril 
marsikaj, dom imam vedno raje. Bog 
daj, da bi črta moškega rodu bila še 
dolgo za menoj. Upam, da bo tako. Saj 
gotovo voča tudi v ta namen molijo v 
nebesih. Voča naš, ki si v nebesih … 

Češčena Marija, gnade si polna …
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Obvestilo
Tržiški muzej objavlja nov odpiralni čas muzeja: 
od torka do nedelje je muzej odprt

med 10. in 18. uro
Vljudno vabljeni!SEJEM ZIMSKE ŠPORTNE 

OPREME 2014
petek, 14. november, ob 15 h
sobota, 15. november, ob 9 h 

bivša prodajalna
PEKO – DETELJICA

(BISTRICA PRI TRŽIČU)

Ne pozabite tudi na  
TEČAJ SNEŽNIH ŠPORTOV, 

ki bo v času novoletnih in 
zimskih počitnic.

KONTAKT: 
Žiga Zupan  

(040 567 518)

Več na:  
https://www.facebook.com/kuts.trzic

VABILO K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2014

Tudi letos bo Občina Tržič na svečani proslavi ob občinskem prazniku podelila priznanja Občine Tržič. V skladu z Odlokom 
o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 85/97) so priznanja Občine Tržič: podelitev naziva častnega občana Občine 
Tržič, plaketa Občine Tržič, diploma Občine Tržič.

Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, 
znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem pred-
stavlja občino doma in v svetu. 

Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič in se podeljuje:
posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine 
na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela. 

Diplome Občine Tržič se podeljujejo posamezniku, skupini občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjem-
nih enkratnih dosežkih, za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno organizacijsko ali 
publicistično delo.

Vsako leto se lahko podeli eno plaketo, v izjemnih primerih dve in največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom 
in dve kolektivno.

Pobuda oziroma predlog za podelitev priznanja Občine Tržič mora biti pisna z naslednjo vsebino:
naziv ali ime pobudnika, osnovni podatki o predlaganem prejemniku, obrazložitev pobude.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na osnovi podanih predlogov sprejela ustrezen sklep in ga 
posredovala Občinskemu svetu Občine Tržič v obravnavo in odločanje. 

Prosimo vas, da do vključno 13. 11. 2014 (velja tudi poštni žig s tem datumom) posredujete svoje predloge za pre-
jemnike priznanj Občine Tržič za leto 2013 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg 
svobode 18, 4290 Tržič. Predlogi, ki bodo prispeli po roku, se ne bodo upoštevali. O izboru bodo vsi predlagatelji pisno 
obveščeni po dokončnem sklepu Občinskega sveta Občine Tržič.

Številka: 032-3/2014                             Predsednik
Datum: 1. 10. 2014          Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
                         Janez Meglič, l.r.



19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
DOBIMO SE V KNJIŽNICI: AZRA ŠIROVNIK - POGOVOR O LJUBEZNI IN ODNOSIH;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Sreda, 12. november
10.00, Dom Petra Uzarja
PRVO SREČANJE POGOVORNE SKUPINE »DETELJICA«; Medgeneracijsko društvo  
Z roko v roki Kranj

11.00 – 12.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREDINO PREDAVANJE: JOŽE ROŽIČ - ZAVAROVANE PLEZALNE POTI; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Četrtek, 13. november
7.00 – 13.00, Sokolnica
KRVODAJALSKA AKCIJA; Območno združenje Rdečega križa Tržič

Petek, 14. november
7.00 – 13.00, Sokolnica
KRVODAJALSKA AKCIJA; Območno združenje Rdečega križa Tržič

10.00, izpred društvene pisarne do gostišča Smuk
POHOD OB SVETOVNEM DNEVU SLADKORNE BOLEZNI; Društvo diabetikov Tržič

15.00, bivša prodajalna Peko Deteljica
SEJEM ZIMSKE ŠPORTNE OPREME 2014; Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič

17.00, Kulturni dom Križe
5. SREČANJE GORENJSKIH LITERATOV; Društvo upokojencev Tržič

zvečer, Dvorana tržiških olimpijcev ali v gosteh
1. ČETRTFINALNA TEKMA SLOVENSKEGA FUTSAL POKALA TERME OLIMIA;  
Nogometni klub Tržič 2012

Sobota, 15. november
zjutraj, iz Križev
PLANINSKI IZLET V NEZNANO; Planinsko društvo Križe

zjutraj, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: MENGEŠKA KOČA NA GOBAVICI; Planinsko društvo Tržič, Mladinski odsek

9.00, bivša prodajalna Peko Deteljica
SEJEM ZIMSKE ŠPORTNE OPREME 2014; Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič

16.00, Dom krajanov Jelendol
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: STRELJANJE; Športna zveza Tržič

celodnevni dogodek, Rekreacijski center Loka
NAJ ŠPORTNI DAN V TRŽIČU; KATRX Sport

Ponedeljek 17., torek 18. in četrtek 19. november
18.45 – 19.45, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Torek, 18. november
11.30, Dom Petra Uzarja
PREDAVANJE: DR. MARTINJAK - PROBLEMI SLADKORNIH BOLNIKOV, S KATERIMI SE 
SREČUJEJO V DIABETOLOŠKI AMBULANTI; Društvo diabetikov Tržič

18.00 – 19.00, prostori Društva diabetikov Tržič v Ročevnici
MERJENJA KRVNIH PARAMETROV; Društvo diabetikov Tržič

Sreda, 19. november
16.00, velika sejna soba Občine Tržič
JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM 
NAČRTU OBČINE TRŽIČ; Občina Tržič

19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: DEJAN OGRINEC: ALJASKA,  DEŽELA ZLATOKOPOV, INDIJANCEV 
IN PROSTEGA LOVA NA DIVJE ŽIVALI; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Četrtek, 20. november
15.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Petek, 21. november
19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Sobota, 22. november
zjutraj, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: JAVOROV VRH; Planinsko društvo Tržič

9.00, Sokolnica
5. SOKOLSKI TURNIR V NAMIZNEM TENISU; Splošno športno društvo Tržič

koledar prireditev
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
NOVEMBER, DECEMBER 2014 
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen tudi na 
spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/ 

NOVEMBER
Vsak ponedeljek v novembru
18.15 – 20.15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
DELAVNICA ZA ODRASLE Z VLASTO PREŠERN: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Vsak četrtek v novembru
17.00, otroški oddelek knjižnice
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Torek, 4. november
16.00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič

18.00 – 19.00, prostori Društva diabetikov Tržič v Ročevnici
MERJENJA KRVNIH PARAMETROV; Društvo diabetikov Tržič

19.00, Zdravstveni dom Tržič
PREDAVANJE: USTNA HIGIENA IN PARODONTALNA BOLEZEN; Zdravstveni dom Tržič
Četrtek, 6. november
18.00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE: VINKO HLEBŠ – UTRIP NARAVE; Tržiški muzej
19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ANASTASIJINE BRALNE URICE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Slovensko rodovno gibanje

Petek, 7. november
zjutraj, iz Tržiča
MARTINOVANJE V ŠENTVIDU PRI STIČNI NA DOLENJSKEM; Društvo invalidov Tržič

19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Sobota, 8. november
zjutraj, iz Tržiča
LEVSTIKOVA POT: OD LITIJE DO ČATEŽA; Planinsko društvo Tržič

zjutraj, iz Tržiča
IZLET Z MARTINOVANJEM V PRAPROČAH PRI TEMENICI; Društvo upokojencev Tržič

8.00 – 13.00, Trg svobode Tržič
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.

10.00 – 11.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič

16.00, Dvorana tržiških olimpijcev
2. TEKMA SUPER POKALA NK TRŽIČ 2012: TORCIDA TRŽIČ IN TRENERJI NK TRŽIČ 2012; 
Nogometni klub Tržič 2012

17.00 – 22.00, Dvorana tržiških olimpijcev
TEKMA 3. ZIMSKE DVORANSKE LIGE V MALEM NOGOMETU; Nogometni klub Tržič 2012

18.00, Kulturni center Tržič
LETNI KONCERT: FOLKLORNIK – TO SEM JAZ; Kulturno društvo Folklorna skupina  
Karavanke

Ponedeljek, 10. november
18.00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

Vsak ponedeljek in torek od 10. do 24. novembra
12.30 – 14.00, Osnovna šola Križe
SIMBIOZA: RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE; Osnovna šola Križe

Torek, 11. november
10.30, prehod mansarde Doma Petra Uzarja
DELAVNICA KULTURNE ZGODOVINE: MARKO OGRIS - KDO SMO IN OD KOD  
PRIHAJAMO; Dom Petra Uzarja

17.00, Zdravstveni dom Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije,  
skupina za samopomoč  Tržič
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17.00 – 21.00, Dvorana tržiških olimpijcev
3. IN 4. KOLO 1. DELA ZIMSKE ČLANSKE LIGE V MALEM NOGOMETU; Nogometni klub Tržič 2012

Torek, 25. november
zadnji dan za oddajo prijav
MIKLAVŽEVO KOPANJE; Društvo diabetikov Tržič

10.30, Dom Petra Uzarja
POTOPISNO PREDAVANJE: TJAŠA KUHAR - TAJSKA; Dom Petra Uzarja

Sreda, 26. november
11.00 – 12.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00, Dom Petra Uzarja
PREDAVANJE: JANA DRAGAR - SOOČANJE Z DEMENCO; Dom Petra Uzarja

18.00, Glasbena šola Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič

Četrtek, 27. november
18.00, Kulturni center Tržič
ODPRTJE SPOMINSKE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE DANIELA ZUPANA; Foto klub Tržič

Petek, 28. november
18.00, Kulturni center Tržič
HUMANITARNA PRIREDITEV S PODELITVIJO ZAHVAL KRVODAJALCEM;  
Območno združenje Rdečega križa Tržič

zvečer, Dvorana tržiških olimpijcev ali v gosteh
2. ČETRTFINALNA TEKMA SLOVENSKEGA FUTSAL POKALA TERME OLIMIA; NK Tržič 2012

Nedelja, 30. november
16.00, Osnovna šola Križe
DOBRODELNI KONCERT ŽUPNIJSKE KARITAS KRIŽE; Župnijska Karitas Križe

DECEMBER
Vsak ponedeljek v decembru, razen 29. december
18.15 – 20.15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
DELAVNICA ZA ODRASLE Z VLASTO PREŠERN: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Četrtek 4., 11. in 18. december
17.00, otroški oddelek knjižnice
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Torek, 2. december
16.00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič

18.00 – 19.00, prostori Društva diabetikov Tržič v Ročevnici
MERJENJA KRVNIH PARAMETROV; Društvo diabetikov Tržič

Sreda, 3. december
18.00, Kulturni center Tržič
TA VESELI DAN KULTURE: FILMSKI PORTRETI TRŽIŠKIH KULTURNIH LJUBITELJEV IN PODELITEV 
KURNIKOVIH NAGRAD; Zveza kulturnih organizacij Tržič in Območna izpostava javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Tržič

20.00, Pollakov salon
PRAZNIČNI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU: DOBRODELNA DRAŽBA; Tržiški muzej v sodelovanju 
z Lions klubom Bled Golf

19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDAVANJE Z VIKIJEM GROŠLJEM: VSA MOJA HIMALAJA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič

Četrtek, 4. december
18.00, Galerija Atrij Občine Tržič
PRAZNIČNI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU: ODPRTJE RAZSTAVE OSNOVNE ŠOLE KRIŽE;  
Tržiški muzej

19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ANASTASIJINE BRALNE URICE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Slovensko rodovno gibanje

Petek, 5. december
8.00, iz Tržiča
MIKLAVŽEVO KOPANJE; Društvo diabetikov Tržič

18.00, izpred Galerije Atrij Občine Tržič
PRAZNIČNI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU: MIKLAVŽEV SPREVOD; Tržiški muzej

18.15, Osnovna šola Bistrica
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: TURNIR TROJK V KOŠARKI; Športna zveza Tržič

19.00, izpred Kurnikove hiše
PRAZNIČNI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU: POHOD Z BAKLAMI; Tržiški muzej

19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Sobota, 6. december
zjutraj, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: POLJŠKA PLANINA; Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek

10.00 – 11.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič

19.00, Dom krajanov Podljubelj
ZAKLJUČEK ŠENTANSKIH ŠPORTNIH IGER 2014; Športno društvo Podljubelj

Nedelja, 7. december
8.00, kegljišče v Tržiču
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: KEGLJANJE; Športna zveza Tržič in 
 Kegljaški klub Ljubelj Tržič

Ponedeljek, 8. december
17.00, Dom krajanov Lom pod Storžičem
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: STRELJANJE; Športna zveza Tržič

18.00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

Torek, 9. december
17.00, Zdravstveni dom Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič

Sreda, 10. december
11.00 – 12.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: JELKA SNEDIC – PO SLOVENSKI JAKOBOVI POTI;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Petek, 12. december
16.30, Osnovna šola Križe
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: NAMIZNI TENIS; Športna zveza Tržič

19.00, Kulturni center Tržič
NOVOLETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič

Sobota, 13. december
zjutraj, iz Tržiča
IZLET V NEZNANO; Planinsko društvo Tržič

8.00 – 13.00, Trg svobode Tržič
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.

10.00, Trg svobode Tržič
OTVORITEV RAZSTAVE FOTO KLUBA TRŽIČ: TRŽIŠKA ZIMSKA IDILA; Foto klub Tržič

19.00, Kulturni center Tržič
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU; Občina Tržič

Nedelja, 14. december
11.00, Dom pod Storžičem
PODELITEV PRIZNANJ UDELEŽENCEM AKCIJE 100-KRAT NA KAMNEK; Planinsko društvo Tržič

Četrtek, 18. december
15.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Petek, 19. december
17.00, kavarna Stara godba
SERIJA FOTOGRAFSKIH PREDAVANJ »DAN FOTOGRAFIJE V TRŽIČU« IN PREDSTAVITEV ZNAMKE 
NIKON; Foto klub Tržič
17.00 – 24.00, Sebenje
ŽIVE JASLICE 2014 – VAŠKI SEJEM, BOŽIČNA ZGODBA, ZABAVA Z DJ-EM;  
Krajevna skupnost Sebenje, Kulturno društvo Kruh Križe 

19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 20. december
16.00 – 24.00, Sebenje
ŽIVE JASLICE 2014 – VAŠKI SEJEM, POHOD PO POTI TREH ZVONOV, BOŽIČNA ZGODBA, PRIHOD 
BOŽIČKA, ZABAVA OB ŽIVI GLASBI; Krajevna skupnost Sebenje, Kulturno društvo Kruh Križe 

Gostilna Ankele
BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V PIKADU; Športno društvo Podljubelj
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Kaj je na fotografiji?

Znani tržiški zbiratelj starih razglednic in fotografij Jurij Smolej je našel 
spodnjo fotografijo in prosi bralce in bralke Tržičana, da mu pomagate 
pri definiranju fotografije. Zanima ga, kje in kdaj je fotografija nastala. 
Vaše informacije bo vesel na številki 040-232-490. 

Nagrajenci
7. številke Tržičana, ki jih 

za pravilne odgovore
nagrajuje

Refleksoterapija,
Irena Romih s.p., so

Helena Aljančič
 (Deteljica, Tržič),

Lojzka Sajovec
 (Cankarjeva cesta, Tržič)

in Marjan Perko
 (Snakovška cesta, Križe).

Vsi nagrajenci prejmejo 
darilni bon za  

terapevtsko antistresno 
masažo stopal.

O nagradi in možnosti 
prevzema pa bodo 

obveščeni tudi po pošti. 

Iskrene čestitke. 

      Ste že?
Večina si želi na svoje, imeti svoj košček zemlje, na kateri si postavi svojo sanjsko hišo ali 
imeti v lasti vsaj stanovanje. Jaz sem šla na svoje, v poslovnem pomenu, z razlogom, da 
na podlagi svojih vrednot, ciljev in vizije svoje znanje in izkušnje ponudim tistim, ki želijo 
na svoje v nepremičninskem smislu. V okviru programa Podjetno v svet podjetništva 
2014 sem bila izbrana med 10 perspektivnih mladih podjetnikov na Gorenjskem in 
avgusta letos odprla podjetje na svoje, Marija Ahačič Premrl s.p.

Večletne izkušnje, strokovna izobrazba in pridobljena licenca so zagotovilo
za kakovostno izvedbo celovitih rešitev na področju nepremičnin.

Naj naštejem le nekatere od storitev, ki lahko optimizirajo stroške in/ali povečajo prihodke iz vaših nepremičnin:
•	 preverjanje in urejanje podatkov v zemljiški knjigi in drugih uradnih evidencah, 
 priprava pogodb (darilnih, kupoprodajnih, služnostnih) in drugih dokumentov, povezanih z nepremičninami, 
•	 pridobitev	gradbenega	ali	uporabnega	dovoljenja,	
•	 nakup,	prodaja	ali	oddaja	nepremičnin,
•	 vzpostavitev	etažne	lastnine	v	večstanovanjskih	stavbah,	…

Aktualen nepremičninski nasvet: le do 21. 11. 2014 imate pravico dati pripombe in predloge na dopolnjen os-
nutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tržič, ki je od 10. oktobra dalje razgrnjen v prostorih občine. 
Pomembno je, da lastniki nepremičnin preverite, če predlagane spremembe zadevajo tudi vaše nepremičnine, 
saj ima lahko to za vas dolgoročne posledice.
Svoj čas investiram v vas, zato me brez obveznosti pokličite na 040/32-22-82 ali pišite na marija@nasvoje.si

Nagradno vprašanje: Do kdaj lahko preverite, če spremenjen Odlok vpliva tudi na vašo nepremičnino? 
1. - 3. nagrada: promocijska majica in 20% popust na storitev.

Dopisnico z odgovorom na nagradno vprašanje pošljite do 15. novembra 2014 na naslov: Uredništvo Tržičana, 
TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali po e-pošti na naslov informacije@trzic.si
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Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

www.avto-sivic.si
• servis kombijev in avtodomov • klime - 

polnjenje in popravila • gume - prodaja, montaža, 
hramba • avtovleka non stop GSM: 041/946-673 • 
avtostekla • cenejši nadomestni deli MOTRIO • 

•  ročna avtopralnica • dodatna oprema • 

• avtokleparstvo • popravilo poškodb toče brez 
lakiranja • v sodelovanju s avtokleparstvom 

Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

www.as.si 080 11 10

AGENCIJA VEDAMIX 
Ekskluzivna agencija za sklepanje vseh vrst  
zavarovanj zavarovalnice AdriaticSlovenice.

Obiščite nas v Bistrici pri Tržiču  
(poleg Old English housa)  

vsak dan med 8-15 uro,  
v torek in četrtek do 18 ure.  

Tel.: 04 592 01 80, 041 344 089

CO PLIN UBIJA - SE ZNATE ZAŠČITITI? 
V ciljih in namenih delovanja vam Gasilsko društvo Tržič predstavlja nevarnosti 

pred zastrupitvijo s plinom CO in možno zaščito vas in vaših najbližjih pred smrtjo!
•	 Nikoli ne zaspimo v zaprtem prostoru s prižganim grelcem na plin, drva ali kurilno olje.
•	 Nikoli ne pečemo na žaru na plin ali oglje v zaprtem prostoru, na primer v garaži ali kleti.
•	 V zaprtem prostoru nikoli ne uporabljamo prenosnih plinskih grelcev, peči in luči,  

namenjenih taborjenju.
•	 V zaprtem prostoru nikoli ne uporabljamo generatorjev za proizvodnjo elektrike.
•	 V zaprtem prostoru nikoli ne delamo z motorno žago, črpalko ali ventilatorjem na bencin  

ali plin. Nikoli ne pustimo prižganega avtomobila v garaži, ker se lahko zastrupimo kljub  
odprtim vratom.

ALARMNA NAPRAVA ZA OGLJIKOV MONOKSID NAJ BO V VSAKEM 
STANOVANJU  Z GORILNO NAPRAVO.

S samo nekaj deset evrov vredno naložbo je mogoče preprečiti smrt!

http://www.pgd-trzic.si/



Občina Tržič 
vas vabi na   

slavnostno akademijo
v počastitev občinskega 
praznika,
 
ki bo 
v soboto, 13. decembra 2014, ob 19. uri, 
v Kulturnem centru tržič.      

Vabljeni!

Občina Tržič
župan, mag. Borut Sajovic

VABILO


