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Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Odgovorni urednik: David Ahačič

Pomočnica odgovornega urednika: Petra Hladnik

Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko, Marinka Kenk 
Tomazin, Irma Lipovec, Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič

Svetovalec za fotografijo: Luka Rener

Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za 
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico do 
krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko. 

Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.

Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski 
 center Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode 
18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com, 
tel. 04 59 71 524, www.trzic.si. 

Glasilo »Tržičan« je brezplačno. 

Naklada: 5.980 izvodov. 

Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353. 

Tržiški 
startup 
vikend v 
maju

Dr. Metka Knific 
Zaletelj

Od 19. do 
21. maja bo v 
Osnovni šoli 
Bistrica pote-
kal prvi star-
tup vikend za 
mlade do 29. 
leta. Udeležen-
ci bodo imeli priložnost, da z izkušenimi mentorji razvijajo pod-
jetniške ideje in poslovne modele, prav tako pa bodo preverjali 
svoje poslovne zamisli. Prepogosto se dogaja, da mladi ne vidijo 
perspektive v svojem domačem kraju in zato odidejo drugam, tudi 
v tujino. V Tržiču ponujamo kar nekaj možnosti za podjetniško 
udejstvovanje. Naši dogodki so namenjeni vsem tistim, ki bi radi 
ustvarili podjetniško idejo in s tem poskrbeli za svoj prihodek, pa 
tudi tistim, ki so na svoji podjetniški poti že uspešni. Vse, ki vas 
zanima program, boste več informacij dobili na promocijskem do-
godku 12. maja ob 18. uri v Stari godbi. Tam boste spoznali nekaj 
primerov uspešnih poslov, ki so nastali samo z dobro idejo in brez 
zagonskih sredstev, ter se seznanili, kako svojo idejo realizirati – 
jo pripeljati od prve zamisli do prvega evra. Slišali boste intervju 
z udeležencem oddaje Štartaj, Slovenija! Gost dogodka bo Davor 
Podbevšek, Barbasol. Dogodek se bo zaključil s pogovorom in 
vprašanji udeležencev o konkretnih idejah in z napotki k njihovi 
uresničitvi. Udeleženci bodo imeli možnost sestaviti polletni načrt 

za realizacijo njihove ideje in prejeti napotke, kako pristopiti k re-
levantnim mentorjem in se vključiti v obstoječe podporno okolje 
za podjetništvo v domačem kraju. 
Udeleženci vikenda bodo od petka (19. 5.) popoldan do nedelje 
(21. 5.) popoldan intenzivno razvijali svoje podjetniške izkušnje, 
preverjali učinkovitosti svojih idej, izdelovali prototipe in se na-
učili oblikovanja kakovostne predstavitve poslovnih idej. Zato pri-
dite tako na promocijski dogodek, kot tudi na startup vikend. 
Ne pozabite pa na »tradicionalni« podjetniški večer, ki bo 25. maja 
ob 19.30 v Stari godbi. Tema bo Od garažnega podjetja do vodil-
nega proizvajalca, gost pa Peter Slatnar.

Tržič, občina priložnosti!
Irma Lipovec

Vsak izmed nas ima svoj pogled na Tržič. Nekateri žal menijo, 
da še vedno drži ljudska: »Iz Tržiča še veter ni dober!« 

Menim, da že dolgo ni več tako. Beseda Tržič zapoje v mojem 
srcu. Želim, da zazveni tudi v vsakem izmed vas. To je simfo-
nija, v kateri lahko slišimo in vidimo mnogo lepega in pozitiv-
nega. Vse naravne lepote in čudoviti vodni viri! Tu so ljudje 
in ustanove, ki se trudijo, da nam te naravne darove približajo. 
Lepo oskrbovane planinske koče in urejene kolesarske poti 
kar vabijo, da jih obiščemo.

Obstajajo vrednote, ki so očem nevidne. Začutimo in vidimo 
jih lahko le s srcem. Tega se moramo naučiti. Prav zato sem 
neskončno hvaležna vodstvu in zaposlenim v Osnovni šoli Tr-
žič, ki verjamejo v vrednote duše in srca. Zbrali so pogum 
in zasnovali obširen projekt z naslovom Tržič –mesto dobrih 
misli in želja, v katerem sodelujejo številni tržiški javni zavo-
di, ustanove, društva, podjetja in posamezniki. 

Projekt so začeli z dogodkom Tržiška veriga srca, vsak me-
sec pa poudarijo eno izmed vrlin: SPOŠTOVANJE, DRU-
ŽINA, ODGOVORNOST, HVALEŽNOST, LJUBEZEN, 
SREČA, POGUM, RADOST, SODELOVANJE, SOČUTJE, 
STRPNOST in SOLIDARNOST. 

Veriga srca se nadaljuje in plete nevidne vezi. Pridružite se 
vsem, ki se trudijo za lepši jutri, za naš Tržič. Dodajte delček 
sebe, nekaj dobrega, plemenitega. Samo srca, ki so ljubezen, 
zmorejo vse.

Na naslovnici: Srce Tržiča - mesta dobrih misli in želja na 
Kamneku; foto: Luka Rener.
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Turizem je 
obetavna 
gospodarska 
panoga v 
Tržiču

Načrtna večletna vlaganja 
Občine Tržič ter podjet-
nikov dajejo konkretne, 

merljive rezultate. Na dober trend so zagotovo močno vplivale 
tudi občinske subvencije za sobodajalstvo, terensko delo s ponud-
niki in izobraževanje. Velika sovlaganja Občine v Kočo na Zele-
nici se obrestujejo z izjemnim obiskom in več kot dva tisoč petsto 
nočitvami. Zrno v vse večjo pogačo dodajata tudi postajališči za 
avtodome v Bistrici in Kovorju. Uspeva prenova posodobljenega 
in priljubljenega avtokampa v Podljubelju, na zadnji seji je bila so-
glasno sprejeta dokončna prostorska ureditev že delujočega prvega 
naselja lesenih šotorov v Kovorju. Načrtujemo še enega v Bistrici. 
Hotel Sluga je odprt, prenovljene zbirke v Tržiškem muzeju pa 
skupaj s kulturnimi prireditvami privabljajo vse več obiskovalcev. 
Kolesarska strategija že dolgo ni več samo kos papirja, pač pa z 
urejenimi potmi in konkretnimi turističnimi produkti tudi že de-
janje. Kot partner v projektu »Alpe Adria – regija doživetij«, za 
katerega smo s slovenskimi in avstrijskimi partnerji pridobili 2,1 
mio evrov evropskih sredstev za razvoj turizma v Karavankah, si 
obetamo veliko uspeha za tržiški in gorenjski turizem. Tu so še 
ureditev vstopne točke v Dovžanovo sotesko na parkirišču, razvoj 
sonaravnega turizma na Zelenici, trženje destinacije in produktov 
ter nadaljnji razvoj pohodništva in kolesarjenja kot glavnih steb-
rov tržiškega turizma. Skupaj bomo dokazali, da smo turizem res 
najprej ljudje ter da Tržičani hočemo, znamo in zmoremo.

Graf o prenočitvah turistov.

V Tržiču v nesreči ni nihče sam

Ob še eni uspešno izvedeni gasilski intervenciji v Podljubelju, 
s katero so uspešno pogasili pogorišče velikega gospodarskega 
objekta in v zadnjih trenutkih pred razširitvijo ognja zavarovali 
in rešili dom družine, se zahvaljujem tržiškim gasilkam in gasil-
cem. Ponovno smo dokazali, da smo za reševanje in pomoč izjem-
no motivirani, odlično izobraženi in usposobljeni ter sodobno in 
ustrezno tehnično opremljeni. Velika sredstva, vložena v posodo-
bitev gasilske zveze, se tako s pomočjo sočloveku, občanu, v tre-
nutku nesreče obrestujejo na najboljši možen način. 

V akciji, ki jo je uspešno vodil poveljnik tržiške gasilske zveze Jani Žlindra, 
je sodelovalo več kot sedemdeset prostovoljk in prostovoljcev iz petih 
društev s številnimi interventnimi vozili (foto Luka Rener).

Ničnost denacionalizacijskega postopka v ročevnici, ki je bila 
pravkar izrečena na prvi stopnji na UE Laško, je dobra novica za 
prizadete občane in občino, ki skoraj po treh desetletjih omogoča 
začetek pravne poti za normalno rešitev spora in vpis občanov v 
zemljiško knjigo ter izpolnitev takratnega pooblastila občanov ob-
čini, ki ga v devetdesetih letih žal ni uspela izpolniti!
Odločba o ničnosti potrjuje, kar trdim že leta, da denacionaliza-
cija (in z njo država) tudi Tržičanom povzroča številne nove in 
nesorazmerno drage krivice. Spoštujem pravkar priznano napako 
države in njeno soodgovornost. Zadovoljen pa sem tudi s soglasno 
sprejetimi sklepi občinskega sveta, da kot soodgovorni prevza-
memo finančne stroške pravne poti, ki ne bo niti lahka niti hitra, 
je pa po mojem razmisleku nujna in edino možna. Obžalujem pa 
stisko občanov, še zlasti po tem, ko ne država ne denacionalizacij-
ski upravičenci niso pristali na mediacijo, ki bi tak spor rešila še 
hitreje. Prepričan sem, da bomo na praven in miren način popravili 
številne napake naših predhodnikov.

Več prometne varnosti za vse udeležence tudi v 
Križah

Projekt, ki se pravkar uspešno zaključuje in ureja vstop v eno od največjih 
vasi v naši občini, nam prinaša varne prehode za pešce, pločnike, 
avtobusno postajališče in močno posodobljeno vozišče.

Uredili bomo tudi varno šolsko in kolesarsko pot mimo teniške 
brunarice do kriške osnovne šole. Da nam je za varnost mar, bomo 
dokazali še z nekaterimi letošnjimi projekti. Že sedaj se zahva-
ljujem vsem sodelujočim na projektih, od krajevnih skupnosti do 
lastnikov zemljišč in vsem, ki znate in zmorete potrpeti ob grad-
biščih, da je po končani izvedbi lepše, varnejše in boljše.
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Občina Tržič 
spodbuja investicije 
v podjetništvu in 
gospodarstvu

Saša Pivk Avsec

Občina Tržič je po vzoru zadnjih treh 
let tudi letos objavila Razpis za dodeli-
tev spodbud v višini 170.000 € za razvoj 
podjetništva in gospodarstva, ki je name-
njen podjetjem s sedežem v občini Tržič. 
Predmet javnega razpisa za letošnje leto so 
štirje ukrepi, in sicer Spodbujanje začetnih 
inves ticij in investicij v razširjanje dejav-
nosti in razvoj, Spodbujanje odpiranja no-
vih delovnih mest in samozaposlovanja, 
Spodbujanje promocije in prodora na tuje 
trge in Spodbujanje sobodajalstva.

Število nočitev in turistov v 
Tržiču narašča

Več kot trideset turističnih ponudnikov se 
je odzvalo povabilu Občine Tržič na letno 
srečanje, na katerem vsak predstavi svo-
jo ponudbo, opozori na težave, predlaga 
izboljšave, srečanje pa je namenjeno tudi 
spoznavanju in druženju ponudnikov turis-
tičnih storitev v občini. V preteklih letih je 
bil v Tržiču narejen precejšen korak v sme-
ri razvoja turizma, kar kažejo tudi številke 
prenočitev, ki so se iz dobrih tri tisoč no-
čitev v letu 2013 povzpele na skoraj deset 
tisoč v lanskem letu. 

Srečanje turističnih ponudnikov v Pollakovem 
salonu Tržiškega muzeja (foto Media butik).

KLJUČNE NAČRTOVANE AKTIV-
NOSTI OBČINE TRŽIČ V LETU 2017 
NA PODROČJU TURIZMA SO:

1. Nadaljevanje aktivnega dela in komuni-
kacije s turističnimi ponudniki (mreženje 
turističnih potencialov); 

2. Marketing turistične ponudbe in produk-
tov; 

3. Pozicioniranje Tržiča v spletnih medijih 
ter promocijske aktivnosti; 

4. Turistična infrastruktura in ponudba:
 
• izvedba čezmejnega projekta Alpe Adria 

Park doživetij (razvoj pohodništva, ko-
lesarjenja in zimskih doživetij), v skupni 
vrednosti 2.334.865,73 € (Občina Tržič 
kot partner), 

• nadaljevanje projekta vzpostavitve info 
točke v Dovžanovi soteski (postavitev 
info točke, določitev modela upravljanja 
ter iskanje upravljavca/najemnika), 

• redno vzdrževanje in obnove obstoje-
čih tematskih poti. Cilj za leto 2017 je 
obnovitev tematske poti »Konšca – na 
planincah luštno biti«, 

• nadaljevanje razvoja Zelenice skladno z 
akcijskim načrtom (odstranitev sedežni-
ce Zelenica I, začetek urejanja dostopne 
ceste), 

• pridobitev soglasij za izvedbo kolesar-
skih poti, ureditev enoslednic (grani-
čarska pot - Zelenica, enoslednica nad 
cerkvijo sv. Jožefa), označitve poti. 

Cilj je opraviti pregled turistične infra-
strukture na ravni destinacije in njeno siste-
matično urejanje z vizijo doseganja odlič-
nosti turistične infrastrukture. 

Gospodarstvu bo občina 
pomagala tudi z akcijskim 
načrtom
V želji po povečanju števila gospodarskih 
subjektov in obsega investicij, hitrejšem 
razvoju podjetništva med občani ter zmanj-
šanju števila brezposelnih, je Občina Tržič 
v letu 2016 nadaljevala z aktivnostmi na 
področju spodbujanja razvoja podjetništva 

in gospodarskega razvoja. Izvedene so bile 
štiri delavnice, na katerih so bili prisotni vsi 
ključni deležniki na področju podjetništva 
in gospodarstva v občini. Ključni cilj delav-
nic je bila priprava SWOT analize (anali-
za prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti 
in nevarnosti), pridobitev nabora ukrepov 
dobrih praks ter priprava akcijskega načrta 
Občine Tržič za spodbujanje razvoja podjet-
ništva in gospodarskega razvoja v občini. 
Tržič je pred stoletjem sodil med tehnološ-
ko, industrijsko in obrtno najbolj razvita 
manjša mesta v srednji Evropi. V času glo-
balne gospodarske krize je začel močno in-
dustrijsko pešati, trenutna slika pa kaže na 
to, da ga podjetniška aktivnost in nekateri 
investitorji, ki so prišli v Tržič, niso mogli 
v celoti nevtralizirati, precej poslovnih in 
industrijskih prostorov pa sameva. 
Snovalci akcijskega načrta za spodbujanje 
razvoja podjetništva in gospodarskega raz-
voja v občini Tržič ter udeleženci delavnic, 
ki jih je pripravil Goran Novković, izvršni 
direktor Gospodarske zbornice Slovenije, 
izpostavljajo dve ključni vprašanji. Katere 
so realne gospodarske priložnosti v obči-
ni in kateri so tisti produkti, ki bi jih in-
vestitor lahko proizvajal v Tržiču, prodal 
in dobiček investiral v nadaljnji razvoj? 
Med prednostmi, ki jih Tržič lahko ponudi 
bodočim investitorjem velja omeniti stra-
teški položaj, ugodno ceno nepremičnin, 
oprostitve NUSZ, obrtno in industrijsko 
tradicijo, naklonjenost Občine za spodbu-
janje podjetništva, dobro sodelovanje SPI-
RIT-a in državne javne diplomatske mreže 
kot pomoč gospodarstvu za prodor na tuje 
trge, naravno okolje.
Idej, kako privabiti nove investitorje, je ve-
liko. Od subvencioniranja nakupa zemljišč 
s strani Občine, gospodarskega pospeševal-
nika na lokalni ravni, priprave investicij-
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skih elaboratov, postavitve skupne promo-
cijske točke in kreiranja blagovne znamke 
Tržič, do več »ready to go« projektov, ki 
bodo že pripravljeni za investicijo, preure-
ditve obstoječih objektov v stanovanja za 
mlade družine. Potrebno je vlagati v izo-
braževanje in podjetniški duh vnesti že v tr-
žiške šole in vrtce. Dobrodošli bi bili center 
za spodbujanje podjetništva, ABC pospeše-
valnik, bonitete za povezane podjetnike na 
lokalni ravni, potrebno pa je izkoristiti tudi 
naravne danosti in še bolj opozoriti nase z 
zanimivimi turističnimi ponudbami. 
Kljub veliki brezposelnosti v Sloveniji je 
danes težko dobiti dober kader, deloda-
jalcu pa predstavlja velik strošek še pred 
začetkom dela. Med pomanjkljivostmi in 
nevarnostmi, ki so med drugim zapisane 
v SWOT analizi, so še nespodbudno oko-

lje, neizkušenost podjetnikov in njihovo 
nepoznavanje med seboj, pomanjkanje 
podjetniš ke iniciative in področij dela, pre-
majhno število zazidljivih parcel, razvoj 
degradiranih območij pa velikokrat zavira 
kulturno-varstvena zaščita.

Občina Tržič je prva odprla 
podatke na portalu OPSI

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo 
nacionalni portal odprtih podatkov Slove-
nije OPSI (https://podatki.gov.si/), Občina 
Tržič pa je prva občina, ki je na portalu 
odprla podatke in sicer seznam vseh nepre-
mičnin, ki jih prodaja ali oddaja. Podatki so 
dosegljivi na tej povezavi: https://podatki.
gov.si/dataset/evidenca-nepremicnin-za

-prodajo-ali-najem.
Portal OPSI predstavlja 
centralni katalog evi-
denc in zbirk podatkov v 
državi, torej centralni po-
pis metapodatkov o vseh 
evidencah in podatkov-
nih zbirkah, ki jih vodijo 
državni organi, občine in 
drugi organi javnega sek-
torja, poleg tega pa pred-
stavlja enotno spletno 
mesto tudi za objavo 
podatkov iz zbirk v od-
prtih in strojno berljivih 
formatih. Na Občini Tržič 

poteka še pospešena informatizacija delov-
nih procesov (npr. občina izdaja samo še 
e-naročilnice itd.), ki bo z letošnjo uvedbo 
Notranjih pravil za dokumente omogočilo 
brezpapirno poslovanje, kar pomeni, da 
bo zaradi elektronskega poslovanja mogo-
če doseči največjo stopnjo produktivnosti 
zaposlenih, občani pa bodo dobili najbolj 
kvalitetne storitve in ažurne podatke. 

Sofinanciranje kulturnih 
društev

Kulturno življenje v Tržiču je izredno pes-
tro. Glede na število prebivalcev sodi med 
gorenjske občine z najvišjim deležem ob-
čanov v aktivnih kulturnih društvih. Na 
vsakoletnem javnem podpisu pogodb o 
sofinanciranju programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Tržič je bilo slišati, da društva dobro in ve-
liko delajo, da so z obiskom projektov, ki 
jih pripravijo, zadovoljni, da pa bi v svoje 
vrste želeli privabiti čim več mlajših ob-
čanov. Občina Tržič bo v letošnjem letu 
podprla delovanje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti z dobrimi 68 tisočaki. Na ob-
činski razpis za sofinanciranje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti se je prijavilo 17 dru-
štev. En prijavitelj ni izpolnjeval vseh po-
gojev. Za redno dejavnost bo namenjenih 
22.057,50 €, za izobraževanja 3.615,70 €, 
projektom je namenjenih 21.574,70 € in 
za obratovalne stroške 20.844,20 €. 

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Kohezijskega sklada.«

Končana Celostna 
prometna strategija 
Občine Tržič

Tanja Rudolf Čenčič

Celostna prometna strategija je strateški 
dokument Občine Tržič, ki ureja, kako naj 
bi se vsi segmenti prometa v občini Tržič 
trajnostno razvijali. S sprejeto strategijo 
se bo Občina Tržič pridružila sodobnim in 
ozaveščenim občinam, ki so se se že podale 
na pot trajnostnega razvoja.
Dokument v štirih poglavjih povzema vsa 
prednostna področja razvoja prometa: pe-
šačenje, kolesarjenje, javni potniški promet 

in avtomobilski promet. V prvem, uvodnem 
poglavju Celostno prometno načrtovanje 
pa je opisano organiziranje ter delovanje 
Občine in drugih sodelujočih pri projektu. 
V pripravo dokumenta, ki se je z analizo 
prometa začela pred enim letom, je bilo 
vključenih 67 članov delovne skupine, od 
kar 6.000 vključenih gospodinjstev pa smo 
dobili 333 izpolnjenih anket. Organizirali 

smo štiri javne dogodke, štiri delavnice, 
šest sestankov ter tri predstavitve Občin-
skemu svetu. Od občanov pa smo v času 
trajanja projekta dobili skoraj 200 različnih 
pobud za spremembe v prometni ureditvi, 
ki so pomagale pri sestavi dokumenta. 
Več o CPS Občine Tržič najdete na spletni 
strani trzic.si, kjer bo po sprejetju na Ob-
činskem svetu strategija tudi objavljena.

Podjetniški večeri so bili dobro obiskani (foto arhiv Občine Tržič).
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Otroci z »gregorčki« v 
pomlad

Milena Hostnik; foto: Dušan Podrekar, Milena Hostnik

V tržiškem vrtcu se trudimo, da bi otrokom 
približali kulturo in šege domačega kraja. 
Zato že vrsto let sodelujemo na tradicional-
ni prireditvi »Vuč u vodo«, ki nedvomno 
spada med najlepše in težko pričakovane 
dogodke v našem kraju. 
Viktor Kragl v Zgodovinskih drobcih Žup-
nije Tržič leta 1936 piše, da je ta »večsto-
letni tržiški običaj« živel med čevljarji, 
ker so »ta dan prenehali z delom pri luči, 
ki so ga morali opravljati celo leto pri zelo 
pomanjkljivi svetlobi.« V čast prihajajoče 
pomladi morajo hišice imeti lučko, saj to 
dejanje pomeni znak prenehanja obrtniških 
del ob petrolejkah, kajti od gregorjevega 
naprej je dan že tako dolg, da je bilo moč 
dovolj zaslužiti z delom ob sončni svetlo-
bi. Vse to in še več smo strokovne delavke 
in delavci v vrtcu izvedeli iz prve roke, na 
predavanju dr. Bojana Knifica, avtorja nove 
knjige Gregorjevo, kar je bila temeljita 
priprava na čas, ko v Tržič prihaja pomlad.
Simbolika te šege v sodobnem času je, 
da ljudje v dolgih, zimskih dneh komaj 
čakamo, da se dnevi podaljšajo in da se 
zima končno poslovi. V času, ko vsi hiti-
mo in nam tempo življenja ne prizanaša, 
je ustvarjanje gregorčkov enkratna prilož-
nost za druženje in spodbujanje ustvarjal-
nosti otrok in odraslih. Povezuje mlado in 
starejšo generacijo ter pomembno ohranja 
slovensko tradicijo.
Ker čevljarskih vajencev v Tržiču praktič-
no ni več, smo se v duhu ohranjanja tradi-
cije letos povezali Turistično društvo Tržič, 
Vrtec Tržič, Tržiški muzej, Občina Tržič 
– TPIC Tržič, KUD Načeta paleta, Ljud-
ska univerza Tržič, Mestna kavarna Tržič 
in Jernej Kosmač, organizacijsko pa ne bi 

zmogli brez gasilcev PGD Tržič in potap-
ljačev, ki so skrbeli za varnost, in drugih, 
ki v srcu dobro mislijo in pomagajo, ko je 
potrebno.
Tudi tržni dan v organizaciji Polone Brodar 
se je drugo marčno soboto povezal s pri-
reditvijo. Uživali smo lahko v kulturnem 
programu in v delavnici izdelovanja mede-
nih hišic. Galerija Atrij je gostila tematsko 
razstavo Tržiškega muzeja Z obredom nad 
neredom, ki jo je obiskovalcem približal dr. 
Bojan Knific.
Vrtec Tržič je imel letos pomembno vlogo 
pri pripravi in izvedbi prireditve. Že v za-
četku marca so izložbe starega mestnega 
jedra krasili gregorčki iz vseh treh enot Vrt-
ca Tržič, najbolj zanimivi so postali del raz-
stave v Kurnikovi hiši, skupaj z gregorčki 
iz tržiških osnovnih šol s podružnicami in 
drugih zavodov. Na dan prireditve je v Kur-
nikovi hiši zaživela ustvarjalna delavnica, 

poseben pečat prireditvi pa je dal prisrčen 
nastop otrok iz enote Palček. Sprevod s Pi-
halnim orkestrom Tržič do nabrežja Tržiške 
Bistrice so vodile vzgojiteljice z baklami. 
Da je bilo vzdušje še bolj domače, so pos-
krbele kuharice Vrtca Tržič in članice kuli-
naričnega krožka Ljudske univerze Tržič s 
čajem, pecivom in drugimi dobrotami.
Ko se v hišicah prižgejo svečke, se zasveti-
jo tudi otroške oči. In za to pravzaprav gre. 
Veselje vseh otrok, ki so spustili svoje gre-
gorčke po Tržiški Bistrici, je bilo nepopis-
no. Ob odhodu jih je čakal mojster domače 
obrti Jernej Kosmač in jim osebno podelil 
lično izdelane medalje, ki bodo kot spomin 
na prireditev še dolgo krasile njihove sobe. 
Želimo si, da pesmi in bogastvo naše de-
diščine ne bi šlo v pozabo in da bi mladi 
rodovi čutili z nami preprostost, iskrenost 
in ljubezen do vsega lepega, kar nas obdaja.

Naslovnico knjige Gregorjevo krasi fotografija Špele Kurnik, a v knjigi ni navedeno, 
da je fotografija njena. Prav tako so v knjigo vključene fotografije nekaterih drugih 
fotografov iz Foto kluba Tržič, brez katerih bi bila podoba knjige bistveno skromnejša, 
a avtorji pri njih niso pripisani. Za nastalo napako se odgovorni iskreno opravičujejo.
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An flet'n večer je bil v 
Tržiču

Saša Pivk Avsec; foto: Media butik

Agencija Media butik je v sodelovanju z 
Občino Tržič ob dnevu žena in materin-
skem dnevu pripravila že 7. AN FLET'N 
VEČER. V Dvorani tržiških olimpijcev je 
pred navdušeno množico obiskovalcev na-
stopilo šest slovenskih glasbenih zasedb, ki 
je vsaka posebej opozorila nase in požela 
dolg aplavz. 
Anga flet'nga večera si v Tržiču skoraj ne 
predstavljamo brez tržiškega ansambla 
Zarja, ki je v prvotni zasedbi tokrat pre-
peval o brezsrčnem času in opeval lepote 
domačega kraja, Tržiča. Smehu obisko-
valcev v dvorani so se ob nastopu Sloven-
skih zvokov pridružili še Smeh klarineta, 
venček Avsenikovih in točka, v kateri se 
je vodja zasedbe izkazal z likom Helmuta 
Hebla, multiinštrumentalista in humorista. 
Vsakič znova je lepo prisluhniti zvenu tam-
burice belokranjskega Ansambla Tonija 
Verderberja. Iz glasbenega gnezda prihaja 
tudi Dejan Vunjak, ki je Tržičane razvese-
ljeval že na najdaljšo noč v letu. Da glasba 
pomladi človeka, nas je prepričala 85-letna 
Moravška Mara – Mara Vilar. Ob sebi 
ima že desetletja zveste prijateljice, ljud-
ske pevke, ki jih je širna Slovenija pobliže 
spoznala v televizijski oddaji Slovenija ima 
talent. Ljudi so prevzele s prepevanjem slo-
venskih ljudskih pesmi. 

Ljudski pevec je vedno imel za ušesi tudi 
kakšno žlahtno misel. Tako je bila med 
veznimi nitmi, ki jih je tkala Saša Pivk 
Avsec, zgovorna in nabrita tudi Mara, ki 
je obiskovalce večkrat do solz nasmejala. 
Za vrhunec večera pa so z enournim kon-
certom poskrbeli priljubljeni Modrijani, 
ki jim do polnoletnosti manjka le še leto 
dni. Da je bil ponovno res An flet'n večer, 
se je strinjal župan Sajovic, ki je ženam, 
mamam in dekletom v dvorani voščil ob 
praznikih v mesecu marcu z recitacijo tis-

tega dela Prešernove Zdravljice, ki opeva 
Slovenke, prelepe žlahtne rožice. 
»Zadovoljni obiskovalci so nagrada za 
naše prizadevanje, ki ga vložimo v organi-
zacijo dogodka. Vesel sem, da so An flet'n 
večer domačini vzeli za svojega, in hva-
ležen Občini Tržič, TPIC Tržič, podjetju 
Bios in Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Tržič za vso podporo in pomoč pri izved-
bi,« je po koncertu povedal Boštjan Avsec, 
organizator in direktor Agencije Media 
butik.

Prenovljen Dom 
krajanov Jelendol - 
Dolina

Vesna Štefe; foto: Danilo Zupan

Naš dom krajanov ima novo podobo; novo 
fasado, okna, vrata, povsem nove sanitari-
je, v dvorani smo zamenjali tudi električno 
napeljavo in posodobili ogrevanje s pečjo 
na pelete. Dvorana je dobila novo vizualno 
podobo – lepo, svetlo. 
Obnova dotrajanega doma krajanov je stala 
nekaj čez 60 tisoč evrov; od tega je Občina 
Tržič prispevala 42 tisoč evrov, Krajevna 
skupnost Jelendol - Dolina dobrih 13 tisoč 
evrov in družina Born oz. Isabella Gruber 
5500 evrov, za kar se še enkrat prav lepo 
zahvaljujemo.
Prenovljeno dvorano smo odprli s kultur-
nim programom; na našem odru se je prvič 

predstavil Plesni klub Tržič pod vodstvom 
Jureta Markiča. Nastopili so tudi domačini, 
ki so dodobra nasmejali polno dvorano. Še 
dolgo smo ostali in se veselili.
Da dvorana ne bi samevala, smo apri-

la povabili humoristično skupino Smeh. 
Predstavili so se nam z lahkotno komedijo 
Milijonar in nam popestrili nedeljsko po-
poldne. Trudili se bomo, da dvorana ne bo 
samevala.

Tržiška Zarja v družbi z Modrijani.
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90 let rojstva 
akademskega slikarja 
Ferda Mayerja

Melanija Primožič

Akademski slikar Ferdo Mayer se je rodil 
v Mariboru leta 1927. Maribor predstavlja 
tudi prvi mejnik v njegovem umetniškem 
ustvarjanju, saj je leta 1941 tam imel svo-
jo prvo samostojno likovno razstavo. Leta 
1950 je diplomiral na ljubljanski Akademi-
ji za likovno umetnost pri Francetu Mihe-
liču, Božidarju Jakcu in Gojmirju Antonu 
Kosu, pri slednjem je opravil tudi slikarsko 
specialko. Svoje znanje je izpopolnjeval na 
študijskih potovanjih v Parizu in na Šved-
skem. Po diplomi se je zaposlil kot likov-
ni pedagog na mariborski gimnaziji. Leta 
1954 se je preselil v Kamnik, kjer je do 
upokojitve deloval kot likovni pedagog. 
Na jesen svojega življenja se je preselil v 
mirno vasico Lom pod Storžičem, kjer je v 
navdihujočem okolju ustvarjal svoja zadnja 
likovna dela do prerane smrti leta 1994.
Marca smo se spominjali 90-letnice nje-
govega rojstva, z njo pa tudi nepozabnih 

sadov njegovega življenja in dela. Ferdo 
Mayer je bil intimist, ki je ustvarjal v miru 
svojega ateljejskega prostora, in hkrati člo-
vek z družabnim značajem, ki mu ni bilo 
vseeno za širšo skupnost. Svoje znanje je 
leta in leta prenašal na mlade generacije kot 
profesor, mentor in pedagog. 
Mayerjeva umetniška dela so bila ustvar-
jena za prihodnost, za večnost. Mayerjevo 
slikarsko poetiko zaznamujejo umetniš-
ka dela, v katerih je zaznati ubranost in 
uravnoteženost. Njegova olja na platno so 
ustvarjena z žlahtno slikarsko tehniko, s 
katero zakriva in odkriva svoje specifične 
likovne efekte. V Mayerjevih delih je začu-
titi moč, izraznost in čutno enkratnost barv, 
ki se stapljajo v sintezo čutenja ter iskanja 
resnice v likovno skladnih in sporočilno 
čistih likovnih prizorov. V teh prizorih lah-
ko odkrivamo slikarja samega, svet njego-
vih intimnih globin, razmišljanj, pogledov, 
vizij in iluzij.
V Tržiču se lahko z Mayerjevimi deli sre-
čamo v prostoru Umetnikovega ambienta, 
ki se nahaja v Galeriji Ferda Mayerja v 
Paviljonu NOB. Slike je KS Tržič – mesto 
podarila umetnikova žena Danica Majer. 
Nekaj zimskih podob je na ogled tudi v po-
slovalnici Abanke. Pred desetimi leti smo 
v Tržiškem muzeju umetnikov jubilej obe-

ležili s pregledno razstavo, ki je bila pred 
tem razstavljena v Mestni hiši Gorenjskega 
muzeja v Kranju, letos pa bo pregledna raz-
stava na ogled galeriji Družina v Ljubljani. 
Želim si, da se bomo velikemu likovnemu 
umetniku ustrezno oddolžili tudi v Tržiču.

Razpis za razstave v 
Galeriji Atrij za leto 

2018

Tržiški muzej v Galeriji Atrij priprav-
lja razstavni program za sezono 2018. 
Vse zainteresirane umetnike in avtor-
je vabimo k prijavi za obdobje januar 
– december 2018. 

Tržiški muzej in Občina Tržič pri 
pripravi razstav v Galeriji Atrij za-
gotovita:
• galerijski prostor v času razstave,
• strokovno in tehnično postavitev 

 razstave,
• oblikovanje vabil in plakatov,
• promocijo razstave,
• otvoritveni dogodek s strani 

Tržiškega muzeja in predstavnika 
Občine Tržič,

• podiranje razstave in povrnitev 
galerije v prvotno stanje.

Prijava mora vsebovati:
• kontaktne podatke (ime in pri-

imek, naslov, e-naslov, telefon oz. 
mobitel),

• življenjepis, dokumentacijo dose-

danjega umetniškega delovanja, 
seznam preteklih razstav, kata-
logov, zloženk, objav v medijih, 
slikovno gradivo preteklega dela,

• opis projekta, seznam predvide-
nih razstavljenih del (število del, 
dimenzije in druge pomembne 
karakteristike).

Prijavitelj poskrbi za: 
• dostavo in odvoz razstavnih 

predmetov,
• sodelovanje pri postavljanju 

razstave.

Drugo:
• program ob odprtju razstave je 

stvar dogovora med muzejem in 
razstavljavcem.

Rok in način prijave:
Vaše vloge s prilogami pričakujemo 
po pošti s pripisom »Galerija Atrij 
Občine Tržič – razpis 2018« na na-
slov Tržiški muzej, Muzejska 11, 
4290 Tržič ali pa na e-naslov: jani-
ta.kosir@guest.arnes.si do vključno 
31. maja 2017. 
Veselimo se vaših predlogov in so-
delovanja!
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Pasijonske igre in 
velikonočne procesije v 
Tržiču

David Ahačič

Založba Družina je v velikem tednu izdala 
brošuro Križevi poti slovenskih pokrajin, 
ki kot zbornik spremlja tudi 9. razstavo pir-
hov slovenskih pokrajin in križevega pota 
v Centru Duo v Veržeju. V njej 9 avtorjev 
iz slovenskih muzejev in institucij iz za-
mejstva z urednico Jelko Pšajd na 50. stra-
neh raziskuje ter opisuje križeve pote; nji-
hov pomen za vernike, pa tudi kot simbolni 
pomen našega življenja. Med prispevki je 
najobsežnejši tržiški z zgoraj omenjenim 
naslovom, ki ga je pripravil kustos Tržiške-
ga muzeja dr. Bojan Knific.

Pri tradicionalni razstavi, ki so jo odprli 
v petek, 7. aprila, z omenjenim centrom 
uspešno sodelujejo Zavod Marianum Ver-
žej, TIC Veržej, Občina Veržej, Pomurski 

muzej Murska Sobota in Terme Banovci. 
Na razstavi pirhov sodeluje 24 šolskih in 
vrtčevskih skupin s področja SV Sloveni-
je in 30 posameznikov društev iz celotne 
Slovenije, skupaj je razstavljenih blizu 700 
pirhov. Razstava je v Puščenjakovi dvora-
ni Centra Duo Veržej na ogled do 2. maja 
2017.

Tržiška
 kulinarika

Nepostna
aleluja 

za  4 osebe
40 dag suhih repnih olupkov

8 dcl juhe iz suhega mesa 
ali klobase

10 dag prosene kaše
30 dag suhega mesa 

ali 1 klobasa

Ko pripravljaš repo za kisanje, jo 
dobro opereš in olupiš. Olupke, ki 
so lepši, posušiš in shraniš, najbolje 

v papirnati vrečki v suhem prostoru. 
Preden jih uporabiš, jih dan ali 

dva namakaš v mrzli vodi, ki jo po 
potrebi zamenjaš. Repne olupke 

skuhaš v vodi, v kateri si prej kuhal 
suho meso ali klobaso (meso biti 
mora domače, ne iz trgovine, saj 

taka juha ni preveč okusna). Ko so 
na pol kuhani, dodaš proseno kašo 
in jo skuhaš do mehkega. Meso ali 

klobaso zrežeš in dodaš jedi.

Katarina Tomc, Križe

foto: Dušan Podrekar

Stare tržiške jedi, novi 
okusi

Saša Poljak Istenič 

Ker smo aprila praznovali veliko noč, vam 
tokrat razkrivamo recept za alelujo, ve-
likonočno jed, ki je (bila) znana po vsem 
slovenskem ozemlju. Kot piše etnologinja 
Maja Godina Golija, ki se ukvarja z dedi-
ščino prehrane, ta skromna postna jed iz-
haja iz obdobja hude lakote leta 1529, ko 
ljudje za veliko noč, ki velja za največji 
krščanski praznik, niso imeli boljše hrane 
od suhih repnih olupkov. Pisatelj Janez Tr-
dina je izročilo o njenem nastanku uporabil 
v svoji zgodovinski noveli po motivih tur-
ških bojev Arov in Zman, ki jo je objavil v 
Slovenski bčeli leta 1850: 

»Pa veliko veči sovražnik od Kabdala pri-
pravi vender v kratkem naj hujše nadlege 
kristjanom. Zmanjkalo jim je namreč žive-
ža in glad jih začne gruditi. Al božja pre-
vidnost jim vender tudi zdaj pripomoček 
na roke da. Dva hlapca sta na dvorišu svoj 
zadnji del všena kuhala. Nad njima visi 
drog, kjer so repni olupki obešeni. Pripeti 
se, da en olupek doli ravno v lonec pade. 
Ko je jed skuhana, vidita hlapca, da tudi 
olupek ni tako slabega okusa. To povesta 
posadki, ki berš pripomoček porabi. Ker 

je bilo repnih olupkov zlo veliko v gradu, 
je bilo tedaj za dolgo posadki pomagano. 
Ravno s tem so se kmalo ljudje tudi po de-
želi živiti jeli, ker so drugo hrano večidel 
Turki pokončali. O veliki noči že niso ljud-
je nobenih jedil razun olupkov imeli. Rekli 
so jim tedaj aleluja, ki še zdaj pri vsakem 
kmečkem gospodarju vsaj na Krajnskem o 
veliki nočí na mizo pridejo.«

Ponekod jo pripravljajo kot postno jed, to-
rej brez mesa, s proseno kašo ali podmete-
no z ajdovo moko, drugod pa ji dodajajo 
posušeno svinjsko meso ter jo zabelijo z 
ocvirki ali zaseko. Danes je redko na mizi, 
še najpogosteje v ljubljanski okolici. 

»Aleluja? Ja, aleluja! Tako so rekle … Jed, 
za katero sem prvič slišala šele na študij-
skem krožku,« je povedala ena od mlajših 
udeleženk. »Spraševala sem se, kaj bi lah-
ko bila. Sladica? Neke vrste juha? Mogoče 
predjed? Ne. Nič od tega. Je povezana z 
vero? Ja, lahko bi bila. Kako drugače pa bi 
dobila ime aleluja? Kup vprašanj smo s so-
udeleženkami kmalu razrešile s praktičnim 
delom,« se spominja svoje prve priprave in 
okušanja te jedi. »Same sestavine me niso 
najbolj prepričale. Kdo bi jedel suhe repne 
olupke? Pa smo jih. In sploh niso napačni! 
Preden sem poskusila alelujo, sem kar lep 
čas zbirala pogum. Ampak … Res ni tako 
slaba, kot sem si ob prvem srečanju z re-
ceptom domišljala.«
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Glasbeno-plesni 
spektakel: Adiemus 
colores

Andreja Meglič 

Po uspešni izvedbi operete Planinska roža 
se KD Ignacij Hladnik maja vrača na oder 
Kulturnega centra Tržič. Predstavili vam 
bomo glasbeno-plesni spektakel južnoame-
riške glasbe z naslovom Adiemus colores 
skladatelja Karla Jenkinsa. Plesni del spek-
takla bodo kot gostje izvedle plesalke KUD 
Leyli iz Tržiča, za glasbeni del pa bomo, 
pod taktirko Tomaža Megliča, poskrbeli 
sami, tokrat v zasedbi vokalne skupine Car-
niolica, solistov in orkestra.
Gre za čisto novo glasbeno mojstrovino, 
za katero je skladatelj navdih poiskal v 
Južni Ameriki in skladbe razvrstil v pa-
leto 12 barv (rdeča za strast, bela za ne-
dolžnost, turkizna za čutnost itn.) Slišali 
boste žive ritme argentinskega tanga, bra-
zilske sambe in španskega bolera. Glasba, 
ki temelji na klasičnih načelih, ob sprem-
ljavi orkestra in z uporabo vokalnega zvo-

ka bolj spominja na svetovno etno glasbo, 
ki jo bodo dodatno popestrile še plesalke. 
Posebno vlogo pri tem ima tudi množica 
tolkal, ki naredijo skladbe tako edinstvene. 
In še ena zanimivost. Skladbe nimajo be-
sedila! Pričarali vam bomo pravo barvno 
razpoloženje, ob katerem ne boste ostali 
ravnodušni. Skratka, poslastica za oči in 

ušesa, ki je ne smete zamuditi!
Predstavi bosta v soboto, 20. maja, ob 20. 
uri ter v nedeljo, 21. maja, ob 19. uri v dvo-
rani Kulturnega centra Tržič. Vstopnice 
bodo od 8. 5. 2017 naprodaj v TPIC Tržič 
ter uro pred prireditvijo na blagajni KC Tr-
žič. Število sedežev je omejeno.

Kulturni center TRŽIČ,
sobota, 20. maj 2017, ob 20. uri,
nedelja, 21. maj 2017, ob 19. uri.

 Vstopnice od 8. 5. 2017 v predprodaji v TPIC Tržič ter uro pred predstavo na blagajni KC.

glasbeno-plesni spektakel južnoameriških ritmov in glasbe
ADIEMUS COLORES

NASTOPAJO:
KD IGNACIJ HLADNIK TRŽIČ - vokalna skupina CARNIOLICA, 

orkester, solisti in posebni gost KUD Leyli

Morsko-plesni izlet z 
Leyli

Iris Šober

Vsako leto se v marcu že tradicionalno 
odpravimo na izlet v italijansko obmorsko 
mestece Lignano. Tam namreč poteka en 
največjih mednarodnih plesnih festivalov, 
World Dance Trophy. Letos je bil že 35. 
po vrsti, tekme so potekale v orient, balet, 
modern, jazz, hip hop, street, show, etno 
in fantasy kategorijah. Leyli plesalke smo 
tekmovale v najbolj zastopanih, oriental-
skih članskih kategorijah. Ob številni pod-
pori naših navijačev si je solistka Tamara 

Borojević priplesala finale, nas 
navdušila s fantastičnim nastopom 
ter tekmo zaključila z odličnim 5. 
mestom. Sloveniji pa smo ponov-
no priplesale stopničke v Orientu, 
saj je Leyli članska formacija (14 
plesalk) več kot prepričala sodni-
ke, dosegla ocene za zlati rang in 
osvojila 3. mesto. 
Tovrstnih festivalov pa se ne udele-
žujemo le zaradi novih plesnih iz-
kušenj, so tudi izvrstna priložnost 
za povezovanje in druženje članov 
društva. Sproščeno, morsko, slado-
ledno in plesno doživetje, ki ga vsako leto 
radi ponovimo. Naslednji izlet čez mejo bo 
Beograd, orientalski festival Enta Omri. 
V maju pa nas lahko pridete pogledat na 

tržni dan (Tržič - staro mestno jedro), na 
predstavo Adiemus Colores (Kulturni cen-
ter Tržič) ali na Parado učenja v Kranju. Za 
več informacij pa spremljajte naš FB profil 
KUD Leyli.

Zelemenjava - druženje 
in izmenjava sadik za 
veselo vrtičkanje

Martina Klemenčič

V Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) bo 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v sodelova-
nju z Nino Bobnar iz Loma gostila vseslo-

vensko ZELEMENJAVO. To je gibanje za 
izmenjavo pridelkov naših vrtov, ob kateri 
se spodbuja solidarnost, dobrosrčnost, pri 
taki menjavi lahko sodelujemo vsi. Bistve-
na je izmenjava ali podarjanje presežkov, 
ki nam jih podarja narava. Na zelemenjavi 
menjamo semena, sadike, pridelke, recep-
te, domače marmelade, vloženo zelenjavo, 
domače čaje, zelišča, vrtnarske knjige in 
tudi doma spečene dobrote. Cilj zelemenja-
ve je na solidaren in zabaven način poveza-
ti navdušence dobrot in lepot z domačega 

vrta ter to navdušenje širiti med ostalimi. 
V soboto, 20. 5. 2107, se bo od 09.00 do 
12.00 v spodnjem hodniku knjižnice me-
njavalo, kar se rabi za uspešno vrtnarjenje. 
Med tem časom se bodo vrstila poučna pre-
davanja na temo ekološkega vrtnarjenja. 
Vabljeni vsi vrtnarski navdušenci, popolni 
začetniki, mladi in stari, tisti, ki imate vrto-
ve le v lončkih na balkonu, ter tisti z »ve-
liko njivo«. Pridite s praznimi denarnicami 
ter polnimi žepi dobre volje.

kulturne novice
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Na tržiški šoli se dogaja

Romana Turk; foto: Romana Turk, Sergeja Osredkar

»Naravoslovci« OŠ Tržič smo za učen-
ce pripravili pestro in zanimivo pomlad. 
4. aprila smo pripravili že tradicionalni 
naravoslovni »Einsteinov dan«. Ta dan so 
predvsem izkustveno spoznavali osnovne 
zakonitosti biologije, fizike, kemije, teh-
nike. Osmošolci in devetošolci so spoznali 
tudi interdisciplinarno panogo medicinsko 
fiziko. Učenci so z navdušenjem izvajali 
eksperimente, reševali problemske naloge, 
prisluhnili zanimivim spoznanjem naravo-
slovnih znanosti.
Istega dne je v Biotehniškem centru Stra-
hinj potekalo Regijsko srečanje mladih ra-
ziskovalcev Gorenjske, kjer so naši učenci 
predstavili pet raziskovalnih nalog. Tri so 
nastale v okviru projekta Tržič: mesto dob-
rih misli in želja.
Dosegli so vrhunske rezultate:
1. mesto in uvrstitev na državno tekmo-
vanje:
Ema Meglič za nalogo STOPNICA – IZ-
ZIV ALI TEŽAVA

Mentorici: Lea Torkar, Sergeja Osredkar
Področje: Sociologija
Matej Zupan za nalogo MATEMATIČNE 
APLIKACIJE PO MERI
Mentorici: Sergeja Osredkar, 
Irena Žnidarič
Področje: Računalništvo in 
 telekomunikacije
2. mesto:
Meta Križaj in Maja Valjavec za nalogo 
GREM LAHKO NA WC?
Mentorici: Romana Turk, Asja Štucin
Področje: Psihologija
3. mesto in uvrstitev na državno 

 tekmovanje:
Kristjan Benedik, Markus Grum in 
Tadej Valjavec za nalogo DELUJOČ 
MODEL ČLOVEŠKIH OBTOČIL KOT 
SODOBNO UČILO
Mentorja: Asja Štucin, Drago Zalar
Področje: Tehnika in tehnologija
3. mesto:
Nejka Repinc-Zupančič in Lara Žunko 
za nalogo AKTIVEN – NEAKTIVEN
Mentorici: Asja Štucin, Romana Turk
Področje: Sociologija

Učencem iskreno čestitamo!

Na obisku v 
Reaktorskem centru 
Podgorica in Inštitutu 
Jožefa Stefana

Romana Turk, Sergeja Osredkar

Učenci izbirnih predmetov kemije in raču-
nalništva OŠ Tržič so 24. marca obiskali 

Reaktorski center Podgorica in Inšti-
tut Jožefa Stefana v Ljubljani. V obeh 
ustanovah so jim brezplačno pripravili 
pester in zanimiv program, o katerem 
so učenci zapisali tudi:
Nik: Všeč so mi bili poskusi s tekočim 
dušikom in poskus, pri katerem smo 
očistili ali potemnili kovanec.
Nik: Všeč mi je bilo, ko so iz jagode 
izločili njen DNK.
Katarina: V spomin so se mi najbolj vtisnili 
poskusi s tekočim dušikom, prav tako me je 

Drevo srca

Maja Ahačič; foto: Gorazd Černilec

Podružnična šola Podljubelj ohranja tradi-
cijo in v marcu redno pripravlja program za 
starše in krajane, ki radi pogledajo otroške 
nastope.
Nastopajo prav vsi učenci šole; letošnja 
prireditev To smo mi je imela podnaslov 
Drevo srca. Učiteljice smo pripravile be-
sedila, ki se navezujejo na tržiški projekt 
Srce: mesto dobrih misli in želja. Prvošolci 
so s pesmijo in igro vlog predstavili semena 
srca in sporočili: če nič dobrega ne narediš, 
ne moreš nič dobrega doživeti. Drugošol-
ci so z igranimi prizori prikazali, da se ne 

moreš igrati ničesar, če nimaš prijateljev, 
tretješolci, kako se rešiti jamrajočih be-
sed, ki nam v vsakdanjem življenju večkrat 
onemogočajo, da bi poskusili stopiti preko 
ovir … Četrtošolci so zaigrali, kako sočut-
ni ljudje priskočijo na pomoč, kadar jo kdo 
res potrebuje. Petošolci pa so ob drevesu 
zaigrali zgodbo, kako od narave največkrat 
jemljemo, pozabimo pa ji kaj dobrega tudi 
vračati.
Med programom so se predstavili tudi pev-
ski zbor ob klavirski spremljavi deveto-
šolke Eme, plesna skupina Plesnega kluba 
Tržič in učenci 1. triletja z angleškimi pe-
smimi. Ob zaključku programa so petošolci 
sprejeli in predstavili 10 bodočih prvošol-
cev.
Zelo veseli smo bili polne dvorane in šte-

vilnih pohval za nastope, ki so s svojim 
sporočilom pobožali dušo in marsikoga 
spomnili, kako pomembna je srčna kultura, 
ki nam daje vsakodnevno energijo za živ-
ljenje.

presenetilo četrto agregatno stanje.
Učenci in mentorice smo se iz naših vrhun-
skih raziskovalnih ustanov vrnili polni vtisov.
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Na gregorjevo s starimi 
starši

Ksenja Jeram, Nana Peharc, foto: Nana Peharc

Gregorjevo je dan, ko se ptički ženijo, in 
dan, ko se po starem julijanskem koledarju 
začne pomlad. Takrat je v rokodelske de-
lavnice posijalo sonce, mojstri so pospravi-
li luči in jih tradicionalno spustili po vodi. 
Ker tradicijo gregorjevega negujemo tudi 

v vrtcih, smo se v enoti Križe v skupini 
»Prijatelji« dogovorili za srečanje s stari-
mi starši, ki so povabilo z veseljem sprejeli 
in prišli v velikem številu. Lepo jih je bilo 
gledati, kako ustvarjajo s svojimi vnuki in 
jim tako ljudsko izročilo prenašajo z lju-
beznijo, ki presega vsako besedo in se res-
nično usede v srca otrok.
Čeprav je gregorčke 11. marca odnesla 
Tržiška Bistrica, tega lepega druženja ne 
bomo pozabili. Iz naših igralnic še vedno 
doni pesem. »Kdaj se v naših krajih ptički 
ženijo, vselej sredi marca na gregorjevo, 

Liba, laca, lak – 
popotnica staršem

Nataša Durjava in Nataša Brzin

Članek namenjamo staršem predšolskih in 
šolskih otrok. Ugotovitve v našem okolišu 
kažejo, da imajo otroci v predšolskem ob-
dobju pogosto težave na področju govora. 
V Vrtcu Tržič smo v šolskih letih 2013/ 
2014 in 2014/2015 opravili pregled mo-
rebitnih težav otrok. V letu 2014/2015 je 
bila opravljena logopedska diagnostika v 
13 oddelkih otrok v starosti od 3 do 6 let. 
Pregledanih je bilo 288 predšolskih otrok 
in kar 78 otrok (27 %) je imelo govorno-je-
zikovne težave. Prav tako ugotavljamo, da 
narašča število otrok z govorno motnjo ob 
vstopu v prvi razred osnovne šole. 
Poudarjamo, da je zgodnja obravnava 
otrok z govorno jezikovno motnjo pri 
logopedu zelo pomembna za otrokov 
nadaljnji razvoj. V razvoju govora otro-
ka so opazne velike razlike, ki so dejansko 
različne glede na čas, ko otrok spregovori, 
in sicer glede na hitrost razvoja, po obsegu 
besednega zaklada in po kvaliteti govorne-
ga izražanja otroka. Pri govornem razvoju 

lahko nastopijo različne težave – govor-
no-jezikovne motnje. Govorne motnje so 
lahko organsko ali funkcionalno pogojene, 
otroku pa otežujejo komunikacijo v druži-
ni, vrtcu in kasneje v šoli ter s tem zavirajo 
otrokov celostni razvoj. Motnje v govor-
no-jezikovni komunikaciji se pojavljajo na 
področju jezika, artikulacije, ritma in tem-
pa, glasu, branja in pisanja. Zaradi pome-
na komunikacije v sodobnem svetu vsaka 
tovrstna motnja otežuje ali celo onemogo-
ča tako otroku kot tudi odraslemu človeku 
vključevanje v družbo. Včasih so opisane 
težave minimalne in so potrebne le manjše 
korekcije pri logopedu. 
V primeru, da se motnje ne odpravijo pra-
vočasno, se lahko poglobijo in zakorenini-
jo, kar pogosto opažajo učiteljice v osnov-
nih šolah. Ti otroci imajo kasneje težave pri 
opismenjevanju, kasneje pa pogosto pred-
vsem učne težave. Pismenost je v zgodnjih 
obdobjih podprta z govorjenjem, posluša-
njem, branjem in pisanjem. Eden izmed 
dejavnikov bralnega uspeha je slušno razli-
kovanje, ki pa je povezano z govorom. Go-
vor, poslušanje, branje in pisanje so torej 
medsebojno prepleteni, branje temelji tudi 
na govorjenem jeziku. Otrokove govorne 
spretnosti ob vstopu v šolo so pomemben 
napovednik njegove uspešnosti pri učenju 

branja v prvi dveh letih šolanja.
Prav tako je za razvoj dobrega bralca med 
drugim pomembno fonološko zavedanje 
(ugotavljanje prvega, zadnjega glasu v be-
sedi, slušna sinteza in analiza, odstranje-
vanje glasov iz besed) in poznavanje črk 
(poimenovanje, prepoznavanje, pisanje), 
kar otroci z govorno napako težje dosežejo.
Razveseljivo pa je dejstvo, da z dobrim 
vzajemnim sodelovanjem lahko govorne 
težave pri otroku hitro izzvenijo. Zato vsem 
staršem, katerih otroci izkazujejo težave na 
govornem področju, že v vrtcu svetujemo, 
da težav ne zanikajo, ampak z otrokom 
obiščejo logopeda. Logoped je strokov-
njak, ki proučuje govorno-jezikovne težave 
in se ukvarja s preprečevanjem in odpra-
vljanjem vseh vrst motenj govorno-jezi-
kovne komunikacije. S svojim znanjem in 
nudenjem strokovne pomoči otroku poma-
ga pri odpravljanju težav. 
In navsezadnje: pravilno in nujno je, da 
otroku, ki ima težave na govorno-jezikov-
nem področju, nudimo čimprejšnjo pomoč 
v vrtcu, v šoli … in nujno je, da si tudi star-
ši vzamemo čas za otroka in mu nudimo 
oskrbo, ki jo nujno potrebuje za uspešen 
razvoj in njegovo zdravo samopodobo.

preden mokri grički v maju cvetejo, poro-
čeni ptički gnezda spletajo.«

Ustvarjalni izziv 
Cankarjevega 
tekmovanja

Azemina Cinac

Državna komisija za tekmovanje v znanju 
slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki 
poteka v okviru Zavoda Republike Slove-
nije za šolstvo, je tudi letos preverjala bral-
no zmožnost ter zmožnost pisanja besedil, 
povezanih z izbranimi književnimi besedili 
ter priporočeno dodatno literaturo. Tekmo-

vanje je v šolskem letu 2016/17 temeljilo 
na dramskih besedilih. Naslov letošnjega 
tekmovanja je bil Na odru domišljije in res-
ničnosti.
Na predmetni stopnji OŠ Tržič je letos tek-
movalo 30 učencev od 6. do 9. razreda. V 6. 
in 7. razredu so učenci brali knjigo Leopol-
da Suhodolčana Narobe stvari v mestu 
Petpedi in eno avtorjevo besedilo po izbo-
ru mentorjev, v 8. in 9. razredu pa knjigi 
Toneta Partljiča Moja ata, socialistični 
kulak in Hotel sem prijeti sonce.
Cankarjevo tekmovanje spodbuja in razvija 
branje zahtevnih besedil; besedil, ki jih ne 
berejo vsi otroci v razredu in ne pomeni le 
bralnega užitka, ampak s pisanjem učenci 

dokazujejo višje razvite zmožnosti branja 
in pisanja. Za sodelovanje na šolskem tek-
movanju decembra lani so učenci prejeli 10 
bronastih priznanj, iz 8. in 9. razreda so se 
na januarsko območno tekmovanje uvrstili 
4 učenci: Markus Grum iz 8. razreda in 
Jerca Perne, Gaja Slapar ter Ema Meglič 
iz 9. razreda. Srebrno priznanje so prejeli 
Markus Grum, Jerca Perne in Gaja Sla-
par. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 
11. 3. 2017 v OŠ Spodnja Šiška, pa se je 
uvrstila Jerca Perne in dosegla zlato pri-
znanje. Vsem tekmovalcem za sodelovanje 
in dosežene rezultate čestitamo.
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Učenci OŠ Križe 
na Festivalu naše 
prihodnosti

Maja Bitežnik, Mojca Kralj

Učenci OŠ Križe so se udeležili Festivala 
naše prihodnosti, ki je že peto leto zapored 
potekal v Kranju. Naša šola je na njem so-
delovala tudi z organizacijo francoske kuli-
narične delavnice.
Učenci so spoznali Franceta Logina, ki je 
zaposlen v družinskem podjetju, znanem 
po aplikaciji Talking Tom. Predstavil je 
drugačno odraščanje in izobraževanje, kot 
ga je vajena večina slovenskih mladostni-
kov. Povedal jim je, kaj je pomembno za 

uspeh. Nato so se 
pričele delavnice, 
ki jih je bilo letos 
kar 24. Naši učen-
ci so se udeležili 
delavnice prve po-
moči ter kuharske, 
francoske, raču-
nalniške in gleda-
liške delavnice. Na 
njih so si pridobili 
novo znanje in se 
družili z vrstniki 
iz ostalih gorenj-
skih šol. Na koncu 
so se vsi udeleženci zbrali na zaključnem 
delu in predstavili, kaj vse so se naučili v 
le nekaj urah. Pestra ponudba delavnic je 
vsakemu učencu omogočila, da je našel po-

dročje, ki ga zanima. Sobotno dopoldne bi 
lahko povzeli z besedami, ki smo jih slišali 
na prireditvi: v učencih je naša prihodnost 
in če bodo vztrajno sledili svojim ciljem, 
bo ta za vse nas svetla.

Nagrada Evropske 
komisije – zgodba o 
uspehu

Martina Hribernik

Učenci OŠ Križe so sodelovali pri projektu 
Učni načrti osnovnih šol, obogateni z vse-
binami o Evropski uniji, ki je bil razpisan s 
strani Centra za mednarodne odnose Fakul-
tete za družbene vede. V letošnjem letu je 
bil ta projekt nagrajen s strani Ekspertnega 
panela Generalnega direktorata Evropske 
komisije za izobraževanje in kulturo. Naj-
vidnejši rezultat projekta je interaktivna 
e-knjiga z 18 učnimi urami za 6 predmetov 
v osnovni šoli za izvajanje v učnih načrtih 
zastavljenih ciljev, a obogatenih z vsebina-
mi o EU. E-knjiga vsebuje tudi  inovativne 
oblike preverjanj teh znanj.

Delavnica »Kako upravljati s 
svojo kariero?«

Učenci 7. razreda OŠ Križe so se udeležili 
delavnice Delovna mesta 2.0 – Kako uprav-
ljati s svojo kariero? v Hiši EU v Ljublja-
ni. Namen delavnice je bil ugotoviti, kako 
mladi vidijo oblikovanje lastne kariere, ka-
tere veščine jim manjkajo pri upravljanju s 
kariero, kakšne konkretne predloge imajo 
mladi in podporno okolje glede tega, kako 
mlade usposobiti, da bodo znali voditi svo-
jo kariero v spremenjenih okoliščinah na 
trgu delovne sile in hkrati pridobiti predlo-
ge, ki jih lahko predložimo odločevalcem 
na slovenski in evropski ravni, da evropska 
razvojna sredstva in razpise prilagodijo 
tako, da bomo lahko zapolnili to vrzel. 
Učenci so na delavnici sodelovali z dija-
ki, študenti in predstavniki iz podpornega 
okolja. Odgovoriti so morali na naslednja 
vprašanja: Kaj si predstavljate pod pojmom 

kariera?, Kaj bi radi bili ko odrastete/za ka-
teri poklic se ogrevate?, Katere so lastnosti, 
ki jih potrebujete, da boste dobri v svojem 
poklicu?, Kaj vpliva na odločitev za nada-
ljevanje šolanja in poklicno kariero? Svoje 
ugotovitve so udeležencem delavnice od-
ločno in samozavestno predstavili. Po de-
lavnici so si ogledali tudi Hišo EU, kjer po-
teka interaktivna razstava Doživi Evropo. 
Na interaktivnih mizah in stenah so odkri-
vali delovanje Evropske zveze in kje vse se 
odločitve EZ kažejo v našem vsakdanjem 
življenju. 

Poročilo o občinskem 
otroškem parlamentu

Tanja Vuković

29. marca je bilo v sejni sobi občine Tr-
žič srečanje učencev občinskega otroške-
ga parlamenta treh tržiških osnovnih šol. 
Tema letošnjega nacionalnega otroškega 
parlamenta je Otroci in načrtovanje pri-
hodnosti. Na OŠ Križe, ki je bila letošnja 
organizatorica občinskega otroškega par-
lamenta, smo za rdečo nit izbrali dve ožji 
temi, prihodnost in vrednote.
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Pomlad v OŠ Križe

Učenci in učiteljici 1.b

Letos smo imeli dolgo zimo. Bila je mrzla, a brez snega. V našem 
razredu smo težko čakali na prihod pomladi. Zato smo pripravili 
glasbeno pravljico o Marjetici, ki je našla izgubljeno pomlad. Na-
učili smo se besedilo, nekaj pesmic, jih spremljali z instrumenti, 
naredili kostume. Pripravili smo predstavo, na katero smo povabili 
otroke iz vrtca in učence prve triade.
Izjave učencev po nastopih:
Andraž: Jaz sem bil veter, bil sem močan.
Lejla: Dobro sem se počutila, ker sem tako razločno govorila in pela 

solo. Bila sem sinička.
Zoja: Bila sem srečna, ker so me malčki gledali in ker sem plesala 
 snežinko.
Stina: Bila sem Marjetica. Dobo sem se počutila med prijatelji.
Urh: Všeč mi je bil moj nastop. Bil sem skala. Nastopal sem še v orkestru, 
igral sem na činele. Srečen sem bil.
Tal: Vesel sem, ker sem se fotografiral z otroki z vrtca.
Tilen: Jaz sem igral v orkestru, bil sem skala in še gozdni mož. Imel sem 
tri vloge, pa sem vse zmogel.
Tim: Nastopal sem kot voda. Dobro sem se gibal in sam naredil kostum.
Julija: Dobra igralka sem, med prijatelji sem se igrala igrico.
Rok: Všeč mi je bilo, ker je bilo toliko gledalcev.
Ela: Bila sem dobra veverica, dobro sem skakala.
Matej: Bil sem voda. Znal sem se dobro gibati, kot valovi.
Taj: Bil sem voda. Ali bomo še kaj igrali?

Uspeh na turističnem festivalu

Katja Konjar

11. aprila smo se učenci turističnega krožka OŠ Križe udeležili 
državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava v organizaciji 
Turistične zveze Slovenije. Letošnja tema je bila Potujem, torej 
sem. V naši nalogi smo zato potovali po Tržiču in okolici. Pomagal 
nam je tržiški Vragec. Ponujali smo adrenalinske aktivnosti: spust 
s padalom s Kriške gore ali iz Gozda, vožnja z gingerji po Poti treh 
zvonov in spust s kolesom po Graničarski poti z Zelenice ter ogled 
starega mestnega jedra. Odlično smo se predstavili ter dobili dve 
zlati priznanji – za najboljšo turistično nalogo ter sodelovanje na 
festivalu. Zlato nalogo bomo predstavili tudi na festivalu v Mari-
boru in upamo, da bodo naše ideje zaživele tudi v Tržiču.

Vljudno vas vabimo na

DAN ODPRTIH VRAT GLASBENE ŠOLE 
TRŽIČ

v sredo, 10. maja 2017, od 17. do 19. ure in

VPIS
v Glasbeno šolo Tržič za šolsko leto 2017/18. Prijave na 

preizkus glasbenih sposobnosti bomo sprejemali v pisarni 
glasbene šole v: 

torek, 9. maja 2017, od 9.00 do 15.00 in
sredo, 10. maja 2017, od 9.00 do 19.00.
Prijava je možna tudi na spletni strani www.glasbena-sola
-trzic.si, do petka, 12. 5. 2017, do 12. ure. Za termin preiz-
kusa glasbenih sposobnosti pokličite na tel. št. 04/59-80-700.
Preizkus bodo kandidati opravljali v petek, 12. maja 2017, 
od 17. ure dalje po razporedu. 
Vpisujemo v naslednje oddelke:
• klavir,
• godala (violina, viola, violončelo), 
• harmonika,
• trobila (trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba),
• kitara,
• pihala (kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon),
• tolkala,
• petje.

VPIS JE OMEJEN.
V predšolsko glasbeno vzgojo vpisujemo otroke, rojene leta 
2012 (starost 5 let) in v glasbeno pripravnico, rojene leta 2011 
(starost 6 let) brez preizkusa glasbenih 
sposobnosti v pisarni šole vsak dan v 
času uradnih ur do zasedbe oddelkov.

Učenci so v razpravi ugotavljali, da ima vsak posameznik nabor 
vrednot, ki ga vodijo skozi življenje, nekatere vrednote pa so nam 
skupne. Pomembno je, da spoštujemo vrednote sočloveka. Razli-
kujejo se tudi vrednote otrok in odraslih, hkrati pa imajo starši in 
sovrstniki velik vpliv. Pri širokem izboru vrednot smo se odločili, 
da pri razpravi namenimo prednost petim vrednotam: družini, poš-
tenosti, prijateljstvu, znanju in svobodi.
Učenci so se strinjali, da prihodnost ni stvar samo odraslih, ampak 

je razmišljanje o prihodnosti smiselno in nujno tudi za otroke. Na 
koncu nam je svojo izobraževalno pot predstavil Matevž Poljanc, 
bivši učenec OŠ Križe, ki trenutno študira v Angliji. Poudaril je, 
da je pri načrtovanju karierne poti pomembno znanje, ter svetoval 
učencem, da se usmerijo v poklic, ki jih veseli.
Vrednote se spreminjajo tako v družbi kot pri posamezniku. Po-
membno je, da sledimo svojim vrednotam in na njih gradimo svojo 
prihodnost, na katero imamo sami velik vpliv.
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Anže Semenič v Planici ponovno 
prestavil tržiški rekord

Matija Stegnar; foto: Gepa

Slava, čast velja vsem skakalcem tega sveta! Junaki Planice letijo 
kot ptice … Spet smo bili priča dolgim poletom v zibelki smučar-
skih skokov in poletov pod Poncami, kamor vedno radi prihajamo 
tudi Tržičani. Nesebično navijamo za vsakega slovenskega junaka 
ter tudi za tuje skakalce, saj si vsi želimo dolgih poletov. Kljub 
temu, da se rezultati letos pod Poncami ne morejo primerjati z lan-
skimi, nam je v veliko veselje ponovni preporod tržiškega skakal-
ca Anžeta Semeniča ravno v Planici. Član Nordijskega smučarske-
ga kluba Tržič FMG je nase opozoril že v četrtek na kvalifikacijah. 
V zahtevnih vremenskih razmerah je na prvem uradnem treningu 
skočil najdlje in že takoj postavil nov tržiški rekord, 238 metrov. 
Temu so sledili vsi skoki nad 200 metri, kar uspe le najboljšim.

Ko se je že zdelo, da bo Anže že težko poletel dlje, nas je prese-
netil z 242 metov dolgim skokom, pri čemer je tako kot leta 1981 
legendarni Bogdan Norčič rahlo podrsal, vendar je bil na koncu 
vseeno vesel. »Izkušnja več,« je dejal, »ki jo moram izkoristiti v 
prihodnosti.« Želja po letenju je univerzalni simbol, zakopan glo-
boko v človeški duši – čestitke Anžetu za uspehe in naj ta simbol 
postane njegov cilj in realnost.

Uspehi tržiških skakalcev in 
kombinatorcev

Viktor Jekovec in Matija Stegnar

Tudi ko snega ne pade veliko, skakalci in nordijski kombinatorci 
ne počivajo. O uspehu Anžeta Semeniča poročamo posebej, mlajše 
tekmovalke in tekmovalci pa so poleg petih naslovov državnih pr-
vakov skupno osvojili 9 medalj na državnih prvenstvih ter osvojili 
obetavne rezultate na pokalnih in mednarodnih tekmovanjih. Več 
podrobnosti pa je v spodnji tabeli. Zanje velja, da pogumen človek 
ni tisti, ki strahu ne čuti, ampak tisti, ki strah premaga. Pogumno 
in varno letite še naprej in čestitke za uspehe.

REZULTATI ZIMA 2017
MEDNARODNA TEKMOVANJA

SVETOVNI POKAL Anže Semenič - 5. mesto ekipno
- nastopi na novoletni 

skakalni turneji
- 26. mesto skupno poleti 

WC
- 45. mesto skupno WC

KONTINENTALNI 
POKAL

Anže Semenič 1. mesto
4. mesto
6. mesto

SKUPAJ: 214 točk

FIS POKAL Urban Sušnik 24. mesto

MLADINSKO SVETOV-
NO PRVENSTVO

Matevž Malovrh 10. in 22. mesto v NK

ALPSKI POKAL Jerneja Repinc Zupančič 4. mesto
2 x 8. mesto
2 x 10. mesto

15. mesto
Skupno 14. mesto v AP

Matevž Malovrh 21.,22.,24. in 26. mesto
Skupno 43. mesto v AP

OPA igre mladih Jerneja Repinc Zupančič 3. mesto
3. mesto z ekipo

Matic Hladnik 4. mesto (NK)

Juš Sušnik 14. mesto

Dan Belhar 16. mesto

Otroške igre v nordijski 
kombinaciji

Matic Hladnik 3. in 5. mesto

DRŽAVNA PRVENSTVA

Deklice do 11 let Ajda Košnjek 2. mesto

Dečki do 14 let Matic Hladnik 1. mesto

Dečki do 15 let Matic Hladnik 1. mesto (NK)

Juš Sušnik 1. mesto

Ekipa: Juš Sušnik, Matic 
Hladnik, Ožbe Zupan in 

Dan Belhar 

1. mesto

Deklice do 15 let Jerneja Zupančič Repinc 1. mesto

Mladinci do 16 let Dan Belhar 2. mesto

Ekipa: Juš Sušnik, Dan 
Belhar, Kristjan Jekovec in 

Nace Koselj 

2. mesto

Člani Matej Drinovec 3. mesto NK

POKAL COCKTA

Deklice do 11 let Ajda Košnjek
Taja Bodlaj

2. mesto
3. mesto

Dečki do 14 let Matic Hladnik 1. mesto

Dečki in deklice do 15 let Matic Hladnik
Juš Sušnik 

Jerneja Repinc Zupančič 

1. mesto(NK)
2. mesto
1. mesto

Mladinci do 16 let Kristjan Jekovec 3. mesto 

Mladinci do 18 let Matevž Malovrh 3. mesto

Člani Matej Drinovec 1. mesto (NK)

POKAL GORENJSKE

Deklice do 11 let Ajda Košnjek 
Ivana Kokalj Vita

1. mesto
3. mesto

Dečki do 11 let Nejc Pavlič 2. mesto

Dečki do 13 let Lovro Dovžan 3. mesto

Stari orli in skakalni šampioni v skakalnem 
centru Sebenje
Matija Stegnar
Nordijski smučarski klub Tržič FMG v sodelovanju s KS Sebenje v soboto, 6. maja 
2017, v skakalnem centru Sebenje že 9. leto organizira prireditev Stari orli. Na 
25-metrski skakalnici bodo skakali stari orli in legende v smučarskih skokih, tudi 
tisti, ki so še aktivni v smučarskih skokih. Prireditev bodo še posebej popestrili 
naši najboljši asi v smučarskih skokih: Peter Prevc, Robert Kranjec, Jurij Tepeš, 
Anže Semenič, Primož Peterka, Franci Petek, Matjaž Zupan, Jože Šlibar in 
mnogi drugi. 
Pričeli bomo z nogometno tekmo med reprezentančni trenerji Smučarske zveze 
Slovenije in ekipo domačinov na igrišču v Sebenjah s pričetkom ob 12. uri, ki mu 
bo ob 15. uri uri sledila tekma v smučarskih skokih na 25-metrski skakalnici. Že v 
petek, 5. 5. 2017, bo ob 17. uri v Restavraciji Tabor v Podbrezjah licitacija rumene 
majice vodilnega iz tekme svetovnega pokala, Domna Prevca, ki se bo zaključila 
na sobotni prireditvi. Zbrana sredstva bodo namenjena skakalni opremi mladih ska-
kalcev NSK Tržič FMG.
Vabljeni, da se nam pridružite na neponovljivem tekmovanju z največjimi skakal-
nimi legendami.
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Mavrični tek v objemu 
barv ponovno v Tržiču

Katarina Malovrh

Športno društvo Katrx Sport vas 26. maja 
ponovno vabi na nepozaben Mavrični tek. 
Barvita tekaška pot oz. atraktivni tekaški 
poligon s številnimi vmesnimi postojanka-
mi, na katerih bodo različne aktivnosti od 
premagovanja raznovrstnih ovir do obme-
tavanja z barvami, je namenjen vsem, ki si 
želijo aktivno preživeti zadnji majski petek 
ter se pri tem zabavati. Poskrbljeno bo za 
vse generacije. Pester program se prične ob 
17. uri z Mavričnim tekom za otroke, ob 
18. uri bo Mavrični tek za odrasle, ob 19:30 
akcija »Največji Mavrični oblak Sloveni-
je«; kasneje se bomo pomerili v barvitih 

igrah brez meja, otroci se 
bodo sladkali in zabavali 
v Mavrični deželi, ustvar-
jali v barvitih delavnicah 
Barvite Pike z Nani ali 
pa preprosto izrazili svojo 
domišljijo v svetu barv in 
smeha. Tako kot lansko 
leto tudi letos nihče od 
obiskovalcev ne bo odšel 
domov brez pisanega nas-
meha na obrazu. Mavrični 
tek se bo odvijal v bližnji 
okolici OŠ Tržič in bo pra-
vi spektakel tudi za gle-
dalce in fotografe. Uporabljene barve so 
človeku ter okolju prijazne. Verjetno bomo 
mavrični še veliko bolj kot lansko leto, a 
prvi dež ali prha nas bosta očistila in pri-
peljala nazaj v vsakdanjik. Nisi prepričan, 
če je dogodek namenjen tebi? Katrx sport 

poskrbi, da se vsak posameznik zabava, po-
čuti domačega in odide domov zadovoljen 
– pridi in bodi tekmovalec, spremljevalec, 
gledalec ali samo firbčni obiskovalec. Več 
informacij na www.mavricni-tek.si.

3. obletnica tržiške 
skupine Šole zdravja

Olga Peternelj; foto: Marjan Herak

Četrto leto teče, odkar so v Tržiču zače-
li telovaditi po metodi Dr. Grishina, pod 
budnim vodstvom Špele Ahačič. Osnovna 
aktivnost Šole zdravja je jutranja telovad-
ba. Vaje so primerne za vsakogar. Začnemo 
pri dlaneh, končamo pri podplatih; s tem 
dosežemo maksimalno gibljivost telesa in 
zmanjšamo bolečine.
Sama sem se zaradi pomislekov in izgo-
vorov skupini pridružila šele 20. 9. 2016. 
Vaje potekajo na dvorišču gradu Neuhaus 
v Tržiču, v primeru dežja pa v grajski veži. 

Po šestih mesecih vadbe so moje gibalne 
sposobnosti veliko boljše. Pomembno pa je 
tudi druženje. Po vadbi gremo včasih tudi 
na kavico ali čaj, praznujemo rojstne dneve 
članic in članov. Ob 3. rojstnem dnevu sku-
pine (3. 3.) nas je vodja Špela presenetila s 
svojo torto. Vesele smo tudi družbe petih 
moških, ki popestrijo druženje s svojim šar-
mom – ob dnevu žena so nas presenetili z 
nageljni in vrtnicami.
Februarja je tretja vodja vadbe 
Marija Rožič organizirala sanka-
nje v Lomu pod Storžičem. V treh 
letih so organizirali že več poho-
dov po Tržiču in okolici. Člani 
in članice se redno udeležujemo 
raznih izobraževalnih aktivnosti 
društva Šola zdravja.
V imenu skupine se zahvaljujem 

Špeli Ahačič, Mariji Mravlje, Mariji Rožič 
, Marinki Florjanič in Marjanu Heraku za 
vodenje vadb, ki so vedno zelo zanimive in 
opremljene s spodbudnimi navodili. Vabi-
mo vse, ki za svoje zdravje želite narediti 
nekaj dobrega, da se nam vsak delavnik 
zjutraj ob 7.30 na gradu Neuhaus v Tržiču 
pridružite pri telovadbi, vsak delavnik ra-
zen sobote.

Državni prvaki – Golte 
2017

Anton Stritih; foto: Matjaž Klemenčič

Ekipa območnega združenja veteranov Tr-
žiča (Jože Kuhelj, Marjan Meglič, Dušan 
Bogataj) se je 4. februarja udeležila tradi-
cionalnega državnega prvenstva v smu-
čanju in streljanju z malokalibrsko puško 
na smučišču Golte. Tekmovanja se udele-
žujejo ekipe veteranskih in domoljubnih 
organizacij. V močni konkurenci je prvo 
mesto osvojila ekipa Tržiča! Veterani do-
kazujemo, da kljub skromnim finančnim 
sredstvom, s katerimi razpolagamo, lahko 
dosegamo vrhunske športne rezultate.
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Tekaška prireditev z 
rekordno udeležbo

Biserka Drinovec; foto: Vili Vogelnik

Organizatorji 11. Teka po ulicah Tržiča 
(Športna zveza Tržič, Vrtec Tržič, Mestna 
kavarna) smo 1. aprila uspešno izpeljali tek 
vseh generacij. Tekli so otroci iz vrtcev, nji-
hovi starši, osnovnošolci, člani in veterani. 
Naši najmlajši so se ob bogatem sprem-
ljevalnem programu odlično zabavali. Le-
tošnja udeležba na teku je bila rekordna. 

Absolutna zmagovalka v ženski kategoriji 
na 5 km je bila Patricija Plazar, med moški-
mi na 10 km pa je najboljši rezultat dose-
gel Simon Strnad. Zmagovalca sta prejela 
polno košaro dobrot, vsi ostali udeležen-

ci pa bogate nagrade naših sponzorjev. V 
kategoriji osnovnošolcev je bil med dečki 
prvih razredov zmagovalec Taj Gričar, med 
deklicami pa Živa Meglič (oba OŠ Križe); 
zmagovalca drugih razredov sta bila Mark 
Bizjak iz Radovljice in Kaja Zaplotnik (OŠ 
Križe); tretjih Nejc Mali in Ula Perko (OŠ 
Križe); četrtih Peter Katona (OŠ Bistrica) 
in Neca Meglič (OŠ Križe); 
petih Maj Soklič (OŠ Tržič) in 
Mina Repe. V najstarejši skupi-
ni šestih razredov je pri dečkih 
na najvišjo stopničko stopil Ja-
kob Rozman (OŠ Križe) in pri 
dekletih Klara Aljančič iz (OŠ 
Bistrica). 

Med lepimi nagradami, ki smo 
jih izžrebali, je eden izmed te-
kačev prejel vikend paket v 
Termah Olimia, kjer se bo lah-

ko odpočil po napornem teku. Med osnov-
nimi šolami je bil izveden žreb za športne 
čevlje in športno jakno Peak, med vrtci pa 
smo izžrebali enodnevni najem napihljivca 
Svet zabave. Hvala Občini Tržič za podpo-
ro in ostalim sponzorjem, ki so pomagali, 
da so udeleženci prejeli praktične nagrade 
in dobrote. 

Moderni tekmovalni 
plesi

Jure Markič

Na pokalu Slovenije v Modernih tekmoval-
nih plesih, ki je potekalo 4. in 5. marca, so 
plesalke Plesnega kluba Tržič dosegle nas-
lednje uvrstitve:
• Teja Eržen, 10. mesto v kategoriji jazz 

solo članice;
• Tia Dobrin, 6. mesto v kategoriji street 

dance članice;
• Klementina Markovič, 15. mesto v kate-

goriji jazz balet mladinke.
Čestitamo tudi prejemnikom občinskih 

odličij: Kaji Šmid in Jaku Jor-
danu za veliki športni znak 
Občine Tržič in dekliški for-
maciji PK Tržič, Ajši Račič, 
Iris Nučič, Teji Kovač in Ajdi 
Amon za mali športni znak 
Občine Tržič. 6. marca je v 
Ljubljani potekala slovesna 
podelitev priznanj za vrhun-
ske dosežke v letu 2016, kjer 
je srebrno plaketo prejel plesni 
par Jaka Jordan in Kaja Šmid 
za osvojeno 7. mesto na sve-
tovnem prvenstvu v kategoriji 
starejših mladincev in skupno 
6. mesto na svetovni lestvici ob koncu leta 
2016. Čestitke vsem plesalcem in njiho-
vim trenerjem, čestitke tudi vsem tržiškim 

šport nikom za dosežke v letu 2016.
Še vedno se lahko pridružite številni eki-
pi PK Tržič, info.: 040-635-710 ali plesni.
klub.trzic@gmail.com.

Veselo v PS Špela

Špela Mandelc

Za pustni torek je bilo veselo tudi v Ples-
nem studiu Špela, kjer smo organizirali 
pustovanje za otroke med 4. in 8. letom. 
Več kot 60 pustnih mask se je zabavalo ob 
plesnih ritmih in disko žuru. Energijo so 
ohranjali s krofi in picami. Maske so uspeš-
no pregnale zimo ter priklicale pomlad.
Marca je potekal tretji pokalni turnir v MTP 
plesih, kjer smo dosegli spodnje rezlutate:
1.mesto Rika Dolžan, hip hop solo deklice
2.mesto hip hop otroška mala skupina 
THE BEST ONES – Kaja K. Andolšek, 
Brina Draksler, Ajda Gramc, Rika Dolžan, 
Lucija Dovžan, Taja Gaberc in Nina 
Petrušič

2.mesto hip hop mladinska mala skupina 
NAMELESS – Meta Križaj, Bor Radovan-
čevič, Žan Zupan, Ula Košr, Tina Gros, 
Nika Jakovljevič in Žana Šumrada
3.mesto Bor Radovančevič, hip hop mla-
dinci solo
3.mesto Žan Zupan in Bor Radovančevič, 
hip hop pari 
4.mesto Žan 
Zupan, hip hop 
mladinci solo
4.mesto Laura 
Višnar, hip hop 
članice solo
4.mesto Laura 
Višnar in Maša 
Štucin, hip hop 
pari

Čestitke omenje-
nim in vsem osta-

lim tekmovalcem.
Spomladi pripravljamo Veselo šolo rolanja, 
med poletnimi šolskimi počitnicami pa po-
letno varstvo otrok Športno čez počitnice; 
info.: 040-623-535. Vabljeni pa tudi na za-
četni tečaj plesov v paru.
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Dekleta, hvala za 
presenečenje!

Zora Konič

Sokolnica, četrtek, dan vadbe starejših 
mladink. Začelo se je nekam skrivnostno. 

Nuša napove obisk in tako sledi klepet z 
novinarko Gorenjskega glasa v sejni sobi 
Sokolnice. Nato me Nuša pospremi v dvo-
rano – presenečenje na višku – prisrčno 
so me sprejele vse naše in moje nekdanje 
telovadke, na čelu s Katjo, našo novo va-
diteljico. Ob spremljavi Poldetove harmo-
nike (ki mi je takoj dejal, da me bo tikal, 
in to je bil zame lep poklon), je zadonela 

Zahvala za pomoč 
družinam

Suzana Drašler

18. februarja 2017 so člani Športnega 
društva Strelica povabili policijski družini 
na svečano podelitev v zaključnem delu 
jubilejnega 25. Smučarskega teka gospo-
darstvenikov, diplomatov in politikov, ki 
je potekal na območju Športnega centra 
Pokljuka (Rudno polje – Pokljuka). Druži-
ni sta uživali v lepi sončni zimski idili ter 
se prepustili sankanju in igranju na sne-
gu. Pred podelitvijo priznanj najboljšim 
tekmovalcem so organizatorji poskrbeli 
tudi za topel obrok s pijačo in sladico. Po 
končani podelitvi priznanj in nagrad diplo-
matov so donatorji nagovorili naši družini 
ter jima izročili potrdilo o donaciji gospo-
dinjskih aparatov znamke Bosch. Podjetje 
BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje je že v 
decembrskem času podarilo eni policijski 
družini hladilnik z zamrzovalnikom, dru-
gi pa pralni stroj blagovne znamke Bosch. 
Prav tako je predstavnik podjetja Založbe 
Didakta družinama podaril zanimive in po-
učne knjige za otroke in mladino, predstav-
nik podjetja Henkel pa je družini presenetil 
s pralnimi sredstvi blagovne znamke REX. 
Za dodatno nepričakovano presenečenje in 

plemenito gesto pa je poskrbel predsednik 
uprave Elektro Gorenjska mag. Bojan Lus-
kovec, ki se je odpovedal svoji nagradi pri 
žrebanju in družini Tomažič podaril gorsko 
kolo. 
Sindikat policistov Slovenije se v imenu 
družin policistov zahvaljuje za iskreno zag-
nanost in dobrohotnost mag. Klemenu Gra-
šiču, Športnemu društvu Strelica iz Tržiča 
ter vsem donatorjem za prijetno preživet 
dan in človekoljubno gesto, ki je osrečila 
naši družini.

V Sindikatu policistov Slovenije namenja-
mo precej pozornosti humanitarnemu in 
psihosocialnemu področju, saj se vse več 
naših članov srečuje tudi z eksistenčnim 
stresom in okoliščinami, ki jim otežujejo 
zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb-
ščin. Zato smo veseli plemenite geste mag. 
Klemena Grašiča ter vseh navedenih, ki so 
prispevali, da bo življenje v dveh družinah 
lažje in lepše. Darovano samo po sebi zgo-
vorno govori, da je najlepše darilo dar, ki 
ga nekomu podariš.

Dan žena v Domu Petra 
Uzarja

Manca Šolar

Za 8. marec je bilo pri nas še posebej ži-
vahno. Zjutraj so pri zajtrku vsi stanovalci 
dobili majhno pozornost, rdeč nagelj. Sta-
novalke ob njihovem prazniku, stanovalci 
pa nekaj dni pred dnevom mučenikov. Obi-
skali so nas iz Radia Gorenc in nam pripra-
vili prijetno presenečenje. Prinesli so čudo-
vit pisan šopek rož, ob harmoniki pa smo še 
malo zaplesali. Pripravili smo ustvarjalno 
delavnico z učenci Osnovne šole Tržič. Na-

redili smo zelo 
simpatične srčke 
in rožice ob bli-
žajoči se pomla-
di. Dopoldan je 
s prepevanjem 
popestril domski 
pevski zbor Slav-
čki. Ob medge-
neracijskem dru-
ženju, obiskom 
prostovoljk, ki 
vodijo pevski 
zbor, in obiskom 
Radia Gorenc 
smo preživeli lep 
dan žena.

pesem Mi smo pa Tržičani. Čestitkam mo-
jih telovadk se je s šopkom cvetja pridru-
žil predsednik ŠD Matjaž Dovžan. Sledilo 
je veselo druženje s Poldetom, vse za mo-
jih 95 let. Hvala organizatorkama Nuši in 
Gerti. Prisrčna hvala vsem za nepozabno 
presenečenje in za čestitke – želim si, da 
se bomo še dolgo družile na vadbi.
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2. marca 2017 sta Tržičana Fani in Marko (Sašo) Perko praznovala 60-letnico poroke (diamantni 
jubilej) v krogu svoje številne družine in prijateljev. Za njun življenjski zgled se jima sorodniki in 
prijatelji zahvaljujejo ter jima iskreno čestitajo.

Volilni zbor Društva 
invalidov

Joži Laharnar; foto: Štefan Kodorovič

Društvo invalidov Tržič je imelo 10. mar-
ca volilni zbor članov, ki so ga združili s 
predstavitvijo dela v zadnjem štiriletnem 
obdobju. Spomnili so se članic, ki v nasled-
njem mandatu ne bodo aktivno sodelovale, 
in se jim s skromnim priznanjem zahvalili 
za vse dosedanje prostovoljno delo v orga-
nih društva. Ker je volilni zbor sovpadal s 
praznikom žena, so članice obdarili z darili, 
ki so jih izdelale prostovoljke. 
Društvo invalidov Tržič sodi med bolj 
dejavna društva v občini Tržič, kar sta še 
posebej pohvalila župan Borut Sajovic in 
predstavnica Zveze delovnih invalidov Slo-
venije Vida Perne. Vseskozi vestno skrbi 
za druženje svojih članov, kar je še pose-
bej pomembno, saj se na tak način lahko 

invalid druži s sebi enakimi in tako pozabi 
na vsakodnevne skrbi. Nudi jim športno 
rekreacijo in tekmovanja, obiske kulturnih 
dogodkov, ustvarjanje ročnih izdelkov, ko-
panje na morju in toplicah, različna preda-
vanja in usposabljanja za boljše življenje 
ter različne možnosti ohranjevanja zdravja 
in rehabilitacije v počitniških objektih Zve-
ze delovnih invalidov Slovenije. Največ 
pozornosti pa je društvo nudilo invalidom 
s težjo invalidnostjo ali zelo slabim zdrav-

stvenim stanjem in ki živijo v slabih soci-
alnih razmerah.
Vsa prizadevanja društva bodo še naprej 
usmerjena v to, da bodo lahko invalidi ži-
veli kakovostno neodvisno življenje, da se 
bodo enakopravno vključevali v življenje 
in delo, kar pa je najpomembnejše, da ne 
bi bili diskriminirani. To pa je tudi glavno 
vodilo dela v naslednjem mandatnem ob-
dobju, kar je še posebej poudarila ponovno 
izvoljena (že četrtič) predsednica društva 
Marta Mesarek. Z ekipo, izvoljeno na tem 
volilnem zboru, ji bo zagotovo uspelo.

Franci Janc st.

Maja Ahačič; foto: Jože Romšak

8. februarja je Franci dopolnil 80 let. Rad 
se pohvali, da je rojen Šentančan. Rodil se 
je pr' Bohinc, v šestčlanski družini. Izučil 
se je za zidarja in več let opravljal službo 
delovodje v takratnem Splošnem gradbe-
nemu podjetju Tržič, upokojil pa se je kot 
hišnik v tržiški enoti Gorenjske banke.
Franci ima sina in hčerko, 4 vnuke in 5 
pravnukov, ki ga vsak dan razveseljujejo. 
Franci je prepoznaven krajan, saj je od mla-
dih nog zapisan prostovoljnemu gasilstvu v 
vasi. Dvajset let je vodil Kulturno društvo 
Podljubelj, sedaj pa poje v znani glasbeni 
zasedbi Fantje s treh bregov. Vsa leta je ak-
tivist Krajevne organizacije Rdečega križa, 
ki jo vodi njegova žena. Do nedavnega je 
bil član KO ZB za vrednote NOB Podlju-
belj.

V krajevni skupnosti ni akcije, na kateri ne 
bi sodeloval. Kot prostovoljec in krajan, ki 
ve kaj pomeni imeti na vasi podružnično 
šolo, nam je vedno pripravljen pomagati 
pri prireditvah, še posebej smo veseli nje-
gove tehnične pomoči pri odrskih lučeh in 
ozvočenju. Menim, da je lahko vzor mlaj-
šim, saj kot član Športnega društva redno 
skrbi za dobro telesno kondicijo. Kot po-
hodnik vsak dan obišče eno od vzpetin v 
okolici kraja.

Ob njegovemu visokemu jubileju smo se 

združile organizacije 
in mu izročile jubilejno 
priznanje. Ob tej prilož-
nosti pa je Jože Meglič 
napisal:

Danes ko praznujemo,
tvoj rojstni dan slavimo,
iz srca ti vsi čestitamo,
pa še zahvale ti delimo.

Vsepovsod v naši vasi
si poprijeti znal,
da bili bi lepši časi,
svoje si moči dajal.

Sedaj pa le še sto želja
za mnogo zdravih let
in dogovor naj velja,
da vidimo se spet in spet.

Franci nam je zaigral in zapel svojo pesem Od Ljubelja do Gorjancev.
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Sodelovanje 
Mladinskega centra v 
projektu Tržič - mesto 
dobrih misli in želja

Katarina Kuzma

Že vrsto let Mladinski center Tržič sodeluje 
z različnimi organizacijami v lokalni skup-
nosti. Projekt Tržič - mesto dobrih misli in 
želja je bil dodatna spodbuda k še tesnejše-

mu sodelovanju. Tako smo v mesecu okto-
bru z mladostniki obiskali Reintegracijski 
center v Pristavi ter skupaj naredili okusne 
srčne piškote. Naslednje skupno druženje 
je potekalo v Mladinskem centru v ustvar-
jalno – tehničnem duhu, saj smo zabija-
li žeblje, jih nato prepletli z vrvjo in tako 
oblikovali srčke. Novembra nas je v okviru 
meseca preprečevanja zasvojenosti obiskal 
udeleženec programa Reintegracijskega 
centra in našim mladostnikom predsta-
vil svojo življenjsko zgodbo. Pri vseh 
aktivnos tih smo dobili nove izkušnje in se 
prijetno družili. Decembra smo se z ude-
leženkami skupine za učenje slovenščine 

udeležili delavnice izdelovanja adventnih 
vencev v Domu Petra Uzarja. S stanovalci 
doma smo spoznavali kulturno dediščino 
naših krajev. Pridružili smo se tudi novo-
letnemu bazarju, kjer smo ponujali voščil-
nice in novoletne okraske, ki so jih otroci 
in mladi med letom izdelali na delavnicah. 
Za pusta smo se preoblekli v srčne gusarje 
in mimoidočim delili dobre misli in želje. 
Med zimskimi počitnicami smo obiskali 
udeležence programa Varstvenega delov-
nega centra Tržič, ki so nam pokazali, kako 
se oblikuje z glino. Otroci so z veseljem 
spremljali potek dela in sami ustvarjali z 
glino.

Študentski stand up

Petra Kous

4. marca se je v Kulturnem centru Tržič 
odvijal stand up večer v organizaciji Kluba 
tržiških študentov. Večer je povezoval Tin 
Vodopivec, ki je v Tržiču že nastopal kot 
napovedovalec prireditve Tržič ima talent. 
Poleg Tina smo na odru lahko videli še 
domačina Roka Bohinca, Kranjčana Roka 
Škrlepa in Ljubljančana Admirja Baltiča. 

Naše gledalce so nastopajoči zabavali s 
številnimi prigodami iz vsakdanjega živ-
ljenja, s katerimi so se poskušali čimbolj 
približati našim poslušalcem. Vsak stand 
up komik pa je povedal tudi kakšno smeš-
no osebno dogodivščino, ki so nas še bolj 
nasmejale. V upanju, da so se udeleženci 
neizmerno zabavali in nasmejali, se že 
veselimo naslednjega stand up dogodka 
v Tržiču! Bralcem pa napovedujemo naš 
največji dogodek leta, Kšajtšundr 2017! 
Na odru nas bo septembra grela skupina 
Siddharta!

Glavni zbor območnega 
združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Tržič

Anton Stritih

10. marca je v OŠ Bistrica potekal zbor 
veteranov območnega združenja Tržič. Na 
zboru je predsednik Vojko Damjan v svojem 
poročilu delo združenja v letu 2016 ocenil 
pozitivno. V preteklem letu je bil izdan 
zbornik Vloga Gorenjske v procesu osamo-
svajanja v letih 1990 in 1991. V zborniku 
so zajeti tudi prispevki, ki govorijo o aktiv-
nostih na območju občine Tržič. Za vložen 
trud pri pripravi zbornika se je sodelavcem 
zahvalil predsednik pokrajinskega odbora 
veteranov gorenjske Zvone Rešek, ki je bil 
tudi urednik zbornika. Zbornik so ob raz-
ličnih priložnostih med letom prejeli naši 
člani brezplačno. Program za 2017 bistve-
no ne odstopa od utečenih aktivnosti v pre-
teklih letih, seveda pa bomo pri našem delu 
odvisni od pridobljenih finančnih sredstev. 
V programu je kot nova naloga vključena 
tudi postavitev spominskega obeležja Taj-
na skladišča pri družinah, ki so v letu 1990 
v lastnih domovih hranili orožje in strelivo 
teritorialne obrambe. Takšnih družin je bilo 

v občini Tržič 15. Sprejet je bil sklep, da 
prvo obeležje postavimo na stanovanjski 
hiši Franca Tišlerja, po domače pri Pinču, 
poleg orožja je bil na domačiji v času voj-
ne stalno nastanjen oddelek teritorialcev 
- ve zistov, ki bili toplo sprejeti in deležni 
gostoljubja domačije.
Glavni vir financiranja še vedno predstavlja 
članarina, z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da večina članov vestno poravnava obvez-
nost plačevanja članarine. Zavedamo se, 
da gmotni položaj posameznih veteranov 
predstavlja nezmožnost plačevanja, vsem, 
ki obveznosti ne morejo poravnati, pred-
sedstvo na osnovi prošnje za odlog plačila 
tej tudi ugodi. 
Naše združenje trenutno šteje 228 članov, 
žal se naše vrste vsako leto redčijo. Iz evi-
denc aktivnih udeležencev vojne za Slove-
nijo je ugotovljeno da je v aktivnostih osa-
mosvojitve sodelovalo več kot 650 naših 
občank in občanov, številne pa so bile tudi 
različne pomembne aktivnosti, ki so jih 
naši občani opravljali, pa v navedeni števil-
ki niso upoštevani. Naša želja je, da število 
članov povečamo, saj menimo, da bomo 
številčnejši uspešneje uveljavljali naše 
poslanstvo pri ohranjanju pozitivnega zgo-
dovinskega spomina, krepitvi domoljubja 
in vsega pozitivnega, ki ga državnotvorna 
skupnost za svoj lasten obstoj mora ohra-
njati in nadgrajevati.

Za uspešno večletno prizadevno delo v 
združenju so bila podeljena tudi priznanja 
zveze veteranov: srebrno plaketo je prejel 
Miro Fister, bronasti plaketi pa Milan Čer-
noga in Vilko Gričar. Na zboru je bilo po-
zitivno ocenjeno sodelovanje s sorodnimi 
veteranskimi in domoljubnimi organizaci-
jami. Tudi župan Sajovic je naše delo oce-
nil pozitivno in obljubil podporo našemu 
delu tudi v obliki finančne pomoči.
Zbor smo zaključili s skromno pogostitvi-
jo in ob prijetnem tovariškem pogovoru 
z željo, da v tem letu društvo kadrovsko 
okrepimo in poživimo vključevanje v delo 
združenja.
Kontaktne osebe v zvezi z vprašanji 
članstva in urejanja statusnih pravic so:
Vojko Damjan, tel. : 041-714-752
Peter Studen, tel. : 031-640-790
Anton Stritih, tel. : 040-747-720

Pozdravni nagovor predsednika PO ZVVS 
Gorenjske Antona Reška.
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Smučarjevo slovo – 
Jože Kavar 
(1933 – 2017)

Janez Kavar

Marca smo se na tržiškem pokopališču 
poslovili od Jožeta Kavarja – Hanzelnove-
ga Joškota, enega zadnjih odličnih tržiških 
smučarjev prve generacije po II. svetovni 
vojni. Jože je bil kot smučar najuspešnejši 
v skokih, odlično pa je tekmoval tudi v alp-
skem smučanju, zlasti v smuku. Njegovo 
smučarsko pot je v knjigi Začetki skakal-
nega športa v Tržiču in okolici leta 2003 
povzel prof. Mihael Petek.
Jože Kavar je bil rojen 2. januarja 1933. 
Kot mnoge tržiške fantiče je tudi njega 
zgodaj pritegnilo smučanje. Najprej na 
doma prirejenih smučeh iz dog, kasneje pa 
že na smučeh tržiškega kolarskega mojstra 
Lukanca. Z njimi se je začel meriti z vrst-
niki na tekmovanjih na tedaj priljubljenih 
malih smučiščih na »Fabr'k«: na Petelino-
vih ravnah nad Cenovo gubo, pod Uršo do 
Mošenika in drugod. Najstnika so kmalu 
pritegnili smučarski skoki. Prvič je v sko-
kih tekmoval na Vojskem leta 1948, že kot 
član Smučarskega društva Ljubelj, ki ga je 
takrat vodil Jože Ahačič – Mažl. V tržiški 
ekipi je bil Kavarjev soskakalec tudi Lud-
vik Dornik, kasnejši uspešni alpski smučar, 

vrstniki pa še brata Jože in Janko Krmelj in 
Slavko Lukanc. Največ so Tržičani takrat 
trenirali na skakalnici pri cerkvi sv. Jožefa. 
Tam je Kavar leta 1950 skočil rekordnih 42 
metrov in ga je opazil tudi planiški as Albin 
Novšak, ki se je priselil v Tržič. Uspešna tr-
žiška skakalca Jože Kavar in Jože Logar sta 
se v sezoni 1950/51 prvič udeležila trenin-
ga v Planici, ki ga je vodil Franc Pribošek 
– Šiki. Februarja 1951 je Kavar na sloven-
skem mladinskem prvenstvu pod Mežaklo 
osvojil naslov prvaka. Naslov je ponovil še 
leta 1952 na Bledu. Z uspehi se je Jože Ka-
var, ki ga je treniral Albin Novšak, uvrstil 
v državno mladinsko reprezentanco, v ka-
teri so bili še Franc Dobrin, Janez Gorišek 
in Roman Piškulin. Z reprezentanco se je 
udeležil vrste tekem, zlasti v Avstriji, v Ce-
lovcu, Beljaku, Šentjanžu na Koroškem in 
Werfnu pri Salzburgu. Uspešno športno pot 
je moral Jože Kavar koncem leta 1952 pre-
kiniti zaradi služenja vojaške obveznosti.
Vojaški rok je Kavar služil v okolici Sara-
jeva, kjer se je hitro uveljavil kot odličen 
smučar. Uvrstil se je v vojaško smučarsko 
reprezentanco, v kateri sta bila istočasno še 
Tržičana Vinko Švab in Peter Križaj. Tisto 
leto je bilo na Jahorini smučarsko tekmo-
vanje vojaških reprezentanc Grčije, Turči-
je in Jugoslavije. Kavar se je kot rezervni 
tekmovalec izvrstno izkazal v smuku in 
zmagal! Na roke mu je šla valovita konfi-
guracija jahorinske proge, ki jo je odlično 
obvladal s terenskimi skoki. 
Vrnitev iz vojske v Tržič leta 1954 za Jo-

žeta Kavarja ni bila vesela. Odnosi znotraj 
domačega kluba so bili pristranski. V sko-
kih se je še zadnjič pomeril na skakalnici 
pri sv. Jožefu marca leta 1955 in se nato 
poslovil od tekmovalnega smučanja.
Jožeta smo v kasnejših letih še velikokrat 
srečevali s smučmi na nogah, zlasti na Ze-
lenici. Pozorno je sledil slovenskim smu-
čarskim uspehom, zlasti novi generaciji 
tržiških alpskih smučarjev. Ob otvoritvi 
Slovenskega smučarskega muzeja v Tržiču 
aprila 2014 je v družbi smučarskih vrst-
nikov Janka Krmelja in Janeza Perka še 
živahno obujal spomine na skupno smu-
čarsko pot. Spomin na tržiškega smučarja 
Jožeta Kavarja bomo s svojim poslanstvom 
ohranjali tudi v Slovenskem smučarskem 
muzeju.

ZAHVALA
V neizmerni žalosti 
smo se 18. 3. 2017 
na tržiškem poko-
pališču poslovili 
od nam predragega 
 JANEZA ROTARJA 
(1936 – 2017).
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste 
se poslovili od njega, darovali cvetje in 
sveče in sočustvovali z nami. Posebno 
hvaležni smo govornikom ob slovesu: 
županu Občine Tržič, mag. Borutu Sajo-
vicu, predsednici AMD Tržič Janji Bu-
dič, predsedniku Koronarnega društva 
Gorenjske Ferdu Megliču, hvala vsem 
za lepe in tople besede. Hvala župniku 
župnije Križe Ivu Kožuhu za pogrebni 
obred in delavcem pogrebne službe Ko-
munale Tržič, ki so lepo poskrbeli za 
zadnje slovo našega moža, očeta, dedka, 
pradedka, brata, sorodnika in prijatelja.

Njegova družina

V SPOMIN – JOŽE KAVAR
V pričakovanju praznika pod Poncami se 
poslavljamo od tebe. S takim veseljem si 
vsako leto pričakoval te tekme, kajti ma-
lokdo ve, da si bil mladinski državni prvak 
v smučarskih skokih in to si postal v - Pla-
nici. Vedno si bil športnik po duši in srcu. 
Veliko športnih aktivnosti je našlo svoje 
mesto v tvojem življenju in to si z veseljem 
prenašal na potomce. Zelo rad si se vrnil 
domov s kolajno okrog vratu, kar je še po-
sebej razveselilo nas, vnuke.
Rad si imel gore in hribi so postali po-
memben del tudi nas vseh, ki si nas rad 
vzel s seboj. S kakšnim veseljem smo se 
vračali pod Košuto, kjer si nam pokazal 
radosti tega sveta in smo jih z veseljem de-
lili s tabo. Tudi vse norčije, ki so običajno 
zrasle prav na tvojem zelniku.
Tržičani si te bodo zapomnili po tvojih 
nadvse zabavnih avtobusnih vožnjah in 
izletih. Na krajše ali daljše poti, vedno si 
pripeljal srečno, a tudi hitro. Užival si v 
vožnji in potniki so uživali s tabo, tudi po 

zaslugi tvoje dobre 
volje.
Kamorkoli si šel na 
pot, doma te je ved-
no čakala največ-
ja ljubezen – žena 
Greta z otrokoma, 
Zdenko in Janezom. 
Z leti je dom posta-
jal polnejši in bolj 
živahen, najbolj vesel si bil, ko smo se 
zbrali tisti, ki si jih imel najrajši.
Prehod 3 bo vedno dišal po tebi. Tvoje 
risbice najdemo v slikanicah, ki smo jih 
gledali skupaj. Pesmi, ki si nam jih pel, 
odzvanjajo v naših ušesih. Tvoji zabeleže-
ni spomini bodo zanimivo branje prihod-
njim rodovom.
Izučil si se za šuštarja in tvoje legendarne 
copate smo nosili vsi. Kot šuštarji nekdaj 
smo tudi mi letos vrgli Vuč u vodo. V Gre-
gorjevi noči si nas zapustil. Zate bomo 
vsako leto prižgali svečko in jo spustili 
po Tržiški Bistrici. Naj sveti za vedno, kot 
boš ti v naših srcih.

Vsi tvoji

med ljudmi
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med ljudmi

Rdeči križ Tržič pred 
novimi izzivi

Občni zbor Rdečega križa Tržič, ki smo 
ga izpeljali konec marca, smo združili s 
pregledom preteklega leta in zazrtjem v 
prihodnje izzive, ki nam jih še ne bo tako 
kmalu zmanjkalo.
V letu 2016 smo na Rdečem križu Tržič 
izvedli dve redni krvodajalski akciji za 
potrebe Zavoda za transfuzijsko medicino 
Ljubljana. Obeh akcij se je skupaj udeležilo 
395 krvodajalcev. Izpeljali smo deset teča-
jev prve pomoči za bodoče voznike ter tri 
obnovitvene tečaje prve pomoči za delov-
ne organizacije. Izobrazili smo šestčlansko 
ekipo prve pomoči RK Tržič, ki je opravi-
la izobraževanje za bolničarje, ekipa pa se 
je že predstavila širši javnosti na akcijah, 
stojnicah in osnovnih šolah. Na vseh treh 
osnovnih šolah v naši občini sodelujemo z 
mladimi prostovoljci, ki nam priskočijo na 
pomoč pri izvedbi naših akcij.
Veliko dela je bilo opravljenega tudi na 
pod ročju socialne dejavnosti: od pomoči 
občanom, ki so prejeli prehranske pakete 
in pralni prašek, šolarjem smo pomagali pri 
nakupu šolskih potrebščin, do letovanja ot-
rok in starejših. Oktobra smo z osnovnimi 
šolami v tednu otroka izvedli akcijo Lepo 
je deliti in pri tem z vašo pomočjo zbrali 
več kot tisoč kosov prehranskih izdelkov in 
431 kosov šolskih potrebščin ter higienskih 

izdelkov. Sodelovali smo na vseslovenski 
akciji Rdečega križa Drobtinica in izvedli 
akcijo Evropski dan oživljanja. Ekipa prve 
pomoči je na obeh lokacijah predstavljala 
temeljne postopke oživljanja z uporabo 
AED.
Decembra smo otroke in starejše razvese-
lili z novoletnimi darili, v okviru tedna RK 
v mesecu maju pa smo obiskali starostni-
ke v Domu Petra Uzarja, kjer smo jim čas 
popes trili z glasbenimi in plesnimi nastopi 

ter jih pogostili. Veliko dela je bilo oprav-
ljenega tudi v skladišču RK Tržič. Prosto-
voljci in člani upravnega odbora so v letu 
2016 v skladišču in drugod opravili več kot 
dva tisoč ur dela.
Energije in idej nam ne manjka, tudi v tem 
letu načrtujemo vrsto dejavnosti, veliko 
pozornosti pa bomo namenili pridobivanju 
novih članov in prostovoljcev ter obliko-
vanju krajevnih organizacij Rdečega križa 
(KORK).

ZAHVALA
Vedno je boleče, 
nikoli pričakovano.
Vedno je prezgodaj, 
nikoli pozabljeno.

Ob boleči izgubi 
naše drage mame, 
žene, babice in tašče

KATARINE ŠVAB
iz Bistrice pri Tržiču

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem in so-
delavcem za izrečena sožalja, darovane 
sveče, cvetje in denarno pomoč. Zah-
vala tudi patronažni službi za vso skrb 
in nego. Hvala tudi duhovniku gospodu 
Davidu Jensterletu za lepo opravljen 
obred s sveto mašo, pevcem in pogrebni 
službi Komunale Tržič. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste sočustvovali z nami in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Oziram se nate, ti Storžič krasan.
Blestiš se kot sonce prekrasno,
Hitim v tvojo ta skalnato stran.
Da vidim oko tvoje jasno.

Mogočno stojiš  sred gorenjskih ravnin.
Ti raj si. Triglava sin.
Visoka si gora, to tebi velja.
V kraljestvu Gorenjske iz vsega srca.

(Franci Šarabon)

Spoštovani, dragi Bojan,

verze o Storžiču smo izbrali zate, ker bo 
odslej ta lepa gora zadnji kraj, kamor Ti 
je želelo srce.
Odšel si z letošnjo pomladjo. Vsako slovo 
je težko, tisto, za zmeraj, pa rodi boleči-
no, ki je ne znamo izraziti z besedami.
Odlikovale so Te številne lepe lastnosti; 
prijaznost, delavnost, poštenost, ustrežlji-
vost, natančnost. Vselej si bil pripravljen 
storiti, kar je dobro in prav.
Neizmerno si imel rad svojega vnuka 
Žaka. Nešteto lepih, s soncem obsijanih 

ur sta preživela 
skupaj.
Še eno ljubezen si 
imel, do narave, 
do tržiških planin 
in gora. Spremljal 
si jih v vseh letnih 
časih. Najraje pa 
si imel pomlad. 
Nenadna bolezen 
Ti je preprečila, 
da bi tudi to pomlad hodil  na sprehode, 
se tudi to pomlad veselil vsega, kar Ti je 
bilo ljubo in drago.
Dragi Bojan, bil si nam svetal zgled in tak 
boš ostal v našem spominu. V vseh nas, ki 
smo se  v marcu poslovili od Tebe, bo nate 
ostala misel: Bil si enkraten, bil si dober 
človek. Pogrešali Te bomo. Za Teboj bo 
ostala praznina. 
Počivaj v miru sredi belih skal, ki so dane 
le redkim izbranim. Kadarkoli se bomo v 
jasnih dneh ozrli proti Storžiču, se bo v 
nas porodila misel nate.

Tvoji prijatelji
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Vinko Hlebš, prejemnik 
državnega priznanja

Dr. Metka Knific Zaletelj

Letošnji Teden vseživljenjskega učenja je 
prav poseben, saj je eden izmed petih pre-
jemnikov priznanja Andragoškega centra 
Slovenije tudi Vinko Hlebš. Komisija za 
izbor dobitnikov priznanj za promocijo 
učenja in znanja odraslih na Andragoškem 
centru Slovenije je sprejela sklep, da na 
predlog Ljudske univerze Tržič priznanje 
za leto 2016 prejme naš izjemen in neumo-
ren slikar, učitelj in prostovoljec.
Z LU Tržič sodeluje od leta 2005. Vodi 
tečaje slikanja, svoje znanje je posredoval 
mnogim slušateljem različnih starosti, od 
osnovnošolcev do oseb v tretjem življenj-
skem obdobju. Iz tečajnikov, ki jih spod-
buja k kreativnosti in samostojnosti, zna 
privabiti najboljše, marsikoga pa navdihuje 
prav njegova lastna ustvarjalnost. 
Vinko Hlebš je začel slikati konec šestde-
setih let 20. stoletja in se po uspešnih 
predstavitvah v domačem kraju in drugod 
kmalu uvrstil med najbolj aktivne in plo-
dovite slikarje na Gorenjskem. Njegova 
ustvarjalna pot je bila dolga in vijugasta, 
a Vinko jo je zmogel z njemu lastno trdo-
živostjo in delavnostjo. Izobraževal se je 
na likovnih tečajih pri akademskih slikar-
jih Milanu Batisti, Stanetu Kregarju in dr. 

Milanu Butini. Je 
član Dunajskega 
društva prijate-
ljev umetnosti 
in Zveze društev 
slovenskih likov-
nih umetnikov. 
Svoje umetnine 
je predstavil na 
150 skupinskih 
razstavah in 85 
samostojnih. Ni-
koli ni obiskoval 
akademije, am-
pak je z delom in 
talentom dokazal, 
da sodi med sli-
karske veljake.
Po upokojitvi se 
je Vinko Hlebš 
še bolj vklju-
čil v lokalno okolje. Sodeluje s Tržiškim 
muzejem, že več kot 10 let prostovoljno 
sodeluje z Varstveno delovnim centrom 
Kranj, Vrtcem Tržič, Domom Petra Uzarja 
in Športno zvezo Tržič. Prav z vsako gene-
racijo zna navezati stik. Zadnjih 11 let se 
največ povezuje z LU Tržič, kjer vodi šolo 
slikanja in razstav lja svoja umetniška dela 
ter kot mentor pripravlja razstave svojih 
učencev. Skozi njegov pouk se je zvrstilo 
več kot 100 tečajnikov. 
Vinko je pomembna osebnost tržiške ob-
čine, saj je povsem predan svojemu delu. 
Je najstarejši in najbolj priljubljen mentor 

na LU Tržič, zvest svojemu poučevanju 
in vedno pripravljen pomagati. Slušatelji 
ga vzamejo bolj za svojega prijatelja kot 
strogega učitelja, ga cenijo in spoštujejo. 
Ima pretanjen občutek za ljudi, ki potrebu-
jejo kakršnokoli pomoč. Svoje slike je že 
večkrat podaril organizacijam, ki so zbira-
le denar za socialno ogrožene.
Sodelavci Ljudske univerze Tržič in drugi 
prijatelji mu že vnaprej čestitamo za pri-
znanje, ki ga bo svečano prejel 12. maja 
2017 v Trbovljah na nacionalnem odprtju 
Tedna vseživljenjskega učenja.

Očistimo Tržič v enem 
dnevu

Sašo Borojevič

V soboto, 20. 
maja 2017, bo 
v Tržiču pote-
kala obsežna 
čistilna akcija, 
katere namen 
je v enem dne-
vu očistiti čim 
večje število 
divjih odlaga-
lišč in smeti v tržiški občini. 
K sodelovanju vabimo vse, ki vam ni vse-
eno za naše okolje. Več informacij o sami 
akciji, navodila in prijave najdete na spletni 
strani: http://www.trzic.info/ocistimo-trzi-
c-v-enem-dnevu/ in na facebooku https://
www.facebook.com/OcistimoTrzicvEnem-
Dnevu/. Vašo udeležbo ali prijavo smeti v 
naravi lahko sporočite tudi preko telefona: 

040-170-679 (Klemen) ali 070-561-830 
(Damir).
Želimo si, da bi bila to tudi akcija sode-
lovanja in povezovanja. S tem želimo 
podpreti projekt Tržič - mesto dobrih misli 
in želja. S čistilno akcijo sodelujemo tudi 
v Tednu vseživljenskega učenja. Dobrodo-
šli ste prav vsi. Pomoč v obliki donacij so 
nam ponudila tudi številna podjetja in po-
samezniki. Z zbranimi sredstvi bomo lahko 
priskrbeli potrebno orodje in pripomočke 
za izvedbo akcije.
Pomagate lahko v katerikoli fazi organiza-
cije in izvedbe čistilne akcije. V soboto, 20. 
maja, pa se nam lahko pridružite tudi tako, 
da sami izvedete vašo lastno malo čistilno 
akcijo. Sporočite nam, kako in kje se bos-
te lotili dela. Sicer pa akcija poteka v treh 
stopnjah:

1. Do 13. 5. 2017 bomo oblikovali register 
divjih odlagališč in zasmetenih območij v 
tržiški občini. Najkasneje teden dni pred 
izvedbo čistilne akcije želimo imeti na-
tančen popis prizadetih območij in oceno 
zahtevnosti sanacije. Odlagališče ali večjo 

količino smeti lahko prijavite preko spleta 
v registru odlagališč na spletnem naslovu: 
http://register.ocistimo.si/RegisterDivji-
hOdlagalisc/. Odlagališča lahko enostavno 
prijavljate kar na terenu, s svojim mobilnim 
telefonom. Aplikacijo za mobilni telefon 
najdete na tej spletni strani: http://ebm.si/p/
register/gsm.html. 

2. Od 13. 5. do 20. 5. 2017 bomo obliko-
vali delovne skupine za izvedbo čiščenja 
in priskrbeli ustrezna orodja in logistiko za 
sanacijo odlagališč. Pred samo izvedbo ak-
cije bomo tudi uskladili dejavnosti delov-
nih skupin. Glavna organizatorja delovnih 
skupin sta Klemen in Damir, ki sta doseg-
ljiva na zgoraj navedenih številkah.

3. V soboto, 20. 5. 2017, sledi izvedba či-
ščenja in priprava začasnih zbirnih točk, od 
koder bodo zbrane smeti potovale na ureje-
no deponijo. 

Čista okolica je naša pravica in dolžnost. 
Poskrbimo, da taka tudi ostane.

med ljudmi
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naše okolje

Solarni sistemi 
za pripravo tople 
sanitarne vode

Samo Cotelj

Solarni sistem za pripravo tople vode je 
sestavljen iz sprejemnikov sončne energije, 
hranilnika tople vode, povezovalnih cevo-
vodov, druge hidravlične in električne opre-
me ter medija za prenos toplote. Sistem je 
možno vgraditi povsod, kjer imamo primer-
no sončno lego. Lokacija vgradnje ne sme 
biti osenčena zaradi drugih stavb, gozda, 
hribov. Optimalno dimenzioniran solarni 
sistem običajno zelo dobro prevzame pri-
pravo tople vode v toplejših mesecih (april 
- oktober), v tem času lahko pokrijemo s so-
larnim sistemom ca. 90 odstotkov potreb po 
topli vodi, preostalih 10 odstotkov pa prido-

bimo s pomočjo električne energije, v zim-
skem času je solarni sistem manj učinkovit, 
vendar kljub temu pridobimo kar nekaj to-
plotne energije za predgrevanje tople vode, 
na končno temperaturo ca. 60°C jo segreje-
mo s pomočjo ogrevalne naprave (kotla ali 
toplotne črpalke) za centralno gretje. Solar-
ni sistem v kombinaciji z ogrevalno napra-
vo običajno zagotavlja celoletno ekonomič-
no oskrbo s toplo vodo. Potreba po energiji 
za pripravo tople vode pri štiričlanski druži-
ni se giblje med 2.000 in 3.000 kWh na leto, 
dobro dimenzioniran solarni sistem pokriva 
v celoletni oskrbi do 80 % teh potreb, to po-
meni, da tak solarni sistem lahko nadomesti 
do 750 l kurilnega olja letno, če prek poletja 
toplo vodo pripravljamo z ogrevalnim ko-
tlom z nizkim izkoristkom, ki se običajno 
zaradi sevalnih izgub giblje od 30 do 40 %. 
Vgradnja optimalnega solarnega sistema 
naj bi se, ob upoštevanju povprečne cene 
vgradnje in sedanje cene energentov, povr-
nila v povprečju v 4 - 6 letih. Če upošteva-

mo, da je življenjska doba takega sistema 
15 - 20 let, lahko zaključimo, da se vložena 
sredstva povrnejo večkratno.
Vgradnja solarnih sistemov spada med uk-
repe rabe obnovljivih virov energije, zato 
vgradnjo podpira tudi država. Občani so 
upravičeni do pridobitve nepovratne finanč-
ne spodbude, če se prijavijo na javni razpis 
37SUB-OB16 in vgradijo solarni sistem 
skladno s pogoji razpisa.
Več informacij o učinkoviti rabi energije ter 
rabi obnovljivih virov energije lahko dobi-
te v energetsko svetovalni mreži ENSVET 
(www.ensvet.si) oziroma v Energetsko sve-
tovalni pisarni na občini Tržič, ki deluje 
vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk se 
predhodno dogovorite po telefonu 04/59-
71-552 ali se naročite preko spletne strani 
http://www.trzic.si/esp.aspx (naročanje na 
brezplačno energetsko svetovanje). 

ENERGETSKO SVETOVALNA 
 PISARNA TRŽIČ

TRG SVOBODE 18, tel. (04) 597 15 52

Pregled novosti s 
področja Komunale 
Tržič

Komunala Tržič d.o.o.

ODVOZ BIOLOŠKO 
RAZGRADLJIVIH ODPADKOV IN 
NAKUP ZAŠČITNIH VREČK ZA 
RJAVE ZABOJNIKE

S 1. aprilom smo prešli na tedenski odvoz 
biološko razgradljivih odpadkov. Tedenski 
odvoz bo potekal do konca septembra. 
NOVO! Obveščamo vas, da lahko v času 
uradnih ur blagajne kupite 120 ali 240-litr-
ske vrečke za zaščito zabojnikov za biolo-
ško razgradljive odpadke. Cena 120-litrske 
vrečke, ki je primerna tudi za 80-litrski za-
bojnik, znaša 0,92 €, 1,12 € pa boste odšteli 
za 240-litrsko vrečko.
Vrečke oz. podlage za zaščito zabojnikov 
so narejene iz biološko razgradljivih mate-
rialov in so namenjene zaščiti notranjost za-
bojnika – omi-
lijo neprijetne 
vonjave, ščitijo 
pred umazanijo, 
ki jo povzroči-
jo razkrajajoči 
odpadki, v času 
nizkih zunanjih 
temperatur pa 

tudi preprečijo primrznitev odpadkov na 
stene zabojnika in posledično poškodova-
nje zabojnikov.

E – ODPADKI

Od 16. marca 2017 imamo občani novo 
možnost oddaje nedelujočih malih gos-
podinjskih aparatov in baterij na uličnih 
zbiralnikih e-odpadkov. Seznam lokacij 
zbiralnikov je bil priložen naši zadnji po-
ložnici, ogledate si ga lahko tudi na naši 
spletni strani.
Na teh mestih lahko oddate izrabljene male 
gospodinjske aparate, računalniško opremo 
in zabavno elektroniko, prenosne baterije 
in akumulatorje ter drugo manjšo električ-
no in elektronsko opremo. Zbiralniki niso 
namenjeni oddaji sijalk, TV aparatov in 
monitorjev.

ECI in otroci iz vrtca

UV DEZINFEKCIJA VODE NA 
MESTNEM VODOVODNEM 
SISTEMU 

Marca smo na območju Mestnega vodovod-
nega sistema prešli na uporabo UV dezin-

fekcije kot enega od načinov zagotavljanja 
varne oskrbe s pitno vodo.
Več pojasnil o UV dezinfekciji si lahko 
preberete na spletni strani Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje - »Strokovno 
mnenje o možnosti uporabe UV svetlobe za 
dezinfekcijo pitne vode.« UV dezinfekcija 
se uporablja za inaktivacijo bakterij, viru-
sov in parazitov v pitni vodi. Čeprav celica 
mikroorganizma ostane po izpostavljenosti 
UV svetlobi živa, se ne more razmnoževati 
in zato ni sposobna okužiti gostitelja.
Na Mestni vodovodni sistem so priključene 
naslednje ulice in ceste: Balos, Blejska ces-
ta, Cankarjeva cesta 1, Cerkvena, Čevljar-
ska, Fužinska, del Koroške ceste, Kovaška 
ulica, Kurnikova pot, Muzejska ulica, Pa-
radiž, Partizanska ulica, del Poti na pilar-
no, del Poti na Zali rovt, Predilniška cesta, 
Prehod, Ravne, Šolska ulica, Trg svobode, 
Usnjarska ulica, Za jezom, Za Mošenikom.

OBVEŠČANJE OBČANOV

Vabimo vas k obisku naše spletne strani 
www.komunala-trzic.si in FB profila, kjer 
so vam na voljo aktualne novice in pris-
pevki. Na spletni strani se lahko prijavite 
na brezplačna obveščanja s področja naših 
dejavnosti. Z brezplačnimi SMS ali elek-
tronskimi sporočili vas bomo obveščali o 
zaporah cest, spremembah pri oskrbi s pi-
tno vodo ter odvozu odpadkov.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam s po-
jasnili na voljo na tel. št. 04 597 1300 ali 
e-naslovu info@komunala-trzic.si. 

Vrečka za zaščito rjavih 
zabojnikov
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po domovini in v svet

Perspektivna romarska 
Rožnovenska pot

Marija Lavtar

Rožnovensko pot vse pogosteje obiskujejo 
organizirane skupine romarjev. V soboto, 1. 
aprila, se nas je na postnem romanju, pos-
večenem spoštovanju družine, zbralo preko 
sto. Ob sončnem pomladnem dnevu je bilo 
na poti skozi neokrnjeno naravo pod Dobr-
čo že kar vroče. Prigrizka na ekološki kme-

tiji pr' Matičk' pri sv. Neži 
je bilo dovolj prav za vse, 
udeleženci so se oddolžili s 
prostovoljnim prispevkom. 
Hvaležni smo za njihov dar.
Verjamemo, da bo povečan 
odziv obiskovalcev spodbu-
dil razvoj dopolnilne ponud-
be ob poti. Povezovanje do-
mačinov ob delu za skupno 
dobro in zadovoljstvo udele-
žencev romanj bodo organi-
zatorjem veliko zadoščenje, za vse lokalno 
okolje pa je to velika priložnost. 

Pohod mladih 
planincev na Nanos

Nina Vogelnik; foto: Stanko Koblar

Mladi planinci Planinskega društva Tržič 
smo se 8. aprila povzpeli na Nanos (1240 
m). Težko pričakovana pomlad nas je zva-
bila na Primorsko, ki nas je tisto soboto pri-
čakala obsijana s soncem.
Pot nas je vodila iz Tržiča mimo Razdrtega 
do kraja Podnanos, kjer smo zavili na ozko 
vzpenjajočo se cesto do Podraške bajte 
(785 m). Dobrih 450 višinske razlike smo 
v dobri uri in pol brez težav premagali vsi. 
Pot nas je vodila skozi manjši gozd, kmalu 
smo stopili na travnik, kjer se nam je odprl 
pogled na pobočje Nanosa in po Vipavski 
dolini. Slabša vidljivost nam je preprečila, 
da bi na obzorju videli morje. Po uri hoje 
smo prišli do cerkve sv. Hieronima, kjer 

smo si privoščili 
krajši počitek. Ob 
opazovanju rož in 
čudovite narave 
smo bili hitro na 
vrhu. Ura počitka 
na vrhu je hitro 
minila, nekateri so 
se greli na soncu, 
spet drugi nabirali 
čemaž, vsi pa smo 
prijetno poklepe-
tali in si nabrali 
novih moči za pov-
ratek. Tik pred od-
hodom v dolino sta 
nas pozdravila tudi 
Ana in Uroš Aha-
čič, predsednik PD Tržič, ki sta na Nanos 
prikolesarila. Skupaj smo naredili še sku-
pinsko fotografijo.
Sestopili smo hitro – prehitro, saj je bilo 
tako našega pohoda konec. Naužili smo se 

sonca in toplote, lepih razgledov in prijet-
nega druženja. V avtobusu je bilo ob pov-
ratku veliko bolj mirno kot zjutraj. Otroci 
so bili prijetno utrujeni, starši zadovoljni. 
Vodniki in mentorji pa veseli, da je vse po-
tekalo mirno in varno.

Skriti kotički in prazni 
prostori Tržiča

Andrejka Belhar Polanc

Društvo ZA razvoj Tržiča se letos na po-
vabilo Inštituta za politike prostora (IPOP) 
pridružuje mednarodni pobudi Jane's Walk. 
Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno 
uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih 
četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja 
po vsakdanjih opravkih in poudarjajo uči-
nek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje 
mestnega prostora. Namenjeni so povezo-
vanju prebivalcev s sosedi ter spodbuja-
nju pripadnosti območju bivanja. Obenem 
sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o 
težavah, s katerimi se stanovalci dnevno 
soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, 
kako soseske narediti privlačnejše in pri-

jetnejše za življenje. Pobuda Jane’s Walk 
izhaja iz Toronta, njen namen pa je širjenje 
dragocenih sporočil Jane Jacobs in popula-
rizacija živosti mest, ki se poraja prek po-
vezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, 
sosedi in obiskovalci.
Urbani sprehodi Jane’s Walk potekajo vsak 
prvi konec tedna v maju in promovirajo 
urejanje mest po meri pešcev. Namen spre-

hodov Jane’s Walk je ponovno odkriti, kaj 
morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve in 
kaj dela naše ulice in trge varne za prebi-
valce in obiskovalce, obenem pa povezova-
ti ljudi v prizadevanjih za vsakodnevnemu 
življenju prijazne mestne četrti.
Tržiški sprehod ima naslov »Skriti kotički 
in prazni prostori Tržiča«. Obiskali bomo 
manj obiskane kotičke mestnega jedra. 
Med sprehodom bomo spregovorili o tem, 
kako bi te ulice lahko oživili in jih prikazali 
kot del turistične ponudbe. V Tržiču pro-
storsko stisko trpijo mnoge javne ustanove 
in mnoga društva si želijo najti svoj pros-
tor, mestno območje pa je polno praznih 
degradiranih prostorov. Iskali bomo ideje, 
kako presekati ta gordijski vozel in oživiti 
mestno življenje. Skriti kotički in prazni 
prostori Tržiča. Nedelja, 7. maja 2017 ob 
11h, zbirno mesto pred OŠ Tržič. Spre-
hod organizira Društvo ZA razvoj Tržiča, 
vodil ga bo Klemen Belhar.

Naslednje, majsko romanje je predvideno 
27. maja.
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naše zdravje

Logopedija v 
Zdravstvenem domu 
Tržič

Zala Doria, logopedinja, in Iztok Tomazin, direktor ZD Tržič

Zdravstveni delavci poudarjamo velik po-
men pravočasne prepoznave in ustrezne 
obravnave govorno-jezikovnih motenj pri 
otrocih. Pogosto starši govorne motnje pri 
svojem otroku niti ne opazijo, ker so nje-
govega govora navajeni in nimajo težav z 
njegovim razumevanjem. Pomembno je 
vedeti, da imajo otroci z nezdravljenimi 
govorno-jezikovnimi motnjami pogosto 
težave pri učenju že v šoli, kjer so večkrat 
tudi tarča posmeha, težave imajo lahko tudi 
kasneje v življenju. V odraslem obdobju je 
govorno-jezikovna motnja lahko ovira pri 
poklicnem udejstvovanju, v osebnem živ-
ljenju, dokazane so tudi povezave s čustve-
nimi in drugimi motnjami.

Večino opisanih težav in posledic lahko 
preprečimo ali omilimo s pravočasno lo-

gopedsko obravnavo. Po dolgotrajnih pri-
zadevanjih nam je leta 2013 uspelo prido-
biti logopedsko dejavnost v Zdravstvenem 
domu Tržič. To pomeni, da od takrat tr-
žiškim otrokom in njihovim staršem ni več 
potrebno hoditi k logopedu v druge kraje. 
V ZD Tržič zaenkrat deluje logopedinja ob 
torkih in četrtkih popoldan, občasno tudi 
ob ponedeljkih. Načrtujemo tudi preizkus 
govora predšolskih otrok v vrtcu, kjer bo 
možno odkriti govorne motnje.

Za obravnavo pri logopedu v ZD Tržič se 
je potrebno naročiti, praviloma z napotnico 
otrokovega osebnega zdravnika, lahko tudi 
katerega drugega zdravnika (zobozdravni-
ka, ortodonta …). Čakalna doba je trenutno 
prb. en mesec. Če kdaj starši z otrokom na 
naročeno logopedsko obravnavo ne more-
jo priti, naj to pravočasno sporočijo, da bo 
na njihov termin lahko prišel kdo drug. V 
preteklosti se je žal dogajalo, da starši od-
sotnosti niso sporočali in je njihov termin 
ostal neizkoriščen.

Logopedska obravnava predšolskih in 
osnovnošolskih otrok poteka individual-
no v logopedski ambulanti. Pravočasna 

logopedska obravnava omogoča otroku 
učinkovitejši razvoj govorno-jezikovne 
komunikacije ter uspešnejše vključevanje 
v socialno okolje. O poteku obravnave 
logoped seznani tudi starše, jim predstavi 
vaje in jih usmerja, kako lahko z otrokom 
vadijo tudi v domačem okolju.  Prav tako 
je ustrezna obravnava otroka v pomoč star-
šem, da otroka v težavah lahko razumejo in 
mu nudijo konkretno pomoč. 

Starši so odgovorni za zagotavljanje ustre-
zne pomoči svojim otrokom. To velja tudi 
za logopedsko obravnavo, če je potrebna. 
Aktivno sodelovanje staršev je zelo po-
membno za uspešno odpravo govornih mo-
tenj pri otrocih. To predvsem pomeni, da 
otroke redno vozijo na logopedske obrav-
nave in da starši (najbolje oba starša!) po 
navodilih logopeda z otrokom redno, kon-
tinuirano vadijo tudi v domačem okolju. 
Vsebine in metode dela ter didaktični ma-
teriali so prilagojeni posameznemu otroku 
glede na stopnjo in vrsto težav pri govoru 
in jeziku.

Boj proti raku 
debelega črevesa in 
danke

Darja Zupan

S staranjem prebivalstva se povečuje po-
javnost raka, tudi raka na debelem čre-
vesu in danki. Na pojavnost raka poleg 
starosti vplivajo še številni drugi dejav-
niki, med katerimi so nekateri posledica 
naših življenjskih navad. Na slednje lah-
ko vplivamo sami. K zmanjševanju po-
javnosti raka debelega črevesa in danke 
pa pomembno prispeva tudi odkrivanje 
ogroženih oseb. V Sloveniji imamo od 
leta 2009 na voljo Državni program pre-
sejanja in zgodnjega odkrivanja predra-
kavih sprememb ter raka na debelem 
črevesu in danki, imenovan Program 
Svit, ki ga vodi Nacionalni inštitut za 
javno zdravje.
V Sloveniji je bilo leta 2013 na novo odkri-
tih 1377 primerov raka na debelem črevesu 
in danki. To je tretja najpogostejša odkrita 
oblika raka tako pri moških kot pri žen-
skah. Za njim je istega leta umrlo 795 oseb. 
Rak debelega črevesa in danke je ozdravlji-
va bolezen, če ga odkrijemo in zdravimo 
v zgodnji razvojni stopnji. S presejalnim 

testom lahko zaznamo, s presejalno ko-
lonoskopijo pa odkrivamo in odstranimo 
predrakave spremembe (polipe) in odkri-
vamo ter zdravimo zgodnje oblike raka. 

Presejalni Program Svit

Program Svit vključuje moške in ženske v 
starosti od 50 do 74 let in sicer vsaki dve 
leti. V osmih letih, odkar se Program Svit 
v Sloveniji izvaja, je bilo odkritih več kot 
2500 rakov in več kot 70 % jih je bilo od-
kritih v zgodnji razvojni fazi. Dokler rak 
ne preraste črevesne stene, je zdravljenje 
enostavno in uspešno. Četrtina vseh rakov, 
odkritih v Programu Svit, je odkrita dovolj 
zgodaj, da odstranitev polipa pomeni tudi 
ozdravitev.

Odzivnost v Program Svit se je v občini 
Tržič gibala med 58,8 % (2010) in 66,6 % 
(2016). V vseh letih je bila odzivnost nad 
slovenskim povprečjem, gorenjsko povpre-
čje pa so Tržičani presegli le leta 2012 in 
leta 2014, so se mu pa v letu 2016 precej 
približali in se uvrstili na 11. mesto med 18. 
občinami. Razlika v odzivnosti med moški-
mi in ženskami znaša več kot 9 % v dobro 
žensk.

Ozaveščanje javnosti

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 

na območni enoti Kranj preko leta izvaja-
mo vrsto aktivnosti za spodbujanje ciljne 
skupine prebivalcev k čim boljši odzivnosti 
v program. Med drugim delujemo na po-
dročju širjenja informacij o Programu Svit 
tako med strokovno kot tudi laično jav-
nostjo. Za pomoč uporabnikom pa v vseh 
zdravstvenih domovih, tudi v ZD Tržič, de-
luje Svitova kontaktna točka. 

Ker Program Svit rešuje življenja, nas ve-
seli, da odzivnost nanj v občini Tržič na-
rašča. Če prejmete povabilo za vključitev 
v Program Svit, svetujemo, da se nanj tudi 
odzovete. 

Dodatne informacije: 

Spletna stran Programa Svit: http://www.
program-svit.si/
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE 
Kranj: Ria Jagodic: ria.jagodic@nijz.si 

Vir podatkov

Slora - http://www.slora.si/ (podatki 
pridob ljeni 17. 3. 2017)
Nacionalni inštitut za javno zdravje Cen-
ter za upravljanje programov preventive in 
krepitve zdravja http://www.program-svit.
si/sl/o-programu-svit/porocila
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OBVESTILO

Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 (Uradni list RS 87/2016) obvešča, da je na 
spletni strani občine http://www.trzic.si objavljen 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE FASAD V OŽJEM MESTNEM JEDRU TRŽIČA – RAZPIS JE ODPRT 
DO 15.05.2017

z razpisno dokumentacijo in prijavnimi obrazci. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije.

Župan Občine Tržič 
Mag. Borut Sajovic, župan

OBVESTILO

Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 (Ur. l. RS 87/2016) obvešča, da je na spletni 
strani občine http://www.trzic.si objavljen spodaj navedeni javni razpis za leto 2017 z vso razpisno dokumentacijo 
in prijavnimi obrazci. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR JAVNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, KI JIH BO V LETU 2017 SOFINANCIRALA OBČINA 
TRŽIČ – RAZPIS JE ODPRT DO 1. 9. 2017.

Župan Občine Tržič 
Mag. Borut Sajovic, župan

LETOVANJE V PINETI

TERMIN za osnovnošolske otroke iz ob-
čine Tržič: 13. 7. – 23. 7. 2017
CENA letovanja: 360,00 EUR
VPIS OTROK in DODATNE INFOR-
MACIJE: Občina Tržič - Urad za gospo-
darstvo in družbene dejavnosti ali na tel. 
št.: 597-15-22 (Aneta Lavtar). 
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi social-
novarstvenih pomoči iz sredstev proraču-
na Občine Tržič starši ali skrbniki lahko 
uveljavljajo tudi sofinanciranje letovanja. 
Do pomoči so upravičeni le starši oz. 
skrbniki, ki jim je zaradi trenutne mate-
rialne ogroženosti pomoč nujno potrebna, 
izkoristili pa so že vse zakonske možnosti 
za rešitev socialne stiske. Subvencija le-
tovanja se določi skladno s Pravilnikom 
o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz 

sredstev proračuna Občine Tržič do višine 
razpoložljivih sredstev. Vlogo za subven-
cijo letovanja z vsemi zahtevanimi prilo-
gami in mnenjem CSD Tržič do rokov, na-
vedenih na vlogi, lahko pošljete na naslov: 
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič 
ali jo v času uradnih ur oddate v sprejemno 
pisarno Občine Tržič.
Vlogo za subvencijo kolonije starši ali 
skrbniki lahko pridobijo na CSD Tržič, 
na Občini Tržič v sprejemni pisarni ali na 
Uradu za gospodarstvo in družbene dejav-
nosti ter na spletni strani Občine Tržič.
Pinesta d.o.o. iz Kranja kot izvajalec leto-
vanja pripravi pogodbo o letovanju otroka 
ter jo pošlje Občini Tržič, starše pa obves-
ti o terminu podpisa pogodbe na občini. 
Pred odhodom v kolonijo, otroka na domu 
obišče tudi vzgojitelj in vas informira z 
okvirnim potekom letovanja.

Poletni tabor 
Savudrija 2017

1. 7. – 6. 7. 2017
Športna zveza Tržič in Ljudska univer-

za Tržič bosta tudi letos organizirali 
poletni tabor na morju, na katerem se 
bodo otroci razgibali na svežem zraku 
ter se naučili kaj novega. Na podlagi 

pozitivnih izkušen s preteklih letovanj 
se bomo imeli prav gotovo super. Tudi 
letos bomo tabor izvedli v Savudriji. 
Tabor je namenjen otrokom med 7. in 

15. letom. 
Ker je še nekaj prostih mest, vas va-

bimo, da se nam pridružite. Bo fletno, 
poletno. Prijavnico lahko dobite na 

Športni zvezi, Ljudski univerzi, v pi-
sarni TPIC Tržič ter na spletnih straneh 

www.sztrzic.si in www.lu-trzic.si. 

Rok za prijavo je 10. 5. 2017. 
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Zakaj menjati upravnika 

Igor Praprotnik

Ker se v zadnjem času v javnosti pojavlja vse več ekscesnih prime-
rov na področju upravljanja s skupnimi deli in napravami večsta-
novanjskih stavb, pri čemer so vedno oškodovani le etažni lastniki 
(v nadaljevanju EL), sem se odločil, da za glasilo Tržičan pripra-
vim prizadevanja za izboljšanje razmer na tem izrazito neurejenem 
področju.

Dejstvo je, da smo EL v večini primerov pravno neuki, v razmerju 
z upravnikom pa z različnimi pogledi in interesi sprti, nepovezani, 
apatični in nezainteresirani za aktivnosti, ki so vezane na izvedbo 
nadzora v pogodbenem razmerju z upravnikom. Kot odgovorni EL 
pa bi morali sodelovati, biti aktivni in si medsebojno prisluhniti 
oziroma se čim bolj poenotiti in osredotočiti na izvedbo celovi-
tega nadzora. Le s pomočjo nadzora namreč lahko dovolj zgodaj 
zaznamo posamezne nepravilnosti ter dobimo vpogled v neželena 
ravnanja upravnika, ki za nas lahko pomenijo visoke finančne in 
materialne posledice. Upravnika, ki dela v korist lastnikov s poš-
tenimi nameni, nadzor ne moti, lastnike bo spoštoval in upošteval 
kot poslovne partnerje, z njimi sodeloval in jim prisluhnil. Uprav-
nik ne sme EL zavajati z lažmi in manipulacijami, da bi vnašal 
razdor in spodkopal dobre medsosedske odnose.

Upravnik stavbe mora ohranjati (prek rednega vzdrževanja) vred-
nost skupnih delov in naprav v takem stanju, da kot EL lahko ne-

Župan Občine Tržič

v petek, 12.maja 2017 ob 13.00 uri

Darje in Iztoka Ahačiča, Podljubelj 73, občina Tržič

obvestila

moteno uživamo svojo lastnino, če EL kot nadzorniki zaznamo 
negospodarno ravnanje, pa smo (če upravnik napak ne priznava) 
dolžni na nepravilnosti opozoriti tudi ostale lastnike, nepravilnos-
ti pa ugotoviti s pomočjo strokovnjakov različnih strok (v našem 
primeru Fakultete za strojništvo). Ker si EL ne želimo biti plen 
interesov upravnika, je naša pravica, da ga imamo v primeru neza-
upanja pravico zamenjati. Ker smo v naselju Deteljica etažni la-
stniki posamezne primere sporne prakse in samovoljo pri upravlja-
nju spremljali daljši čas (4 leta), smo se odločili, da nad izvajanjem 
poslov upravljanja vzpostavimo nadzor, prek katerega nam bo kot 
lastnikom omogočen vpogled v obratovalne stroške naše skup-
ne kotlovnice na Deteljici. Najprej smo sprejeli poslovnik, ker 
pa upravnik ni sprejel odgovornosti za storjene napake, smo bili 
prisiljeni sprejeti skrajni ukrep - menjavo upravnika posameznih 
stavb in kotlovnice Deteljica. Upravnik se mora zavedati, da dela 
za EL, če pa je to zavedanje spregledano, imamo EL pravico po-
dati odstop od pogodbe o opravljanju upravniških storitev skladno 
s 60. členom SZ-1.

Ker obstoječi Stanovanjski zakon ne ščiti EL, ki so naročniki in 
plačniki storitev upravljanja, smo se kot predstavniki lastnikov 
kotlovnice Deteljica pričeli aktivno vključevati tudi v oblikovanje 
izhodišč za nov stanovanjski zakon. Trenutno s sorodnimi društvi 
(ZELS, DELV, ZDEL in NOSK-31 Maribor) od izvršilne veje ob-
lasti pričakujemo, da pri pripravi izhodišč za prenovo stanovanjske 
zakonodaje po posameznih področjih ne bo podlegla interesu kapi-
talsko močnega upravniškega ceha, od zakonodajalcev pa, da bodo 
sprejeli Stanovanjski zakon, ki bo ščitil interes etažnega lastnika in 
ne lastnikov kapitala.

Člani IO skupnosti internirancev Dachau organiziramo dvodnev-
ni izlet na Bavarsko z namenom poklona žrtvam tamkajšnjega 
taborišča. Osrednja proslava bo 30. aprila, mi pa se bomo na 
pot odpravili že dan prej, 29. aprila. Info.: 040-508-602 (Vesna 
Dobre) ali na e-naslov: info@skupnostdachau.si.

Nagrajenke 2. letošnje številke Tržičana, ki jih za pravilne 
odgovore nagrajuje Josipa Rajković s.p. so: 
1. nagrado (geliranje umetnih ali naravnih nohtov) prejme Anica 
Lovišček, Zelenica, Tržič;
2. nagrado (45 minut klasične masaže) prejme Karolina Lesjak, 
Ravne, Tržič;
3. nagrado (ličenje za posebne priložnosti ) prejme Vida Dobrin, 
Kovorska cesta, Tržič.

Nagrajenkam iskreno čestitamo, o nagradi in možnosti prevze-
ma bodo obveščene po pošti. 

Športno - dobrodelna prireditev v Sebenjah
SOBOTA, 20. 5. 2017

- Organiziran pohod po Poti treh zvonov ob 14.00
- Turnir v nogometu med ekipami vasi iz KS Sebenje ob 16.00
- Koncert dveh domačih glasbenih skupin
- Piknik in zabava
Na prireditvi bomo zbirali prispevke za izgradnjo dvigala za g. 
Bogdana Skumavca iz Žiganje vasi, ki mu bo namenjen celoten 
izkupiček prireditve.
Prireditev ni namenjena le krajanom KS Sebenje, temveč vsem 
ljudem dobre volje.
VABLJENI!
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ - 
maj 2017
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so 
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

RAZSTAVE
Od 22. marca do 5. maja, Galerija Paviljon 
Fotografska razstava dddr. Evgena Bavčarja - Svetloba knjige;
Tržiški muzej

Od 6. aprila do 8. maja, Galerija Atrij Občine Tržič
Skupna razstava gorenjskih muzejev - Naše tovarne, naš ponos;
Tržiški muzej

Od 11. aprila do 11. maja, Osnovna šola Bistrica
Razstava Lada Srečnika Skrivnosti matere zemlje - Ohranimo naravo za naše vnuke;
Lado Srečnik

Od 11. maja do 29. maja, Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije Tržič;
Tržiški muzej

13. in 14. maj, Dvorana tržiških olimpijcev
Razstava Lada Srečnika Skrivnosti matere zemlje - Ohranimo naravo za naše vnuke;
Lado Srečnik

Od 17. maja do 7. junija, Galerija Paviljon
6. Območni Pregled odrasle likovne ustvarjalnosti Tržič ;
JSKD Tržič

APRIL
petek, 28. april 2017
10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke - Pomladno veselje; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

nedelja, 30. april 2017
19:00 na vrtu gasilskega doma v Kovorju
Družabno srečanje ob tabornem ognju; 
Prostovoljno gasilsko društvo Kovor

20:00 Polana nad Križami
Kresovanje; 
Prostovoljno gasilsko društvo Križe

MAJ
18:15 do 20:15 vsak ponedeljek, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17:00 vsak četrtek, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 3. maj 2017
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike računalnika: Nejc Perko;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 5. maj 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota,6. maj 2017
iz Tržiča
Planinski izlet na Kravji vrh; 
Planinsko društvo Tržič 

10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

12:00 Kegljišče v Tržiču
Tekmovanje v kegljanju;
Športna zveza Tržič - komisija za športno rekreacijo, Kegljaški klub Ljubelj Tržič 

14:00 Skakalni center v Sebenjah 
Stari orli in skakalni šampioni v Sebenjah;
Nordijski smučarski klub Tržič FMG

ponedeljek, 8. maj 2017
18:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič

torek, 9. maj 2017
15:30 Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič 

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

četrtek, 11. maj 2017
18:00 Galerija Atrij Občine Tržič
Otvoritev Razstave Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije Tržič;
Tržiški muzej

petek, 12. maj 2017
13:00 Podljubelj
Odkritje spominske plošče na hiši Darje in Iztoka Ahačič v Podljubelju;
PVD Sever Gorenjska 

17:00 Osnovna šola Križe
Tekmovanje v namiznem tenisu;
Športna zveza Tržič - komisija za športno rekreacijo, Namiznoteniški klub Križe 
 
18:00 Kavarna Stara godba
Tržiški »Startup« za mlade do 29. leta;
Ljudska univerza Tržič 

sobota, 13. maj 2017
GUC Zelenica
Tečaj letnega gorništva za zahtevnejše ture;
Planinsko društvo Tržič 

08:00 Trg svobode
Tržni dan;
Polona Brodar s.p.

09:30 Dvorana tržiških olimpijcev
45. MINFOS 2017;
Turistično društvo Tržič, Občina Tržič, DPMF Slovenije

10:00 športno igrišče Osnovne šole Križe
Med dvema ognjema;
Klub tržiških študentov Tržič

koledar prireditev
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19:00 dvorana na Balosu 4
Plesne delavnice za odrasle: prireditev je v okviru 4. tedna ljubiteljske kulture Tržič;
Kulturno društvo folklorna skupina Karavanke 

nedelja, 14. maj 2017
GUC Zelenica
Tečaj letnega gorništva za zahtevnejše ture;
Planinsko društvo Tržič 

09:00 Dvorana tržiških olimpijcev
45. MINFOS 2017;
Turistično društvo Tržič, Občina Tržič, DPMF Slovenije

torek, 16. maj 2017
17:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; 
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Zaključek bralne značke za odrasle: gledališka predstava Agatha – gledališče Talija;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

sreda, 17. maj 2017
18:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič

Galerija Paviljon
Otvoritev razstave: 6. Območni Pregled odrasle likovne ustvarjalnosti Tržič ;
JSKD Tržič

četrtek, 18. maj 2017
10:00 Tržiški muzej
Mednarodni muzejski dan, Muzejski detektiv za otroke Misli starih Tržičanov; 
Tržiški muzej

15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17:00 pred Osnovno šolo Križe
Test hoje; 
Športna zveza Tržič,  Društvo diabetikov Tržič in Zdravstveni dom Tržič

18:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič

petek, 19. maj 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

20:00 Pollakov salon Tržiškega muzeja
Glasbeni večer v Tržiškem muzeju - Boštjan Gombač in Janez Dovč;
Tržiški muzej

Od 19. do 21. maja
Tržiški »Startup« vikend za mlade do 29. leta;
Ljudska univerza Tržič 

sobota, 20. maj 2017
iz Križev
Planinski izlet na Rjavčki vrh; 
Planinsko društvo Križe

iz Tržiča
Planinski izlet na Kriško goro; 
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek 

09:00 večnamenski prostor knjižnice
Zelemenjava; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

10:00 večnamenski prostor knjižnice
Predavanje Natalija Brumen: Koristni zeliščni nasveti; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
 
14:00 Sebenje
Športno – dobrodelna prireditev (pohod po Poti treh zvonov, nogometni turnir in družabno 
srečanje);
Krajevna skupnost Sebenje 

16:00 Dvorana tržiških olimpijcev
Srečanje pihalnih orkestrov Gorenjske: osrednja gorenjska prireditev ob 4. tednu ljubiteljske 
kulture Tržič; 
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič in OI JSKD Tržič 

20:00 Kulturni center Tržič
Koncert ADIEMUS COLORES: prireditev je v okviru 4. tedna ljubiteljske kulture Tržič; 
Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič  

nedelja, 21. maj 2017
19:00 Kulturni center Tržič
Koncert ADIEMUS COLORES: prireditev je v okviru 4. tedna ljubiteljske kulture Tržič; 
Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič  

ponedeljek, 22. maj 2017
18:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič

torek, 23. maj 2017
18:00 društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

četrtek, 25. maj 2017
18:00, 19:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše;
Zdravstveni dom Tržič

Kavarna Stara godba
Kreativni podjetniški večer: gost večera Peter Slatnar;
Ljudska univerza Tržič

petek, 26. maj 2017
17:00 ob Osnovni šoli Tržič
3. Mavrični tek; 
Katrx sports 

sobota, 27. maj 2017
iz Tržiča
Planinski izlet na Krniške skale; 
Planinsko društvo Tržič 

Dvorana tržiških olimpijcev 
Koncert ob 90-letnici Pihalnega orkestra Tržič: prireditev sodi v okvir 4. tedna ljubiteljske 
kulture Tržič; 
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič 

11:00 izpred cerkve Marijinega oznanjenja v Tržiču
Tradicionalno romanje v Glinje na Koroško – pohodniki peš čez Karavanke; 
Ženska zveza pri Novi Sloveniji, RO Gorenjska1

nedelja, 28. maj 2017
08:30 iz Loma pri Tržiču
Tradicionalno romanje v Glinje na Koroško – z avtobusom; 
Ženska zveza pri Novi Sloveniji, RO Gorenjska1

19:00 Kurnikova hiša 
Predstavitev knjige o Vojtehu Kurniku: prireditve sodi v okvir 4. tedna ljubiteljske kulture Tržič; 
Zveza kulturnih organizacij Tržič 

koledar prireditev
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VESELO V POMLAD Z PLESNIM KLUBOM TRŽIČ 
 
Plesni klub Tržič deluje v Paviljonu NOB na Predilniški c. 12. S svojimi dejavnostmi že vrsto let razveseljuje-
mo otroke in mladostnike iz Tržiča in Gorenjske. Pri nas se lahko naučite hiphop, rock and roll, jazz balet, 
plese za najmlajše in break dance. S plesom se lahko ukvarjate rekreativno, s pridnim delom in 
vztrajnostjo pa se lahko pridružite najboljšim plesalcem -tekmovalcem doma in v svetu.  
 
Organiziramo tudi popolna rojstnodnevna praznovanja vaših otrok.  
 
Pri nas se tudi odrasli lahko naučite plesati ali samo osvežite svoje plesno znanje, s pripravami na poroko pa 
poskrbimo tudi, da je ta dan za vas res najlepši.  

 
 
 
 
 

Za vas se trudi odlična ekipa trenerjev; Jay,   
Sara, Jure, Karmen …  
 
NIKOLI NI PREPOZNO!  
Še vedno se nam lahko pridružite pri FITBURN 
vadbi. Izkoristite prvo brezplačno vadbo in se 
nam pridružite ob ponedeljkih ob 21. in ob   
četrtkih ob 20. uri.  
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
številki 040 635 710 ali e-naslovu: ple-
sni.klub.trzic@gmail.com. 
 
Nagradno vprašanje: Naštej vsaj tri trenerje PK 
Tržič! 
1. nagrada: pulover PK Tržič, 
2. nagrada: majica PK Tržič, 
3. nagrada: majica PK Tržič. 
 
Odgovore nam do 13. maja 2017 pošljite na 
dopisnicah na naslov Uredništvo Tržičana, Trg 
svobode 18, Tržič, ali po e-pošti na naslov: in-
formacije@trzic.si.  
 
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni 
strani http://www.plesniklubtrzic.si/ in na vpo-
gled v Uredništvu Tržičana. 

DVORANA TRŽIŠKIH 
OLIMPIJCEV bo 9. 
 junija 2017 zopet  gostila 
PLES KRESNE NOČI, 
ki ga  organizira Rotary 
Klub  Tržič – Naklo. Izku-
piček je  namenjen pomoči 
 potrebni družini in otrokom 
s  posebnimi potrebami iz 
 tržiške  občine.

ZANIMIVI DOGODKI V ČLANICAH ZDRUŽENJA 
ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE 
INFORMACIJE 

6. maj ob 9:00 6. Pohod po Slakovi 
poti

Novo mesto www.trskagora.si

7. maj Kolesarski maraton po 
dolini reke Krke 2017

Novo mesto www.adria-mobil-cycling.com

13. maj Festival gorskega 
kolesarstva 

BAJKAFEST 2017

Novo mesto www.bajkafest.si

19. do 21. maj Vinska vigred v Beli 
krajini

Metlika www. metlika-turizem.si

19. do 21. maj 45. Praznik refoška Koper www.praznik-refoska.si
21. maj Otroški festival Dan 

prijateljstva
Gorenja vas www.otroskeprireditve.si

26. maj do 11. junij Teden UNESCO 
globalnega geoparka 

Idrija 2017

Različne 
lokacije

www.geopark-idrija.si



Mednarodni 
dnevi Mineralov, 
fosilov in okolja 
InternatIonal days 
of mInerals, fossIls 
and envIronment 

Exposition intErnationalE 
dEs minEraux, fossilEs 
Et EnvironnEmEnt 

InternatIonale mIneralIen 
und fossIlIentage sowIe 
ausstellung der umwelt

45.

Turistično društvo Tržič

13. in 14. maj
Tržič 2017

Prodajni sejem 
mineralov, 
fosilov in nakita 

strokovne 
in priložnostne 
razstave 

Ustvarjalne in 
izobraževalne delavnice 

organizirana vodenja 
v Dovžanovo sotesko  

Spremljevalni dogodki v Tržiču in okolici

dvorana 
tržiških 
olImpIjcev

Sobota, 13. maj 
od 9.30 do 19. ure
Nedelja, 14. maj 
od 9. do 18. ure

Letošnji 
strokovni fokus: 

Geološko bogastvo 
DOLENJSKE, 
NOTRANJSKE 
in BELE KRAJINE

Tehnična pokrovitelja

Fotografije: 
Arhiv TD Tržič, Arhiv TPIC Tržič, Arhiv DPMFS

Razstavljavci iz celega sveta

Celoten program na: 

www.trzic.info


