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Junij prinaša poletno 
razigranost tudi v Tržič

Mateja Dolžan

Dnevi so že krepko daljši, zato smo sprehode, delo na 
vrtu in druge aktivnosti na prostem podaljšali v večerne 
ure, in zanimivo, prav nič se nam ne mudi ujeti prvih ve-
černih poročil na televiziji ... Če lahko sodimo po maj-
skih prireditvah, odlično izpeljanih in dobro obiskanih, 
bo poletje bogato, zabavno in predvsem raznoliko. Prve 
dni bomo uživali z glasbeniki na Letnem koncertu Glas-
bene šole Tržič in Spomladanskem koncertu Pihalnega 
orkestra Tržič, drugi teden v juniju pa bo v celoti pos-
večen polstoletnemu prijateljstvu Tržičank in Tržičanov 
z občani francoskega mesta Sainte-Marie-aux-Mines. 
Koliko nepozabnih zgodb se je napletlo, koliko odkritih 
pogledov in čvrstih stiskov rok se je izmenjalo v teh 
letih, veste vsi, ki ste bili kakorkoli vključeni v našo 
evropsko zgodbo. Eden od vrhuncev letošnjega poletja 
bo vsekakor koncert prepoznavne slovenske rock sku-
pine Big Foot Mama, ki bo v sklopu Tržiških poletnih 
prireditev 18. junija na noge dvignila obiskovalce av-
ditorija Gorenjske plaže. Junij in julij bosta postregla 
s številnimi dogodki za vsak okus, zato si na koncu te 
številke Tržičana le preberite koledar prireditev, ki je 
na voljo tudi na občinski spletni strani, spremljate nas 
lahko tudi prek Facebooka. Prve dni junija svoja vra-
ta odpira Gorenjska plaža, kjer se boste lahko družili s 
prijatelji in uživali v vročem poletju. Učenci, naj vam 
hitro minejo zadnji šolski dnevi in naj uspeh zadovolji 
vas in vaše starše, da boste uživali v brezskrbnih poči-
tnicah! Člani uredništva se že veselimo prebiranja no-
vih prispevkov, ki naj jih pošljite do 14. julija. Želimo 
vam prijetno branje tokratne številke ter seveda pestro 
in razigrano poletje.

Na naslovnici: Slavnostni koncert ob 50-letnici Folklorne sku-
pine Karavanke (foto: Luka Rener)

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik 
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko,  
Marinka Kenk Tomazin, Irma Lipovec,  
Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič
Urednik fotografije: Luka Rener
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino  
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. Uredništvo si 
pridržuje pravico do krajšanja člankov v skladu z uredniško 
politiko. 
Lektoriranje, tisk in prelom: Tiskarna Uzar d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in  
informacijski center Občine Tržič, Občinsko glasilo 
»Tržičan«, Trg svobode 18, 4290 Tržič,  
urednistvo.trzican@gmail.com, tel.: 04 59 71 536, www.
trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada 5980 izvodov.
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco javnih 
glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS  
pod zaporedno številko 1496.
ISSN 1581-4831

Častna članica Splošnega športnega 
društva

Metka Kolevski

Na letošnjem občnem zboru Splošnega športnega društva Tržič je 
bila zaradi dolgoletnega dela v društvu za častno članico imenovana 
Teja BABIČ.

Teja Babič se je v Fizkulturno društvo Tržič vključila kot pionirka že 
leta 1945. Kasneje je bila tudi aktivna tekmovalka v orodni telovadbi 
v kategoriji mladink. Tako je tekmovala tudi na prvenstvu Jugoslavi-
je v Sarajevu, kar je bil v takratnih razmerah zanjo velik dosežek in 
potrditev njenih kvalitet.

Z aktivnostjo je do leta 1955 nadaljevala kot vodnica. Kasneje se 
je posvetila tehnično-administrativnemu delu ter vodenju finančnih 
poslov. Vrsto let je bila tajnica vseh pomembnih smučarskih in san-
kaških prireditev, saj sta obe sekciji delovali v okviru TVD Partizan 
Tržič. Od začetka delovanja letnega kopališča v Tržiču, ki je bilo v 
upravljanju TVD Partizan Tržič, leta 1964, je skrbela za finančno 
poslovanje, vse do leta 2005. Od 1965 do 2006 je bila tajnica društva 
(tudi v času preimenovanja v Splošno športno društvo Tržič), kar ne-
kaj mandatov je bila članica upravnega odbora, še danes pa deluje v 
nadzornem odboru.
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župan z nami

Izjemen jubilej 
tržiško-francoskega 
prijateljstva odpira 
nove priložnosti

»Deljeno veselje je dvojno veselje.  
Deljena bolečina je polovična bolečina.«  
   (Tiedge)

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
prijazen junijski pozdrav. 
Po skrbnih pripravah in uspešno izvedenih 
majskih prireditvah bo junija v ospredju 
dolgoletno prijateljstvo dveh oddalje-
nih mest, ki sta si po usodi zgodovine in 
stkanih številnih medsebojnih človeških 
prijateljstvih danes bližje kot kdajkoli. Z 
jubilejem povezujemo tudi letošnjo oble-
tnico osvoboditve podljubeljskega tabori-
šča Mauthausen, kajti osnova prijateljstva 
je ravno trpljenje in skupna nesrečna, nato 
pa zmagovita usoda Slovencev v alzaškem 
in karavanškem mestu. Zato ne preseneča 
potrditev prisotnosti slovenskega držav-
nega vrha in pomembnih predstavnikov 
francoske države na tem podljubeljskem 
dogodku.

Nagovoril nas bo velikan slovenstva in 
živa priča zgodovine Boris Pahor. Prese-
netljive podobnosti in sorodnosti so kljub 
veliki oddaljenosti stkale veliko zgodbo 
mednarodnega pobratenja, ki pa ji daje-
jo osnovni poudarek posamezni ljudje. 
Zgodba je dala konkretne rezultate in je 
tudi v širšem merilu izjemna in prepo-
znavna. Priprave na jubilej, ki ga obele-
žujemo s številnimi dogodki, so stekle in 
prva konkretna uspešno izvedena dejanja 
so že za nami. Izjemna dvojezična knji-
ga je že navdušila prve bralce, razstava v 
Galeriji Atrij je odlično obiskana, prenova 
Paviljona NOB, v kateri bo junija otvo-
ritvena razstava mednarodno priznanega 
japonskega kiparja, se uspešno zaključuje. 

Že 50 let ples je naš svet
Tak je bil delovni naslov in moto prazno-
vanja FS Karavanke. Mojstrice in mojstri 
ljudskega plesa, zapete in povedane slo-
venske ljudske besede ter vztrajni skrbniki 
stare slovenske ter tržiške oblačilne dediš-
čine z dejanji, vključenostjo, povezova-
njem presenečajo v dobrem. Kako lepo se 
nam obrestuje sodelovanje s Tržiškim mu-
zejem, s fotografi, kulturniki, šolami, pev-
ci, šiviljami, zbiralci dediščine ter starši in 
otroki iz folklornih skupin. Rezultati, ki se 
merijo najprej v zadovoljstvu in iskrenih 
človeških stikih ter vrednotah, so tu. Sami 
zase govore ter trajno grejejo dušo in telo. 

Prepričan sem, da bo pod novim, ob pra-
zniku prvič razvitim praporom, še naprej 
tako. Prijazno, spoštljivo, veselo, delovno, 
tržiško torej.

Zadovoljstvo ob praznovanjih je naš sku-
pen dosežek, ob katerem se želim zahvaliti 
vsem sodelujočim, pripravljavcem ter šte-
vilnim zvestim obiskovalcem prireditev in 
dogodkov. Umestna se mi zdi še posebna 
zahvala Jožetu Klofutarju, ki vodi delo 
Komisije za mednarodno sodelovanje, ter 
Saši Meglič za vodenje najboljših sode-
lavk in sodelavcev v folklorni skupini.

Vsi skupaj pa že zdaj toplo povabljeni na 
jubilejne prireditve in dogodke.

Prvi izvod knjige Odkrit pogled in čvrst stisk rok je navdušil prijatelje na francoskem veleposlaništvu 
v Ljubljani.

Folklorna skupina Karavanke, ki je neposreden otrok pobratenja, se je predstavila z navdušujočo 
akademijo in množično udeležbo naših občanov vseh generacij.
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Občina Tržič prihaja v obdobje novega 
pristopa k načrtovanju prometa, ki bo 
skušal doseči večjo kakovost bivanja za 
nas in za prihodnje generacije. Začenja-
mo namreč s pripravo Celostne prometne 
strategije (CPS), s katero bomo bolj traj-
nostno organizirali promet v naši občini. 
Pripravo strategije je Evropska unija pod-
prla z namenom, da bi zmanjšali zastoje, 
onesnaževanje zraka, stroške, povezane s 
prometom, ter posledično okrepili zdrav-
je in zadovoljstvo vseh, ki tu živimo in 
delamo. 

Pred nami je veliko dela, vendar bo rezul-
tat procesa izdelave CPS zelo pomemben 
strateški dokument Občine za trajnostno 
načrtovanje prometa in reševanje vseh 
s prometom povezanih izzivov. Ta do-
kument nam bo omogočal tudi, da se bo 
Občina lahko potegovala za sredstva na 

Paviljon NOB je 
dediščina, na katero 
smo v Tržiču ponosni

Saša Pivk Avsec; foto: Drago Goričan

Paviljon NOB v Tržiču je bil v okviru 
projekta REAAL v lanskem letu deležen 
temeljite energetske sanacije in gradbe-
ne prenove. Obnova je bila delno sofi-
nancirana s strani Švicarskega prispevka 
– slovensko švicarskega programa sode-
lovanja za zmanjševanje gospodarskih in 
socialnih razlik v razširjeni Evropski uni-
ji. Izjemen galerijski prostor mesta je v 
letošnji pomladi dobil še prenovljeno plo-
ščad pred vhodom, uredil se je dotrajani 
in statično ogroženi del stavbe v zunanjo-
sti. Na novo se je uredil Batičev spome-
nik pred vhodom. Vrednost predvidenih 
sredstev za delo v tej fazi, ki je prvotno 
znašala dobrih 60 tisočakov, bo zaradi ne-
predvidenih, a nujno potrebnih dodatnih 
del na objektu nekoliko višja. 

»Paviljon NOB je naša dediščina,” pra-
vi župan Sajovic. “Spomeniško zaščiten 
objekt na vhodnih vratih v naše mestno 

prihodnjih evropskih razpisih, povezanih 
s prometno ureditvijo.  

Za Tržičane bo nova ureditev pomenila 
predvsem, da bo naša občina postala bolj 
urejena, privlačna in prijazna do pešcev, 
kolesarjev ter uporabnikov javnega po-
tniškega prometa. Izboljšali se bosta 
dostopnost delovnih mest in storitev ter 
prometna varnost, zmanjšali pa se bodo 
prometni zastoji, onesnaževanje, emisije 
toplogrednih plinov, poraba energije in 
stroški za mobilnost. Kakovost našega bi-
vanja bo zato mnogo boljša, z njo pa tudi 
možnosti uspešnejšega razvoja lokalnih 
skupnosti.

Priprava CPS bo potekala v več fazah in 
bo vključevala načela vključevanja, so-
delovanja in vrednotenja, zato je zelo po-
membno, da nam s svojimi opažanji, že-

ljami in predlogi pomagate vsi Tržičani. 
V ta namen bomo organizirali več javnih 
razprav, izvedli več intervjujev, anket in 
predstavitev. Začeli bomo z analizo tre-
nutnega stanja, že junija pa vas vabimo 
na javno razpravo. Veseli bomo vašega 
mnenja o dobrih in slabih izkušnjah, po-
vezanih s prometom ali z vsakodnevnimi 
potmi, ki jih opravljate, ter vaših želja in 
pričakovanj. 

O poteku priprave CPS in dogodkih vas 
bomo redno obveščali, več informacij pa 
lahko najdete na www.trzic.si.

Veselimo se novega, zelenega obdobja v 
našem prelepem Tržiču. 

»Naložbo sofinancira Republika Slove-
nija in Evropska unija iz Kohezijskega 
sklada.« 

Zelena luč za trajnost

Urad za okolje in prostor Občine Tržič

jedro smo v zadnjih dveh, treh letih spra-
vili v obliko, ki ga ljudje, spomin in ce-
lotna zgodba, zaslužijo. Imeli smo srečo 
s projektiranjem in dobro sodelovali s še 
živečim prvim projektantom paviljona 
Cirilom Oblakom ter izvajalci del.” 
Še več ponosa pa bo, če bo v tem objek-
tu vsakih štirinajst dni vsaj en dogodek. 

Luč v spodnjih prostorih Paviljona NOB 
sveti vsak večer, saj imajo v njem odlič-
ne pogoje za delo mladi tržiški plesalci 
in Krajevna skupnost Tržič - mesto, v 
zgornjem delu pa je galerijski prostor za 
uveljavljene likovne razstavljalce in eden 
lepših, primernejših protokolarnih prosto-
rov v občini. 
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V letošnjem letu mesti Tržič in Sainte
-Marie-aux-Mines praznujeta 50-letnico 
pobratenja. Združilo ju je trpljenje ljudi v 
času druge svetovne vojne. V obeh obči-
nah sta bili namreč koncentracijski tabo-
rišči. V tržiški koncentracijsko taborišče 
Ljubelj, podružnica Mauthausna, v Sain-
te-Marie-aux-Mines pa podružnica tabo-
rišča Natzweiller-Strutthof. Ujetniki obeh 
taborišč so gradili predora. V francoskem 
je bilo zaprtih veliko Slovencev, na Lju-
belju so bili najštevilčnejši Francozi. Na 
teh temeljih se je leta 1966 rodila želja po 
povezovanju, sodelovanju in pobratenju. 

Listino o pobratenju sta 8. maja 1966 v Sa-
inte-Marie-aux-Mines in 29. maja 1966 v 
Tržiču podpisala takratna župana Paul Ba-
umann in Tine Tomazin, ki je ob podpisu 
listine dejal: »S pobratenjem smo postavili 
živ spomenik v usodnih dneh okupacije 
izpričani solidarnosti, samozavesti, po-
gumu v odporu proti okupatorju, huma-
nizmu, skratka vrednotam, ki so bile tudi 
sestavine slovenskega partizanstva. Trži-
čani pa smo si s pobratenjem odprli okno 
in vrata v svet. Od nas je odvisno, samo od 
nas, kaj hočemo videti oz. kaj smo sposob-
ni videti.«

Mesti, ki ju loči 577 km zračne in več kot 
800 km cestne razdalje, imata številne po-
dobnosti. Obe ležita v dolini in sta obdani s 
hribi, v obeh mestih je bila zelo razvita tek-
stilna industrija, razvoj mest pa je v zgo-
dovini temeljil na rudarstvu. V francoskem 
mestu so kopali srebrovo rudo, v Tržiču ži-
vosrebrno. »V življenju samo prave stvari 
z veliko ljubezni in zvestobe dočakajo tak 
jubilej. Dve mesti iz dveh držav s podobno 
zgodovino in preteklostjo skupaj brišeta 
meje in gledata naprej. V času skrbno prip-
ravljenih dogodkov so se pokazale številne 
življenjske zgodbe, ki so povezale ljudi na 
Gorenjskem in v Alzaciji. Sledi pobrate-
nja so velike, če omenim samo 44-letnico 
MINFOS, ki je brez pobratenja ne bi bilo, 
in 50-letnice FS Karavanke, ki je otrok po-
bratenja. Opažamo, da je velik razkorak 
med starostjo udeležencev na obeh stra-
neh. Pri nas nam je ravno zaradi odlično 
delujočih društev uspelo vključiti veliko 
število mladih, bratsko mesto pa teh poten-
cialov zaenkrat nima, vsi pa si jih želimo,« 
pravi tržiški župan mag. Borut Sajovic.

Ob jubileju je izšla knjiga z naslovom 
Odkrit pogled in čvrst stisk rok, avtorja dr. 
Bojana Knifica, kustosa v Tržiškem muze-
ju. 

Naslovnica knjige

V Tržiču in Sainte-Marie-aux-Mines je 
bilo veliko ljudi, ki so zaznamovali pot 
pobratenja. Med najzaslužnejšimi so bili 
župani in predsedniki komisij. »Za nami 
je dolgoletna bogata zgodovina s kultur-
nimi, športnimi, političnimi dogodki in s 
prispevki na področju medsebojne solidar-
nosti, kar se je pokazalo predvsem v času 
osamosvojitvene vojne in po njej. Sode-
lovanje s francoskim mestom mi je dalo 
veliko osebnih prijateljev, veliko mož-
nosti za spoznavanje sosednjih dežel in 
priložnost, da smo lahko tudi Francozom 
pokazali lepote naše dežele, nad katerimi 
so vedno znova prevzeti,« pravi Jože Klo-
futar, predsednik Komisije za mednarodno 
sodelovanje. 

V tem jubilejnem letu pobratenja je Občina 
Tržič pripravila številne dogodke. Do 13. 
junija je v Galeriji Atrij Občine Tržič na 
ogled razstava z naslovom Odkrit pogled 
in čvrst stisk rok, avtorja dr. Bojana Knifi-
ca, ki je zgodovinske spomine pobratenja 
zbral in zapisal tudi v istoimensko knjigo. 
Slavnostni nastop ob 50-letnici pobrate-
nja in skupine je imela v Dvorani tržiških 
olimpijcev Folklorna skupina Karavanke.
V tem in prihodnjem mesecu pa se bodo 
zvrstili naslednji dogodki:
• petek, 3. junij, ob 19. uri, koncert učen-

spremljamo, poročamo
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Mogočna zgodba prijateljstva 

Saša Pivk Avsec

cev Glasbene šole Tržič v Kulturnem 
centru;

• sobota, 4. junij, ob 20. uri, koncert Pihal-
nega orkestra Tržič v Dvorani tržiških 
olimpijcev (obe prireditvi sodita tudi v 
okvir praznovanja 35-letnice praznova-
nja pobratenja z Ludbregom (Hrvaška));

• od četrtka, 9., do nedelje, 12. junija, 
bodo osrednji dogodki ob obletnici po-
bratenja:
• otvoritev razstave v Paviljonu NOB – 

četrtek, ob 17. uri,
• slavnostni mimohod po Trgu svobode 

– petek, ob 18. uri,
• slavnostna  akademija – petek, ob 

19.30 uri v Dvorani tržiških olimpij-
cev,

• spominska slovesnost na Ljubelju, 
tradicionalna prireditev, ki letos  po 
vsebini in pomenu sodi v sklop pra-
znovanj ob 50-letnici pobratenja – so-
bota, ob 11. uri. Slavnostni govornik 
bo Boris Pahor.

• Od 14. do 17. julija bodo Tržičani so-
delovali na praznovanju v pobratenem 
mestu Sainte-Marie-aux-Mines. 

Častno pokroviteljstvo nad praznovanjem 
50. letnice pobratenja mest je prevzel pred-
sednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

Podpis pogodbe leta 1966
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44. MINFOS 2016

Peter Miklič

Za nami sta letos že dve uspeli in odmevni 
prireditvi. Simpatični in rekordni Gregorč-
ki ter odlični 44. MINFOS. Slednji odme-
va po vsej Sloveniji in tudi preko meja, 
zato je prav, da pohvalimo in se zahvalimo 
vsem, ki so pri tem sodelovali. Letošnja 
razstava je postavila merila za vnaprej 
tako po organiziranosti kot tudi po obisku 
in organizatorjem nam je bilo v veselje in 
ponos poslušati pohvale s strani razsta-
vljalcev in obiskovalcev. Razstavljalci so 
prišli iz petnajstih držav, obiskovalci pa na 
razstavo prihajajo z vseh koncev Sloveni-
je in tudi iz sosednjih držav, na kar smo iz-
jemno ponosni, saj to pomeni pomemben 
prispevek k razvoju turizma v našem kra-
ju. Prenočitvene kapacitete so bile v času 
razstave polno zasedene in tudi gostinci 
so, upam, izkoristili ta utrip. Gotovo je še 
prostor za izboljšave, je pa način, kako je 
bilo letos zastavljeno sodelovanje, oglaše-
vanje in promocija, strokovna in poljudna 
prepletenost vsebin, vsekakor pravi in se 
ga velja držati tudi v prihodnje. 
Kljub temu, da so nas ledeni možje hoteli 
stisniti v svoj hladen objem, je na prizori-
šču vladalo toplo in prisrčno vzdušje. Za 
to imajo nedvomno največ zaslug sode-
lujoči in se jim v imenu društva od srca 
zahvaljujem. Še posebej OŠ Tržič, ravna-
telju Stanetu Grumu, Dragu in Goranu ter 
ostalim za gostoljubje, pomoč ter opremo, 
ki so nam jo prijazno posodili, »šefici« 
Dvorane tržiških olimpijcev Hajri za po-
moč pri organizaciji, nasvete, nadzor in 
odlično kavo, Petri iz TPIC, brez katere si 
težko zamislimo izpeljavo katerekoli pri-
reditve v Tržiču, vodji Marku in fantom iz 
PGD Tržič za šotor. KUD Načeta paleta za 
oživitev zaklonišča in izpeljavo razstave o 
premogovniških škratih Slovenije, za ka-
tero je idejo ter eksponate v največji meri 
zbral Jernej in po katerem smo obujeni 
zakloniščni rov tudi poimenovali – Kos-
mačev rov. Andrejki za odlično spletno 
stran letošnjega Minfosa, dr. Mihi Jeršku 
za organizacijo in izvedbo prirodoslovnih 
vsebin, ravnatelju Franciju Podlipniku in 
učencem Glasbene šole Tržič za izvrsten 
glasbeni uvod v razstavo, ravnatelju višje 
strokovne šole – šolskega centra Srečka 
Kosovela iz Sežane, Antonu Marnu za 
otvoritev 44. Minfosa in ker so nam nje-
govi študenti prikazali mojstrstvo v obli-
kovanju kamna. Mojstrstva ne manjka niti 
kamnoseški skupini Manče, vodja skupine 
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iz DPMFS, kolegom ter prostovoljcem iz 
Turističnega društva Tržič (Urši, Dušanu, 
Jerneju, Matevžu, Juditi, Urški, Damja-
nu, Sabrini, Medini, Samu, Alanu, Nejku, 
Jožetu, Joštu, Borisu, Alenki, Tini), ki 
so zaslužni, da je vse potekalo, kot smo 
si zamislili. Veseli me, da se organizaciji 
Minfosa priključujejo tudi mladi, kar nam 
daje upanje za bodoče razstave. Prisrčno 
vabljeni na 45. MINFOS 2017.

Marjan Polanc je bil oba dneva na voljo 
vsem, ki jih je zanimala obdelava kamna. 
Kamnoseškemu delu razstave se je z ek-
sponati pridružil tudi tržiški kipar Milan 
Mandič. Velika zahvala tudi Janiti in os-
talim iz Tržiškega muzeja za sodelovanje, 
predvsem pri postavitvi razstave v Galeriji 
Atrij, ki je nastala v sodelovanju DPMFS, 
Foto kluba Tržič in Gemološkega društva 
Slovenije. Zahvala seveda tudi prijateljem 

Kamnoseška skupina Manče je ob razstavi predstavila tudi klesanje kamna (Dušan Podrekar).

Razstava v rovu zaklonišča pod gradom Neuhaus (Peter Balantič).

Na prireditvi, ki jo je obiskalo več kot 3.000 obiskovalcev, so sodelovali razstavljavci iz kar 18 držav.
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Župnija Križe – 
družina s 3500 člani

Ivo Kožuh

Na vprašanje, kaj je župnija, bi večina hit-
ro našla odgovor. Mnogi župnijo razume-
jo kot organizacijo, kjer smo bili krščeni, 
hodimo k verouku, kasneje k sv. maši. V 
župniji smo birmani in nekateri se v njej 
tudi poročijo. V župnijo gremo, ko rabimo 
pogreb za svoje domače. Župnija skrbi za 
versko življenje in za cerkvene (župnij-
ske) stavbe. Župnija je župnik in še nekaj 
njegovih ožjih sodelavcev. Župnija ima 
tudi pevske zbore in oratorij …
Pravo pojmovanje župnije pa je, če jo ču-
timo kot družino. Župnija je del škofije in 
po njej vesoljne Cerkve, v kateri se pouču-
jemo o Božji ljubezni in pravi poti k pol-
nosti veselega življenja, v kateri se nam 
odpira pot k Bogu in sočloveku, v njej 
se posvečujemo z molitvijo in prejema-
njem zakramentov. Župnija je konkretno 
občestvo, kjer prebivalci nekega okrož-
ja sočutno, z ljubeznijo in pozornostjo 
skrbimo drug za drugega, se spremljamo 
in spodbujamo k dobremu, veselemu in 
poštenemu življenju, v medsebojni odgo-
vornosti in odgovornosti do Boga. Prava 
župnija mora biti družina verujočih, kjer 
vsi skrbimo za dobro počutje vseh in za 
pravo življenje, kakršnega nam je pokazal 
Jezus Kristus.
O župniji Križe lahko rečem, da je pra-
va župnija. Večina prebivalcev krajevnih 
skupnosti Križe, Pristava, Sebenje - Žiga-
nja vas in Senično čuti svojo pripadnost 
župniji in v župnijski povezanosti hrani 
in živi svoje versko življenje. Mnogi po 
svojih močeh duhovno, fizično in materi-
alno skrbijo za lepoto cerkva in za mnoge 
dejavnosti, ki nam pomagajo k boljšemu 
počutju v župniji.
Srce naše župnije je Jezus Kristus, živi 
Bog v tabernaklju. On bdi nad nami in je 
vedno prisoten, da lahko pridemo k nje-
mu, da se z njim pogovorimo in prejmemo 
blagoslov. Cerkev v Križah je ves dan od-
prta, da lahko obiščete Boga! 
Duhovno središče župnije tvori skupina 
približno 30 oseb, ki vsak dan prihaja k sv. 
maši in z daritvijo svojega življenja pro-
si božjega blagoslova za življenje in delo 
vseh občank in občanov. Mnogi med nji-
mi so člani molitvene skupine, ki se zbira 
ob torkih po večerni sv. maši. Vsi, verni 
in tisti, ki so se oddaljili od Boga, smo 
vključeni v prošnje, molitve in blagoslove 
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te skupine. Še posebej molijo za naše dru-
žine in vse, ki smo v nevarnosti greha in 
odpada od Božje poti.
Župnija Križe zelo močno čuti Jezusov 
klic: »Lačen sem bil in ste mi dali jesti, 
žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem 
bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me 
oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, 
v ječi sem bil in ste prišli k meni. Resnič-
no, povem vam: Kar koli ste storili enemu 
od teh mojih najmanjših bratov, ste meni 
storili« (Mt 25,35-36.40). Župnijska Kari-
tas po Jezusovem vzoru skrbi za vse, ki so 
pomoči potrebni. S posebnim angelom in 
molitvijo čestitamo novorojenčkom, moli-
mo za prvoobhajance in njihove družine. Z 
občasno oskrbo s prehrano in higienskimi 
pripomočki pomagamo pomoči potrebnim. 
V stiski s plačilom položnic pomagamo 
ljudem v materialnih težavah, ob Miklavžu 
pomagamo dobremu možu obdarovati ot-
roke, starejše in varovance v Domu Petra 
Uzarja. Ob božično-novoletnih prazni-
kih obiščemo starejše farane. Vsako leto 
pripravimo srečanje za bolne in ostarele s 
sv. mašo, kjer se lahko srečajo z Bogom 
in pozneje med seboj pri mizi v župnišču. 
Zadnjih nekaj let pa omogočimo starejšim 
in bolnim, da na Martinem romanju preži-
vijo dan v medsebojnem druženju in obi-
sku enega od romarskih središč v Sloveni-
ji. Letos smo bili v Stični in Dobrepoljski 
dolini. Vse to zmoremo z materialno in 
molitveno pomočjo vseh župljanov in tudi 
drugih dobrotnikov. Hvala vam za vaše so-
delovanje z Župnijsko Karitas Križe.
Drugi Jezusov klic, ki daje poslanstvo 
vsem župljanom, je: »Pojdite po vsem sve-
tu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« 
(Mr 16,15). Osnovnošolsko versko izo-
braževanje obiskuje okrog 180 šolarjev. 
Iz nekaterih razredov jih kar 2/3 prihaja k 
verouku. Župniku, petim katehistinjam in 

katehetu pomaga 6 animatork in anima-
torjev. Skoraj vsi, ki so bili krščeni, kot 
otroci prejmejo pouk v veri in se srečajo 
z Jezusom v zakramentu sv. obhajila in 
sv. birme. V župniji je možnost verskega 
izobraževanja in priprave na sprejem zak-
ramentov sv. krsta, birme in obhajila odra-
slih, ki v otroštvu niso imeli te možnosti. 
Vabljeni, da se nam pridružite.
Posebej izpostavljam oratorij v župniji 
Križe, ki bo letos že 11. zapored. Okrog 
20 animatorjev po temeljitih pripravah 
ves teden prenaša vrednote krščanstva in 
poštenega življenja na približno 80 udele-
žencev. Tudi to je eden od obrazov obče-
stva župnije Križe.
Omenim naj še vsakoletno srečanje za-
konskih jubilantov. Letos se je 25 parov z 
veseljem Bogu in možu oz. ženi zahvalilo 
za okroglo obletnico zakonskega življe-
nja. Veseli in polni medsebojne ljubezni si 
želijo še mnogo let skupnega življenja ob 
svojih dragih. Vsi, ki uživate v svoji poro-
čenosti: Bog vas živi.
Bogoslužje je najpomembnejše življenje 
župnije. Z njim župnija prinaša Boga, nje-
govo varstvo in blagoslov na vseh 3500 
župljanov, ki smo občestvo oz. družina 
župnije. Mnogi se radostno odzovejo Bož-
jemu klicu in sprejmejo Boga in njegovo 
usmiljenje v svoje življenje. Pridružite se 
nam pri katerem od treh čudovitih pevskih 
zborov, mogoče kot ministranti ali pritrko-
valci, mogoče najdete svoje mesto med 
bralci beril ali v skrbi za lepoto župnijske 
ali podružničnih cerkva. Povsod ste dobro-
došli. Dobrodošli tudi le kot skriti obisko-
valci cerkve, kjer lahko prižgete svečko in 
poveste Bogu in Mariji svojo prošnjo ali 
zahvalo. Le ne pobegnite iz čudovite dru-
žine veselja, miru in ljubezni – iz občestva 
župnije Križe. Jaz sem z velikim veseljem 
kot oče te žive družine.

Zakonski jubilanti 2016.
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Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo ljubitelj-
skim kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture. 

David Ahačič; foto: Luka Rener
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TEDEN 
LJUBITELJSKE 

KULTURE 
V TRŽIČU

13. - 22. maj 2016

Ljubiteljsko ustvarjanje ni poklic, ampak klic, ki nas nago-
varja, da se izražamo, družimo in ustvarjamo. Biti ljubitelj-
ski ustvarjalec je odločitev za prijetno druženje in napor-
ne vaje, za bogatenje okolja, povezovanje in izmenjavo 
znanja doma in po svetu. Čeprav se zdi, da je pomen 
ljubiteljske kulture težko izmerljiv, lahko njene pozitivne 
učinke čutimo na vsakem koraku.

Osrednji dogodek tržiškega TLK je bilo praznovanje ju-
bileja Folklorne skupine Karavanke, zlasti z dvema razs-
tavama, izdajo zgoščenke ljudskih pesmi in jubilejnega 
zbornika ter slavnostnim koncertom v Dvorani tržiških 
olimpijcev v soboto, 21. maja. 

Častni člani FS Karavanke so postali ustanovitelj skupine Marjan 
Vodnjov, Ljuba Nadišar, mentorica v 80. in 90. letih, in dr. Bojan Knific, ki je 
skupino dlje časa vodil skupaj z Metko Knific in je s proučevanjem plesne 
in kostumske dediščine bistveno zaznamoval slovensko folkloristiko.

Danica Meglič (FS Karavanke) in dr. Bojan Knific (Tržiški muzej) sta v 
Kurnikovi hiši pripravila odmevno razstavo o spodnjem perilu Kaj so 
včasih nosili spodaj?, ki je na ogled do 30. junija. Na fotografiji ob Bojanu 
Knificu šivilja Marta Markič kot Kurnikova Mici.

V Galeriji Ferda Mayerja v Paviljonu NOB sta se v okviru TLK zvrstili 
dve likovni razstavi domačih avtorjev – najprej 5. pregledna območna 
razstava tržiških likovnikov, na kateri je sodelovalo 21 slikarjev ter 1 
rezbar, nato še razstava Tržiški velikani s portreti znamenitih oseb, ki 
so pustile svoj pečat v zgodovini Tržiča. Slednjo so pripravili člani KUD 
tržiških likovnikov. Z izvedbo dramske predstave in plesne delavnice sta 
TLK sooblikovala tudi KUD Lom pod Storžičem in KUD Leyli.

Ob folklornikih so nastopili »veterani« društva, ki so se ponovno zbrali 
prav za to priložnost, ter Humoristična skupina Smeh, zaplesal je tudi 
župan s soprogo.
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Ob koncu 4. sezone 
bralne značke za 
odrasle

Sabina Šolar

Včasih stopimo v knjižnico z željo, da bi 
brali, pa enostavno nimamo prave ideje, 
kaj. V ta namen za vas že nekaj let prip-
ravljamo bralno značko, ki je namenjena 
odraslim, za naslov pa smo ji nadeli pri-
rejen verz velikega Tržičana Toneta Pret-
narja, po katerem naša knjižnica nosi ime, 
namreč Knjiga, pojdi med Tržičane. 
Od 74 bralk in bralcev, ki so pristopili k 

23. april je UNESCO razglasil za svetovni 
dan knjige, a praznovanje se je kmalu zav-
leklo še v noč. Knjižno ponočevanje se je 
najprej začelo v Nemčiji, ZDA, Veliki Bri-
taniji in na Irskem, leta 2014 pa smo prvič 
ponočevali tudi v Sloveniji. 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja je k prazno-
vanju branja in knjige pristopila že prvo 
leto. Letošnje leto smo noč knjige prazno-
vali v sredo, 20. aprila, ko smo v enem 
večeru združili literaturo s popotovanjem. 
Naš gost je bil pisatelj, pesnik, režiser in 
scenarist Goran Vojnović. Diplomant reži-
je na AGRFT je svojo prepoznavnost do-
segel z literaturo. Njegov prvenec Čefurji, 
raus! je prejel nagrado kresnik, ki se jo po-
deljuje časnik Delo za najboljši roman, in 
nagrado Prešernovega sklada. Tudi njegov 

bralni znački za odrasle, jih je 62 značko 
opravilo, v sedmih mesecih pa so skupaj 
prebrali 874 knjig. Zmagovalki sta preb-
rali vsaka kar po 53 knjig, odlično so se 
izkazali tudi bralci, saj je najboljši prebral 
37 knjig. Največkrat so bralci posegali po 
knjigah Veronika se odloči umreti, Sose-
dov sin in Umor pod K2, od poezije pa 
jim je v srce segla Menartova zbirka Stihi 
mojih dni. 
Ob koncu bralne značke vsako leto pripra-
vimo zaključno prireditev, kjer vsem, ki so 
bralno značko opravili, podelimo prizna-
nja. Letos smo na zaključni prireditvi gos-
tili pisateljico, scenaristko, humoristko, 
kolumnistko, igralko in TV osebnost Deso 
Muck. 
V sproščenem pogovoru nam je zaupala, 
kako nastane ideja za zgodbo, kako hitro 
piše in zakaj ne piše več za mladino. Desa 

Muck o sebi in svojem delu pripoveduje 
sproščeno in brez zavor, ne skriva niti svo-
je zasebnosti. Generacija otrok je zrasla ob 
njenih knjigah iz zbirke Anica in Blazno 
resno o …, smejali in jokali so se lahko 
ob knjigah Lažniva Suzi, Hči Lune, Sama 
doma, Kremplin, Nebo v očesu lipicanca 
…, sedaj pa njene knjige prebira že na-
slednja generacija otrok in mladostnikov. 
Ko se je Desi Muck zazdelo, da je izčrpala 
vso zalogo mladinskega izrazoslovja, se je 
posvetila pisanju za odrasle. Svoje kolum-
ne je izdala v dveh knjigah Pasti življenja, 
pripravlja pa se že tretja. Napisala je tri 
romane: Panika, Peskovnik Boga Otroka, 
lani pa je izšel roman Odred ali Kako osre-
čiti druge proti njihovi volji. Liki romana, 
ki se deloma dogaja na odprtem oddelku 
psihiatrije, so zasnovani tako resnično, da 
v njih lahko prepoznamo slehernika. 
Čas je kar prehitro minil, z Deso bi se lah-
ko pogovarjali še ure in ure. Po pogovoru 
smo podelili priznanja vsem, ki so bralno 
značko opravili, prav vsakemu je čestitala 
tudi Desa. Večer je bil poln dobre energije 
vseh prisotnih in zagotovo bo ostal vsem 
še dolgo v spominu. 
Komaj čakamo, da se bomo lahko z vami 
zopet srečali oktobra v že peti sezoni bral-
ne značke za odrasle. Seveda ste v knjižni-
co vabljeni vsak dan. Že v kratkem bomo 
zopet ponudili Mačka v žaklju, kaj vse 
smo vam še pripravili za poletje, pa boste 
izvedeli, ko boste obiskali našo knjižnico.
Vabljeni!

drugi roman Jugoslavija, moja dežela je 
prejel kresnika. Nekaj dni zatem, ko nas je 
Goran Vojnović obiskal, pa je izšel njegov 
tretji roman Figa. 
V sproščenem pogovoru nam je nekdanji 
aktivni košarkar razkril, kako nastajajo 
zamisli za zgodbe in na kaj vse mora biti 
kot pisec pozoren. Ko je v vlogi režiserja, 
pisateljeva zgodba ni več njegova, pač pa 
to postane zgodba scenarista in igralcev. Ti 
zgodbi vtisnejo svoj pečat, zato sta si knji-
ga in film tako malokrat v popolnosti po-
dobna. Povprašali smo ga o ozadju nastan-
kov romanov in izvedeli, da ti nastajajo na 
podlagi resničnih dogodkov. V vsakem od 
nas je del Marka ali Vladana, glavnih juna-
kov prvih dveh romanov. Ob koncu nam je 
razkril še zgodbo romana Figa, v kateri se 

prepletajo zgodbe več generacij. Publicist 
in založnik Samo Rugelj je delo označil za 
najambicioznejšo Vojnovićevo knjigo do 
sedaj.
Zatem smo spoznavali St. Petersburg. 
Mesto Piter, kot mu radi rečejo domačini, 
je s svojimi skoraj 5 milijoni prebivalcev 
drugo največje mesto v Ruski federaciji. 
Lomski župnik dr. Silvester Novak in Sta-
nislav Valjavec sta nam predstavila pot iz 
Loma v St. Petersburg, ki so si jo zamislili 
člani Mešanega pevskega zbora Lom. V 
uri in pol potopisa smo se sprehodili po St. 
Petersburgu kot se sami najbrž ne bi nikoli.

Noč knjige 2016 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

Sabina Šolar
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Veterani folklorne 
skupine Karavanke

Alenka Teran Košir

Po 15, 20 ali celo več letih smo na 50-le-
tnici FS Karavanke zopet okusili plesni 
oder. Še pred tem pa kopico plesnih vaj, 

na katerih se je izkazalo, da smo še vedno 
v dobri kondiciji. Tako fizični kot psihični 
in najbolj, tako kot od nekdaj, smejalni. 
Ko sva se z Bojanom Knificem, našim 
nekdanjim koreografom, lani srečala na 
srednjeveškem dnevu pri sv. Juriju, kjer 
je predstavljal srednjeveške plese, sva se 
spominjala naših skupnih folklornih let, 
ki so nas vodila širom Slovenije, pa tudi 
po Jugoslaviji. Očitno je o vrnitvi k plesu 
razmišljala cela vrsta nekdanjih članov 
FS Karavanke, saj je večina teh, ki smo 

jih snubili k obuditvi plesne kariere, rekla 
DA. 
Tudi predsednici FS Karavanke Saši 
Meglič se je zdelo zanimivo, da bi se tako 
pripravili za koncert ob 50-letnici folklor-
ne skupine, odzvala se je Ljuba Nadišar, 
naša dolgoletna koreografinja, ter mnogi 
drugi: Mateja Meglič, Gorazd Štrukelj, 
Tanja in Janez Hotko, Brigita Česen, Aljo-
ša Uzar, Mojca Ban, Grega Slapar, Janez 
Perko, Boštjan Avsenek, Nataša Dovžan, 
Marjeta Eržen, Mitja Vidmar, Vanda Mu-
šič, Petra Lunder, Igor Praprotnik, Noelle 
Kavčič in avtorica prispevka. 
Na slavnostnem 50. rojstnem dnevu 
Karavank smo se predstavili s štajerski-
mi, gorenjskimi in belokranjskimi plesi 
ter bili za prispevek nagrajeni z bučnim 
aplavzom. Lepo je stati na odru, lepo bo 
stati še kdaj. Še že pogovarjamo o podalj-
šanju naše plesne "pogodbe" … 
Čeprav smo se zahvalili že na odru, pa 
ne škodi še kdaj: hvala mentorjema Saši 
Meglič in Bojanu Knificu za potrpežlji-
vost in strokovnost!

Vrtec Tržič

Tatjana Blaži, pomočnica ravnateljice

Strokovnim delavcem, ki vsak dan poskr-
bimo za več kot 500 predšolskih otrok, je 
vsakdanji utrip vrtca dobro poznan, star-
šem pa pogosto ne. Zato v informiranje 
vložimo veliko časa in truda. Informa-
cije so dostopne na spletni strani www.
vrtec-trzic.si, v tiskani publikaciji in na 
oglasnih deskah. Program imajo oddelki 
vsak dan zapisan na vratih. Uvedli smo 
t. i. mailing listo, preko katere starše po 
e-pošti obveščamo o vseh pomembnejših 
zadevah. Vsako leto imamo dneve odprtih 
vrat, vsak mesec so pogovorne ure in 2 do 
3-krat na leto roditeljski sestanek in sre-
čanje za starše. Organiziramo kakovostna 
strokovna predavanja, ki so žal skromno 
obiskana. Vseeno se srečujemo s pritož-
bami o slabi obveščenosti. Nekateri starši 
želijo vsakodnevno individualno obvešča-
nje in vključenost v vsa dogajanja v vrt-
cu, kar pa ni mogoče, saj smo avtonomna 
ustanova, kjer veljajo določena pravila. 
Želimo si dobrega sodelovanja s starši, 
odkritih odnosov, njihove podpore in po-
moči, medsebojnega zaupanja, aktivnega 
sodelovanja in strpnega reševanja more-
bitnih konfliktov. Predvsem pa zaupanje v 
naše delo in naše odločitve, ki so vedno 
premišljene in utemeljene. Strokovni de-

lavci v vrtcu smo strokovnjaki na svojem 
področju in imamo dolgoletne izkušnje, ki 
jih starejši delavci uspešno prenašajo na 
mlajše in so jim dobri mentorji. Ves čas 
se dodatno strokovno izobražujemo. So-
delujemo na simpozijih in seminarjih, kjer 
smo pohvaljeni za dobro prakso. Največ-
ja pohvala in potrditev pa so zadovoljni, 
ustvarjalni, sproščeni in srečni otroci. 
Otroke obravnavamo celostno in upo-
števamo posameznikove potrebe, močna 
področja in posebnosti. Tako delo človeka 
izčrpa in zanj porabi večino svoje ener-
gije. Velik del preostale energije včasih 
porabijo starši s svojimi pričakovanji in 
zahtevami. Vsak želi biti v središču pozor-
nosti, vedno upoštevan in vse bolj se spra-
šujemo, kam to vodi. Opažamo, da starši 
otrokom nudijo vse preveč materialnih 
dobrin, opravljajo naloge namesto njih, 
jih opravičujejo, da so še premajhni, ne 
zmorejo, ne odgovarjajo za svoja dejanja 
in ne nosijo posledic svojih dejanj. S tem 
jemljejo otrokom možnosti napredovanja 
in prevzemanja odgovornosti. Problemati-
ka se poglablja tudi ob raznih poškodbah 
in nezgodah, ki se zgodijo v vrtcu, češ da 
za otroka ni dobro poskrbljeno. Nekateri 
starši zelo burno ali pretirano odreagira-
jo, pa naj bo to buška, ugriz, modrica ali 
druga manjša poškodba. Je izginilo zave-
danje, da otrok tudi prek nezgod pridobi 
življenjsko pomembne izkušnje?
Za morebitna vprašanja, dileme in nerazu-
mevanja so staršem na voljo najprej vzgo-
jiteljice in vodje enot, potem šele sveto-

valna delavka, pomočnica ravnateljice in 
nato ravnateljica. Vse pogosteje slišimo: 
»Bom pisal kar županu …«. Ta je tesno 
vpet v dogajanje v vrtcu in ima posluh za 
otroke ter naše delo, toda nikakor ni ose-
ba za reševanje zadev v vrtcu. Sodelova-
nje z Občino je zavidljivo: od šolskega 
leta 2012/1013 naprej nam je s soglasjem 
občinskih svetnikov namenila sredstva 
v višini 12.000 € za dodatne dejavnosti, 
lutkovne ali baletne predstave, plavalni 
in smučarski tečaj, izlete v Kekčevo de-
želo, Arboretum Volčji Potok, živalski vrt, 
na Brdo. S soglasjem Občine smo uredi-
li novo igrišče v enoti Deteljica, v štirih 
igralnicah zamenjali pod in pohištvo, staro 
skoraj 40 let. V enoti Palček smo uredili 
leseno hišico za zunanje igrače, s tem pa 
pridobili prostor za naravoslovni kotiček 
ter uredili vrtiček na igrišču. Veselimo se 
nove ograje. V enoti Križe sodelujejo v 
projektu Eko vrtovi in imajo lepo urejen 
vrtiček. Veliko se vlaga v obnovo dotraja-
nih stavb. Postavil se je nov nadstrešek za 
kombi, celostno se je sanirala enota Lom. 
Sodelujemo tudi v občinskem projektu za 
energetsko varčevanje. Skupaj, z roko v 
roki, skrbimo za dobro otrok.

Sodelujemo v projektu "0,5% dohodnine 
za splošno koristen namen”. To pomeni, 
da lahko vsi starši, zaposleni in drugi na-
menijo sredstva za obnovo ograje pri enoti 
Palček. Zahtevek za namenitev dela doho-
dnine lahko dobite na upravi ali na spletni 
strani vrtca.
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Na šolskem igrišču se 
je pojavila goba

Tija Stritih; foto: Ula Meglič

Ob petkih smo učenci 5. b in 4. razreda OŠ 
Bistrica v varstvu pri učitelju Mitja. Do-
menili smo se, da vsak nariše načrt za ri-
stanc, ki smo ga na dan Zemlje, 22. aprila, 
narisali na šolska tla na igrišču. Narisali 
smo gobo oz. mušnico. Otroci so ob igri 
spoznavali števila in računske operacije 
ter se obenem zabavali. Potrebovali smo 
kar tri ure. Risali pa smo Tea Krč, Tija 
Stritih, Loti Mlakar, učitelj Mitja Žnidar-

9 zlatih in 25 srebrnih priznanj za bistriške učence

Dina Pintarič

šič in Tia Dobrin, nekaj je pobarvala tudi 
Kim Klara Sirc. 
V začetku maja smo pomagali pobarva-
ti klopi, ki so podobne ležalnikom in so 

sestavljene iz lesenih palet. Nameščene so 
na šolskem igrišču in komaj čakamo, da 
jih preizkusimo. V tem času pa že snujemo 
ideje, da narišemo in pobarvamo še kaj.

"Najlepše je, ko se delo dobro opravi," je misel, pod katero bi se vsak rad podpisal. 
Na OŠ Bistrica je letos kar nekaj učenk in učencev, ki so s svojo marljivostjo, do-
slednostjo in voljo junaki Pavčkove pesmi. Šolsko leto zaključujejo s priznanji v 
najžlahtnejših barvah, s srebrnimi in zlatimi priznanji z najrazličnejših področij. Nanje 
smo zelo ponosni vsi, ki smo jih spremljali in spodbujali vsa leta šolanja. Čestitamo! 

V šolskem letu 2015/2016 so učenci OŠ Bistrica osvojili 9 zlatih in 25 srebrnih priznanj 
na državnem nivoju. Devetošolke Eva Majcen, Maja Kostić, Sara, Klara Žos in Maruša 
Lučič Bolka so za vsa leta vestnega branja pridobila priznanje ZLATI BRALEC. 

ZLATO PRIZNANJE so osvojili:
• Gal Pavel Pazlar iz 7.b na FESTIVALU INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ - DRŽAVNO 

TEKMOVANJE DIGITALNA FOTOGRAFIJA, mentorica Dina Pintarič;
• Nika Krištof in Gašper Stritih iz 9.a ter Gal Pavel Pazlar iz 7.b na tekmovanju MUL-

TIMEDIJSKI EKO PLAKATI, mentorica Dina Pintarič;
• Maruša Lučič Bolka iz 9. b na DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ LOGIKE, mentor 

Gašper Žun;
• Ana Rožič in Blaž Pogačnik iz 8.a ter Miha Meglič iz 9.b na DRŽAVNEM TEKMO-

VANJU IZ ANGLEŠČINE, mentorica Tjaša Švab;
• Primož Lah iz 8.b na DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ANGLEŠČINE, mentorica 

Melita Učakar.

SREBRNA PRIZNANJA so osvojili:
• Gašper Stritih iz 9.a na FESTIVALU INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ - DRŽAVNO 

TEKMOVANJE DIGITALNA FOTOGRAFIJA, mentorica Dina Pintarič;
• Vid Zaman iz 9.a na DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ANGLEŠČINE, mentorica 

Melita Učakar;
• Primož Lah iz 8. b na DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ FIZIKE, mentor Mihael Za-

letel;
• Klara Žos iz 9.b na DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ GEOGRAFIJE, mentorica mag. 

Irma Kovač;
• Andraž Sitar iz 7. b, Primož Lah iz 8. b in Ana Kogoj iz 9.a na DRŽAVNEM TEKMO-

VANJU IZ LOGIKE, mentor Gašper Žun;
• Andraž Sitar iz 7. b, Eva Iskra iz 8. a, Ana Kogoj iz 9. a na DRŽAVNEM TEKMOVA-

NJU IZ MATEMATIKE, mentorica Tatjana Lah;

• Marta Langus iz 6. a, Nika Mencej iz 
7. a na DRŽAVNEM TEKMOVANJU 
IZ MATEMATIKE, mentorica Majda 
Fiksl;

• Tia Stritih iz 5. b na DRŽAVNEM TEK-
MOVANJU IZ MATEMATIKE, mento-
rica Marjeta Vester;

• Gal Ahačič iz 4. a, Erik Koder iz 5. a, 
Ana Frantar in Nika Mencej iz 7. a, Lara 
Malovrh iz 8. a, Primož Lah iz 8. b na 
DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ VE-
SELE ŠOLE, mentorica Tatjana Lah;

• Maruša Lučič Bolka iz 9. b na DRŽAV-
NEM TEKMOVANJU IZ ZGODOVI-
NE, mentorica Marta Frantar;

• Ana Kogoj iz 9. a na DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU OBDELAVE GRA-
DIV, mentorica Majda Fiksl in 

• Maruša Lučič Bolka iz 9. b na TEKMO-
VANJU IZ KEMIJE ZA PREGLOVO 
PRIZNANJE, mentorica Marijana Z. 
Šlibar.
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Podružnična osnovna 
šola Kovor 2015/2016

Kolektiv PŠ Kovor

Kako hitro čas beži. Se nam zdi, da smo 
ravnokar začeli s šolskim letom, pa se že 
bliža koncu. V tem času smo si ustvarili 
lepe spomine, predvsem nas povezujejo 
posebni dogodki, na katerih sodeluje cela 
šola. Ob 1. novembru so naši učenci z reci-
tacijami nastopili na komemoraciji na po-
kopališču. Eden izmed takih dogodkov je 
naša že tradicionalna čajanka, ki jo učitelji-
ce, kuharica in učenci pripravljamo konec 
novembra, v začetku adventnega časa. Tudi 
letos je na čaj prišlo veliko staršev, naš rav-
natelj, predsednik KS Kovor in tržiški žu-
pan. Ustvarjali smo, skupaj okrasili šolo, 
peli in klepetali ob čaju in pecivu, ki so ga 
prinesli starši. V prednovoletnem času je 
naš dramski krožek v domu krajanov z igri-

co razveselil otroke, ki so čakali Božička. 
Večji dogodek pa je prireditev ob materin-
skem dnevu, na kateri nastopajo vsi učenci 
šole in ob kateri uredimo likovno razstavo. 
V juniju pa bomo na prireditvi počastili dan 
državnosti, sprejeli bodoče prvošolce in se 
poslovili od učencev, ki odhajajo na matič-
no šolo. Vabljeni v četrtek, 16. 6. 2016, ob 
18.00 v Dom krajanov Kovor.
Veseli in ponosni smo na dobro sodelova-
nje s krajem. Krajevna skupnost nas vedno 
podpre pri naših prireditvah in tudi naši 

Pester dan v  
Dovžanovi soteski

Asja Štucin, Nevenka Vevar, Drago Zalar; foto: Janja Benedik

»Globoko se zazri v naravo in vse boš bolje 
razumel.«

(Albert Einstein)

V času, ko se življenje odvija z izjemno 
naglico, smo za trenutek upočasnili svoj 
tempo in preživeli čudovit raziskoval-
ni dan v Dovžanovi soteski, ki je zaradi 
ohranjanja edinstvenega nahajališča pa-
leozojskih kamnin že od leta 1988 zava-
rovana kot naravni spomenik. Kaj je bil 
razlog našega potepanja po soteski? Trži-
čanka Irena Mrak nas je povabila k sode-
lovanju z ameriško ambasado. Američani 
namreč letos praznujejo stoto obletnico 
narodnih parkov, v katerih zato organizira-
jo tako imenovane BioBlitz dogodke, ki se 
osredotočajo na iskanje in prepoznavanje 
različnih vrst živih organizmov v nekem 
določenem časovnem obdobju. Družijo 
se učenci, učitelji, znanstveniki, ljubitelji 
narave, vsi s skupnim ciljem: ugotoviti, 
kakšna je biotska raznolikost določenega 
območja
Ker je Dovžanova soteska polna zanimivih 
kamnin in fosilov, smo dogodek spreme-

nili v BioGeoBlitz in iskali predstavnike 
žive in nežive narave. K sodelovanju smo 
povabili učence, ki jih zanimata naravo-
slovje in raziskovalni način učenja. Prite-
gnilo jih je tudi sodelovanje z Američani, 
saj je bila glavna koordinatorica projekta 
Charlotte Taft, predstavnica za stike z jav-
nostjo na ameriški ambasadi, ki je v Tržič 
pripeljala tudi ameriške otroke in profesor-
je z različnih univerz. Pogovor je večino-
ma potekal v angleškem jeziku. Vsi smo 
se veselili sobote, 14. 5., ko smo se podali 
na raziskovalni potep našega BioGeoBlitz 
dogodka. Pozdravili so nas ameriški vele-
poslanik Brent Hartley, tržiški župan Bo-
rut Sajovic in ravnatelj OŠ Tržič Stanislav 
Grum. 
Nikamor se nam ni mudilo, počasi smo 
prečesavali posamezna okolja in poslikali 
vse, kar smo našli. Naučili smo se, da so 
lahko velike skale, štori, trhla debla za-
nimivi objekti za opazovanje. Treba se je 
samo ustaviti, se globoko zazreti ter iskati, 
iskati … Naša pot do razstavno-izobraže-
valnega središča v Dolini je zato trajala 
kar tri ure. Deževno vreme na dan zvabi 
polno organizmov, ki imajo radi vlago, 
zato je bil naš »foto plen« res odličen. V 
Dolini sta se nam prilegla ričet in zavitek. 
Še celo sonce je posijalo izza oblakov in 
na poti navzdol smo opazovali organizme, 
ki prilezejo iz svojih bivališč, ko je sončno 
in toplo vreme. Spremljali so nas metulji, 
hrošči, čmrlji, pa tudi travniške cvetlice 
so pokazale svoje prave barve. Potep smo 

zaključil v šoli. Slike smo prenesli v pro-
gram iNaturalist (http://www.inaturalist.
org), kamor se zbirajo posnetki z vseh 
BioBlitz projektov na svetu. Vsak udele-
ženec dogodka je svoje posnetke uredil, 
poimenoval organizme , kamnine in fosile, 
jih na kratko opisal in priložil fotografije. 
Dan smo zaključili z brezplačnim vodenim 
ogledom MINFOS, za kar se zahvaljujemo 
Turističnemu društvu Tržič. 
Hvaležni smo, da se nam je ponudila pri-
ložnost sodelovanja na opisanem dogod-
ku. Pridobili smo si odlične izkušnje in 
nova spoznanja. Prav je, da spoznamo bit-
ja v naši soseščini. Le na ta način jih bomo 
spoštovali in ohranjali.
Pisanje zaključujem z mislijo Alberta 
Schweitzerja: “Jaz sem življenje, ki hoče 
živeti sredi življenja, ki tudi hoče živeti.”

učenci so aktivni pri različnih dogodkih 
v Kovorju. Kovorski gasilci vsako leto 
na šoli izvedejo preventivno vajo. Šola je 
neločljiv del kraja in lepo je, ko srečamo 
ljudi, ki nas vedno sprejmejo z nasmehom, 
nas ogovorijo in povprašajo o našem delu.
Prednost manjše šole je tudi, da so učenci 
vseh generacij med seboj bolj povezani. To 
se še posebej vidi v podaljšanem bivanju, 
ko opazuješ otroke pri igri. Igro so jim letos 
popestrili trije novi skiroji, ki smo jih kupili 
z denarjem od prodaje starega papirja. 
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»Zeleni projekti« na 
Osnovni šoli Križe

Polonca Kammermeier

Od 21. 3. do 6. 5. je v organizaciji Zve-
ze prijateljev mladine in Rotary distrikta 
Slovenija potekal projekt »Halo, si za 
to?«. K sodelovanju je kriške osnovno-
šolce povabila predsednica Rotary kluba 
Tržič – Naklo Tatjana Peharc. Pozvala nas 
je, da smo v okviru tega projekta zbirali 
odslužene, odpadne telefone, polnilce te-
lefonov in baterije. Akcija je bila ekolo-
ško usmerjena, zato smo se je kot »Zdra-
va in zelena šola« tudi udeležili. Z akcijo 
smo pomagali našemu planetu, saj bodo 
odpadni materiali reciklirani in ponovno 
uporabljeni. Pomagali pa smo tudi šoli, 
ker bomo dobili del denarja od zbranih 
telefonov. 
Preko celega šolskega leta so učenci v 
okviru projekta »Zdrava šola« vestno 
zbirali star papir. Izvedli smo dve akciji 
zbiranja papirja. Prva je bila v mesecu 
septembru, druga pa meseca aprila. Pri 
tem nas je podprlo podjetje Komteks iz 
Loke pri Tržiču, ki nam je omogočilo zbi-
ranje papirja kar na zbirališču odpadkov. 
Učenci, ki so prinesli največ papirja, bodo 
nagrajeni z izletom v neznano. Sredstva, 
pridobljena z zbiranjem papirja, bomo 
namenili šolskemu skladu. Tudi z zbiral-
no akcijo papirja smo pomagali našemu 
planetu, z zasluženim denarjem pa bomo 
pomagali učencem.

Muzej na obisku

Andreja Polanšek

Kaj dela v muzeju restavrator? Kdo je 
potem konservator? Vse to nam je pri uri 
zgodovine v 6. a razredu povedal Boštjan 
Meglič iz Tržiškega muzeja, ki nas je obi-

Podjetnost v OŠ 
Bistrica in PŠ Kovor

Marja Bohinjec

V šolskem letu 2015/2016 je bila OŠ Bi-
strica izbrana kot ena izmed 12 sloven-
skih osnovnih šol, ki sodelujejo v projek-
tu YouthStart. Ta projekt je del programa 
Erasmus+, ki ga sofinancira Evropska 
unija. Poleg 12 osnovnih šol je v ta pro-
jekt vključenih še 8 gimnazij, Ministrstvo 
RS za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS 
za šolstvo, Šola za ravnatelje ter instituci-
je iz petih drugih evropskih držav. 
Na naši šoli so se za ta namen izobraže-
vale štiri učiteljice, ki so z učenci dveh 
tretjih in sedmih razredov izvedle pet vse-
binskih sklopov (izzivov), ki preko več 
korakov pri učencih spodbujajo temeljne 
podjetniške spretnosti (biti prilagodljiv, 
inovativen in sposoben začeti svoj pro-
jekt) in podjetniško razmišljanje (dovzet-
nost, ustvarjalnost, tveganje, postavljanje 
ciljev, samoiniciativnost) ter razvijajo 
nove oblike odgovornosti, državljanstva 
in partnerstev, ki so ugodna za posame-
znika, druge ljudi in okolje. Učencem 
je bil všeč nov pristop že znanih in tudi 

skal 26. aprila. Uvodoma nam je predsta-
vil poslanstvo muzejev, v drugem delu 
ure pa nas je seznanil s svojim delom. 
Gospod Meglič v muzeju dela kot resta-
vrator, torej strokovnjak, ki obnavlja stare 
predmete in jim vrača prvotno podobo. 
Včasih pa predmete zgolj konservira, to-
rej zaščiti pred nadaljnjim propadanjem. 
Pa nismo ostali zgolj pri besedah. Nadeli 
smo si rokavice in z brusilno gobo in po-
lirno pasto restavrirali bakrene ploščice, 
ki jih je že načel zob časa.

novih tem in so prek razprav, delavnic, 
praktičnih del, refleksij skorajda nezave-
dno razvijali zgoraj omenjene vrednote.
V ta raziskovalni projekt bo naša šola 
vključena tudi naslednje šolsko leto. Že-
limo si, da bi ta projekt rodil sadove in bi 
s tem naše otroke lahko opremili z vrlina-
mi, načinom mišljenja, ki jim bi pomagal 
pri iskanju možnosti preživetja in uspeha 
v današnjem svetu.

Zlata nagrada Niki 
Meglič

Srečko Meglič

Nika Meglič iz Kovorja že drugo leto 
obiskuje Konservatorij za glasbo in ba-
let v Mariboru, kjer igra harmoniko pri 
profesorju Andreju Lorberju. Na pova-
bilo Glasbene šole Radovljica je letos 
kot bivša učenka sodelovala na koncertu 
ob 60-letnici šole. Izkazala se je tudi kot 
učenka kompozicije, saj se je s skladbo 
za harfo in harmoniko uvrstila v pro-
gram 10. koncerta dijakov komponistov 
v Mariborski dvorani Union. Večji del 
šolskega leta je pripravljala program 
za nastop na mednarodnem tekmovanju 
Svirel, ki je bil tokrat v Novi gorici. V 
skupini E je dobila za svoj nastop 98 
točk (od 100) in s tem Zlato nagrado. 
Konec aprila je nastopila na 41. Medna-
rodnem srečanju harmonikarjev v Puli 
skupaj s harmonikarskim orkestrom 
Konservatorija Maribor pod vodstvom 
profesorja Slavka Magdića. Postali so 
absolutni zmagovalci med vsemi kate-
gorijami,osvojili so pokal mesta Pule in 
veliki prehodni pokal.
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Mednarodni uspehi plesalcev 
Plesnega kluba Tržič

Jure Markič

Plesalci plesnega kluba Tržič so na zadnjih mednarodnih tek-
movanjih dosegli lepe uvrstitve. Uspešno so nastopili plesalci v 
hiphopu, jazz baletu in rock and roll-u.
23. aprila je ekipa rock and roll plesalcev na svetovnem pokalu v 
Krakovu v svetovni konkurenci dosegla naslednje rezultate:

• starejši mladinci: Kaja Šmid in Jaka Jordan - 8. mesto, Ema 
Kozjek in Matic Novak - 35. mesto v izjemni konkurenci 
najboljših svetovnih rock and roll plesalcev

• mlajši mladinci: Nika Meglič in Domen Žepič - 37. mesto.
Prvi mednarodni hip hop bettl v MTP plesih v Trstu je bil uspešen 
za plesalce  plesnega kluba Tržič in sicer:
Marko Stegnar  je z odličnim nastopom dosegel 4. mesto, samo 
stopničko nižje si je priplesala Tia Dobrin in osvojila 5. mesto.
Prijetno prsenecenje nam je pripravila Tea Erzen, ki je na svojem 
prvem tekmovanju osvojila 16. mesto.
Čestitke vsem plesalcem in trenerjem!
Če bi tudi ti rad postal del uspešne in vesele ekipe plesalcev PK 

Tekmovalci PS Špela so se maja udeležili mednarodnega tekmovanja v Sarajevu. Ob 
ogledovanju mestnih znamenitosti smo si priplesali tudi spodnje rezultate:
1. MESTO

• Žan Zupan, hip hop solo mladinci
• Meta Križaj in Ula Košir, hip hop pari mladinci

2. MESTO
• BLACK ILLUSION, hip hop mala skupina mladinci 
• Laura Višnar in Maša Štucin, hip hop pari

3. MESTO
• DIVALICIOUS, hip hop mala članska skupina 

4. mesto: Bor solo, Bor in Žan pari; 5. mesto: Žiga solo, Laura solo; 14. mesto: Nika 
solo.

Tržič, ti ponujamo, hip hop, jazz balet, break dnace, rock and 
roll, plesi za najmlajše, rojstnodnevne zabave, družabne plese za 
odrasle. 
Info. plesni.klub.trzic@gmail.com, ali na tel. 040 635 710.

Otroke vabimo v VESELO ŠOLO ROLANJA in 
VESELO ŠOLO PLAVANJA, ki se bosta letos 
odvijali v terminih:

ROLANJE: 13. 6. – 17. 6.
PLAVANJE: 27. 6. – 1. 7. (Gorenjska plaža)

Komaj čakamo počitnice, pa vendar našim 
otrokom zlahka zmanjka idej za preživljanje 
prostega časa. V PS Špela smo se odločili, da 
vsaj za EN DELOVNI TEDEN prevzamemo vaše 
otroke ter se v času vaše službe ZABAVAMO, 
UČIMO, ŠPORTAMO, PLEŠEMO … V času 
šolskih poletnih počitnic organiziramo tudi 
AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE. 
Za vse, ki bi se radi zabavali ob jahanju 
konj, plavanju, poslikavi obraza, iskanju 
skritega zaklada, rolanju, vožnji z električno 
rolko, vodni drči, napihljivem gradu, ogledu 
domačih živali na kmetijah, smo pravi naslov. 
Že lani smo navdušili preko 60 otrok, s katerimi 
smo se potepali po Zelenici, Gorenjski plaži, 
Dovžanovi soteski in Podbrezjah.

Varstvo bo trajalo od ponedeljka do petka, 
od 7. do 18. ure. Namenjeno je otrokom med 
6. in 12. letom (od 1. do vključno 5. razreda 
osnovne šole). 

TERMIN 1 4. - 8. 7.
TERMIN 2 22. - 26. 8.

PRIJAVE IN INFORMACIJE:  
040-623-535 (Špela)

Plesni studio Špela uspešen tudi v tujini

Špela Mandelc
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športne novice

V Sebenjah 
navduševali Stari orli

Matija Stegnar; foto: Marjan Zupančič, Luka Rener

7. maja je v Sebenjah že 8. leto potekalo 
tekmovanje Stari orli, ki ga je v sodelova-
nju s KS Sebenje organiziral NSK Tržič 
FMG. Prireditev smo dan prej odprli s 
slavnostno večerjo v Restavraciji Tabor v 
Podbrezjah, kjer smo s pomočjo družine 
Markič gostili legende v smučarskih sko-
kih Petra Prevca, Roberta Kranjca, Fran-
cija Petka, Primoža Peterko in Jožeta Šli-
barja. Srečanje smo pripravili na pobudo 
tržiške legende, Bojana Križaja. V sklopu 
te večerje se je pričela dražba rumene ma-
jice vodilnega s tekme svetovnega poka-
la Petra Prevca, ki je trajala do 16. maja. 
Najvišjo ponudbo (1.100€) je ponudilo 
podjetje MIGI d.o.o. – obutev, ki razva-
ja, otroke v NSK Tržič FMG pa bomo s 
temi sredstvi opremili z nujno potrebno 
skakalno opremo. 
Prireditev Stari orli se je pričela z nogome-
tno tekmo med reprezentančnimi trenerji 
Smučarske zveze Slovenije in domačini. 
Tokrat so po nekaj letih "suše" z golom 
razlike zmagali trenerji, za pravila igre je 
kot vedno skrbel sodnik Goran Novkovič.
Na skakalnici K25 je nastopilo 23 ska-
kalcev, med njimi tudi dva nosilca me-
dalj z velikih tekmovanj Primož Peterka 
in Matjaž Zupan. Tekmovalci so zaradi 
zabavnega značaja prireditve tekmovali 
po prilagojenih pravilih. V prvi seriji so 
morali za najvišje število točk doskočiti 
točno na K-točki v telemark, sicer so sle-
dili odbitki, v 2. seriji pa so jim dolžino 
skoka napovedali gledalci. Tudi napove-
dovanje je bilo zabavno: v prvi seriji se je 
napovedovalcu Bojanu Makovcu pridru-
žil Andrej Stare.
Tehnični delegat Jelko Gros je dobro op-
ravil svoje delo, saj je diskvalificiral samo 
enega tekmovalca, ki ni spoštoval pravil. 
Sodniki Peter Prevc, Robert Kranjec, 
Anže Semenič, Andraž Kajtner (SZS) 
in Leon Šikovec (predstavnik glavnega 
sponzorja prireditve SBERBANK) so 
sodili bolje kot celo nekateri sodniki na 
tekmah svetovnega pokala, s čimer se je 
strinjal tudi Andrej Stare. Zmagovalec 
je na koncu postal tisti, ki je po blagovni 
znamki Elan na svoja pleča prevzel breme 
izdelovalca smuči, Peter Slatnar. Drugi 
je bil Matevž Šparovec, tretji pa Roman 
Perko.

Na koncu sta Peter Prevc in Robert Kra-
njec podelila priznanja. Organizator pri-
reditve je ob koncu pripravil še posebno 
presenečenje – torto v obliki globusa za 
osvojeno skupno zmago v svetovnem po-
kalu za Petra Prevca. Izdelalo jo je Slašči-
čarstvo ZIMA z Bleda.
Ponovno se je izkazalo, da prireditev Sta-
ri orli enkrat na leto združi skakalce, da 
se ob tekmovalnem delu tudi malce po-
zabavamo in obujamo spomine, gledalci 
pa so bili ravno tako navdušeni, saj smo 
zabeležili največ udeležencev doslej. 
Vsako leto poskušamo v program uvrstiti 
zanimive in atraktivne stvari. Zahvaljuje-
mo se vsem, ki so pomagali omogočiti to 
prireditev, še posebej glavnemu sponzor-
ju prireditve, podjetju SBERBANK.
Fotogalerijo si lahko ogledate na www.
nsk-trzic.si in www.sloski.si.

Od leve: Bojan Križaj, Ljubo Jasnič, Jože Šlibar, Peter Prevc, Robert Kranjec, Franci Petek,  
Primož Peterka, Matija Stegnar.

Andrej Stare in Bojan Makovec »v akciji«.
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Sobota, 11. junij 2016, ob 10. uri – Trg svobode

SLIKARSKA DELAVNICA Z RAZSTAVO -  
dan za male in velike umetnike

V okviru Tržnega dne boste lahko ustvarjali kar v dveh različnih slikarskih delavnicah 
- na pravih slikarskih stojalih in v slikarski delavnici "Nariši se", kjer se boste lahko 
narisali v naravni velikosti. Pridite in ustvarjajte z nami, veselo bo :-). Predpasnik, 
barve in slikarski pribor te čakajo pred Mestno kavarno!

Sobota, 18. junij 2016, ob 21. uri –  
avditorij Gorenjske plaže

KONCERT BIG FOOT MAME,  
predskupina Modeli stare šole

Big Foot Mama je ena najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin, ki je lani oktobra 
v razprodanih Stožicah praznovala 25. obletnico delovanja. V teh letih so fantje izdali 
sedem studijskih albumov, dvojni live plošček, zbirko uspešnic, posneli devetnajst 
videospotov, s celovečernim dokumentarnim filmom Tist’ dan v tednu so se zapisali 
v zgodovino, nastopili so na več kot tisoč koncertih. Singl Nove zmage, ki so ga izdali 
lani poleti, je postal uradna navijaška himna slovenske košarke. Največje uspešnice 
Nisem več s tabo, Led s severa, Oklep, Črn tulipan, Nekaj sladkega in druge bodo 
odmevale tudi na Gorenjski plaži. Za ogrevanje bodo kot predskupina nastopili 
domači Modeli stare šole. Vstop prost.

Petek, 24. junij 2016, ob 20.30 – Tržiški muzej

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju –  
VOX ARSANA & band

Vox Arsana velja za vodilni vokalni kvartet v jugovzhodni Evropi. V njihovi odrski ek-
splozivnosti je zajet moderni swing, začinjen z bogatimi harmonijami, virtuoznimi 
ritmi ter dinamično barvitostjo večglasnega petja. Na svojih koncertih vas popeljejo 
v svet vokalne ekstaze. Lani so z Big bandom RTV Slovenija posneli novi studijski 
album »TURN IT UP«, ki obsega avtorske skladbe, lastne priredbe največjih filmskih 
uspešnic in ameriških jazz standardov ter sveže priredbe slovenskih popevk. Prijetno 
popestritev albuma predstavljata gostovanji izvrstne Nine Strnad in legendarne 
ameriške skupine New York Voices (dvakratni dobitniki nagrade Grammy, ZDA). S 
Skupina Vox Arsana je nastopila na pomembnih festivalih v Sloveniji, Franciji, Italiji, 
Hrvaški, Srbiji in ZDA, redno sodelujejo s priznanimi slovenskimi in tujimi glasbeniki 
ter so stalni gostje različnih orkestrov in big bandov.

Sobota, 2. julij 2016, ob 21. uri – Atrij Občine Tržič

Monokomedija MULC VAS GLEDA …  
z Bojanom Emeršičem



Monokomedija avtorjev Roka Vilčnika in Bojana Emeršiča v režiji Jaše Jamnika. O 
svetu odraslih, pasteh sodobne vzgoje, odnosih v družini in prvi ljubezni nam bo 
skozi otroške oči z zvrhano mero navihanega humorja spregovoril Bojan Emeršič kot 
čisto pravi Mulc.

Sobota, 9. julij 2016, ob 10. uri – Trg svobode

PREDSTAVA S SPOMINČICO FIFI -  
Kolački Spominčice Fifi

Spominčica Fifi je priljubljena junakinja iz risane serije Fifi in Cvetličniki. Živi v 
Cvetličniškem vrtu in je vedno zelo zaposlena: skrbno mora obdelati vrt, zaliti rože, 
obesiti perilo, urediti okolico svoje hiške. Na pomoč ji pogosto priskočijo njeni pri-
jatelji: Trobentica, Čmrlek, Vijolica, Željko ... Spominčica Fifi bo ob svojem obisku 
Tržiča za vse vas, dragi otroci, spekla kolačke, nato pa vas povabila še na plesno za-
bavo in se fotografirala z vami. 

Petek, 22. julij 2016, ob 20.30 – Tržiški muzej

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju –  
RUDI BUČAR & ISTRABEND,  
gostja ROMANA KRAJNČAN

Glasbena pot Rudija Bučarja, kantavtorja in poustvarjalca istrske glasbene kulturne 
dediščine sega že v osnovnošolske obdobje, ko je s prijateljem ustanovil skupino 
Spirits, kasneje pa pod vplivom kultnega obalnega fotografa in glasbenika Luciana 
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Kleve spoznaval glasbene odtise časa v rojstni Istri in ji ostal zvest do danes. Kot avtor 
in izvajalec je dobitnik številnih odmevnih nagrad z glasbenih festivalov. Marca lani 
je izdal svojo četrto studijsko ploščo "Konəc", pred kratkim pa napolnil Gallusovo 
dvorano Cankarjevega doma. Spremlja ga Istrabend z odličnima tubistom Goranom 
Krmacom in harmonikarjem Janezom Dovčem. Posebna gostja večera bo vsestranska 
in priljubljena pevka Romana Krajnčan. 

Sobota, 23. julij 2016, ob 10. uri – atrij Občine Tržič

Otroška matineja KŠD ŠTUMF –  
RDEČA KAPICA 

Predstava je zasnovana kot zgodba dveh klovnov, Marjana in Braneta, ki ju otroci 
zasačijo na prizorišču en teden prezgodaj. Predstava se mora začeti, Marjan in 
Brane se morata nekako znajti, pa čeprav pravljice o Rdeči kapici še ne znata čisto 
»na pamet«. Po klovnskem uvodu se predstava presenetljivo zasuče v muzikal, ko se 
Rdeča kapica in volk srečata v gozdu in se nadaljuje, ko Marjan med igranjem Rdeče 
kapice, ki zaspi v gozdu, tudi sam zaspi na odru. Potem, ko se Marjan končno zbudi, 
jima s pomočjo mnogih preoblek uspe odigrati vse vloge in tudi s pomočjo otrok 
pravljico in predstavo pripeljat do srečnega konca.

Informacije o prireditvah in prodaja vstopnic:

TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič

04/59-71-536 in 051-627-057  

informacije@trzic.si, www.trzic.si, www.visit-trzic.com 
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med ljudmi

Popoldansko 
individualno delo v 
Mladinskem centru 
Tržič

Mojca Selko

V uvodu bi najprej želela na hitro osveži-
ti, nekaterim morda tudi na novo predsta-
viti, delo Mladinskega centra Tržič. Smo 
socialno varstveni preventivni program 
Centra za socialno delo Tržič, ki je name-
njen otrokom, mladostnikom ter njihovim 
staršem, ki se v svojem življenju soočajo 
z različnimi stiskami. Naš program po-
teka od 10. do 18. ure. Dopoldanski čas 
je namenjen mladim, starejšim od 15 let, 
ki niso vključeni v redno šolanje in/ali 
iščejo zaposlitev. Po 12. uri imajo otroci 
in mladostniki možnost, da ob vodenju 
mentorja napišejo domače naloge oziro-
ma opravijo druge šolske obveznosti. Od 
14.30 pa potekajo različne delavnice, na 

katerih otroci dobijo priložnost, da odkri-
vajo in krepijo svoje kompetence, se učijo 
primernega izražanja svojih želja in misli, 
medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, 
hkrati pa se preko interaktivnih iger in 
zabave naučijo veliko novega. Zadnji dve 
uri našega programa (od 16. do 18. ure) 
sta namenjeni individualnemu delu, ki je 
osrednja tema tokratnega članka.
Individualne ure obiskujejo mladostniki 
in otroci, ki potrebujejo pomoč na različ-
nih področjih svojega življenja. Največ-
krat iščejo pomoč pri učenju, vendar je 
to velikokrat le vstopna točka. Ob rednih 
srečanjih se med mentorjem in mladostni-
kom vzpostavi pristen in zaupanja vreden 
stik, ki odpre vrata do drugih področij, na 
katerih se mladostnik srečuje s težavami. 
Mentorji se vedno prilagajamo in budno 
opazujemo, kaj mladostnik res potrebuje 
v nekem trenutku. Tako jim nudimo ce-
lostno obravnavo, ki pripelje do uspehov 
ne le na učnem, ampak tudi na ostalih za 
življenje pomembnih področjih. 
Ko sem razmišljala o tem, kako bi naj-
bolje predstavila resnično vrednost in-
dividualnega dela, mi je na misel prišel 
naslednji dogodek. Zaposleni v MC smo 

Ljubiteljice ročnih del

Maja Ahačič; foto: Stane Perko

Nežka Jenkole, Bina Zavadlav, Olga Križ-
nar, Kristina Golmajer, Flora Georgiev, 
Marija Polajnar, Mili Valjavec, Breda Ne-
mec, Tatjana Švab so se združile v skupi-
no zaradi ljubezni do ročnih del. Tedensko 
so se sestajale, pridno vezle in se tudi uči-
le druga od druge, največ od pobudnice 
srečanj Nežke. 
22. aprila so v dvorani Podljubelj prip-
ravile razstavo svojih umetnin. Nežka 
je predstavila delo skupine: »Izdelovale 
smo tatting nakit, iz starih ostankov vol-
ne kvačkale okrasne blazine za na stole, 
spoznale smo tudi tuniško kvačkanje. Pri 
pletenju smo osvojile izdelavo rokavic 
»na prste«, pri katerih smo najprej nare-
dile prste in nato pletle proti zapestju. Iz-
delale smo vezen vzorec v tehniki vezenja 
gostih zančnih vbodov. Tej tehniki pravi-
mo richelieu vezenje. Motive sestavljajo 
izrezane ploskve, romantične in starinske, 
ceniti pa jih znajo poznavalci, ki vedo, ko-
liko truda je treba vložiti v tako lep prt.« 
Nežka, Bina in Olga so bile tudi mento-
rice devetim učenkam podružnične šole. 
Učenke so vezle s križčki, se naučile ok-

rasnega roba ali ažurja, vezle so gorenjski 
nagelj s stebelnim in zančnim vbodom, 
rob prtička pa obšile z zančnim vbodom. 
Mili je na lastno pobudo vodila začetni 
krožek šivanja in vezenja, ki ga je obi-
skovalo osem prvošolk. Mentorstvo so 
opravljale brezplačno.
Tudi izdelki učenk so bili razstavljeni na 
razstavi, deklice pa so nastopile v kultur-
nem programu. Ljudske pevke in vezilje 
iz Kamnika so nas navdušile z ljudskimi 
pesmimi, družina Jenkole pa z glasbenim 
nastopom. V sproščenem vzdušju so obi-

se lansko leto udeležili prireditve ob za-
ključku osnovnega šolanja, valete, saj je 
naš program redno obiskovalo tudi nekaj 
učencev devetih razredov. Na koncu pri-
reditve je pristopil fant, ki se je prav tako 
poslavljal od osnovnega šolanja. V mese-
cih pred zaključkom šolskega leta je ve-
liko ur presedel v naših prostorih ter se v 
obliki individualnega dela z mentorji pri-
dno učil. Tako je uspešno zaključil deveti 
razred. Ko smo mu segli v roko in iskre-
no čestitali, nas je močno objel ter rekel: 
»Hvala, ker ste mi pomagali in se toliko 
učili z mano. Brez vas mi ne bi uspelo.« 
Zavedamo se, da mu nismo pomagali 
samo z učenjem šolskih vsebin, ampak 
smo ga naučili, kaj pomeni zaupati vase, 
v svoje delo in dobre rezultate, ter vztra-
jati, kljub občutku, da nam morda nekaj 
ne bo uspelo. To pa je zelo pomembna 
popotnica za življenje. 
Prizadevamo si, da otrokom in mlado-
stnikom ponudimo prostor, kjer so vedno 
slišani in upoštevani. Tako prek indivi-
dualnega dela kot prek drugih dejavnosti 
sestavljamo kakovosten program, ki jim 
nudi konkretno pomoč in oporo, ko to 
potrebujejo.

skovalce pozdravili Nežka Jenkole, pred-
sednica KS Alenka Roblek, župan Borut 
Sajovic. Sodelovali smo še Tončka Aha-
čič, Maja Ahačič in Franc Janc st.
Razstava je bila odprta še dva dni in mno-
go obiskovalcev je prišlo tudi iz drugih 
krajev. Na koncu čestitam vsem, ki so 
pripravili razstavo, in želim, da bi tudi v 
bodoče imele vezilje dober vid, potrpež-
ljivost in dovolj časa za vezenje unikatnih 
motivov ter tako prispevale k nadaljnjemu 
ohranjanju slovenske kulturne dediščine, 
ki jo že sedaj lepo prenašajo na učence.

Ob prtičkih vezenih v richelieu tehniki.
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Teden med 8. in 15. majem 2016 je bil 
posvečen mednarodni organizaciji Rde-
čega križa, ki letos praznuje 153 let obsto-
ja. V Podljubelju pa bo v jeseni KO RK 
obeležila 70-letnico.
Že več kot 50 let pa je v programu dela 
naše organizacije mesec maj namenjen 
najmlajšim krajanom. Tako smo tudi letos 
odborniki KO RK obiskali šolarje v Po-
družnični šoli Podljubelj in jim predsta-
vili delo naše organizacije, ki šteje 330 
članov. Pogovorili smo se o dejavnostih, 
ki jih opravljajo že sami: sodelujejo v zbi-

Humoristična skupina Smeh je s prijatelji 
tudi letošnje prvomajske počitnice preživela 
v raziskovanju tujih dežel, tokrat Korzike in 
Sardinije. K temu foto pozdravu bralcem 
Tržičana se je pridružil tudi vladar korziskega 
porekla, cesar Napoleon. (foto: Boris Kuburič)

Maj je že tradicionalno potekal v znamenju 
tedna Rdečega križa, tako smo pred trgovi-
no Spar postavili informativno stojnico in 
prikazali osnove prve pomoči, temeljnih 
postopkov oživljanja in uporabe defibri-
latorja. Predstavili smo tudi ekipo prve 
pomoči RK Tržič, ki bo prisotna na naših 
akcijah in tekmovanjih, predstavljala se bo 
v šolah, vrtcih ter širši javnosti v Tržiču in 
delovala v sklopu Civilne zaščite Tržič.
Obiskali smo varovance v Domu Petra 
Uzarja in jim pripravili zabavno popoldne 
s plesom in glasbo. Za glasbene vložke so 
skrbeli mladi glasbeniki iz Glasbene šole 
Tržič ter pevke Folklorne skupine Kara-
vanke, za plesne pa veterani iz Folklorne 
skupine Karavanke, ki so si po več kot 15 
letih znova obuli plesne čevlje. Prireditev 
je povezovala Maja Tekavec.

Izpeljali smo tudi krvodajalsko akcijo, že 
zdaj pa napovedujemo prihodnjo 17. in 
18. oktobra 2016 v Sokolnici. 

Skok v preteklost
Leto 2015 je bilo pestro v vseh pogledih. 
Žal tudi v veliki socialni stiski. Pomaga-
ti smo skušali tako, da smo razdelili 509 
prehranskih paketov, 4023 kg moke, riža 
in testenin, 3597 l mleka in olja, 464 za-
bojčkov jabolk, 385 kosov hrane, ki smo 
jo zbrali po osnovnih šolah v Tednu otro-
ka, 510 kg pralnega praška in 90 kosov 
kozmetičnih in higienskih pripomočkov. 
Razdelili smo tudi 8300 kosov oblačili in 
obutve ter nekaj tehničnih in gospodinj-
skih pripomočkov. 
Vso prejeto in izdano hrano ter vse upo-
rabnike RKS-OZ Tržič vodimo v raču-

nalniškem programu e-sociala, ki smo 
ga aktivirali v letu 2013. Registriranih in 
aktivnih uporabnikov z družinskimi člani 
je trenutno 473. Prejeli smo tudi donaci-
jo Lions kluba Golf Bled, ki je skupaj s 
Tržiškim muzejem izvedel dobrodelno 
dražbo. Pripeljali so nam 513 kg testenin, 
moke in riža ter 700 l mleka in olja. Preje-
to hrano smo začeli deliti v januarju 2016.
V letu 2015 smo 10 osebam in družinam 
pomagali pri plačilu položnic. Poravnali 
smo za 2.048,62 € položnic, 1.482,00 € pa 
smo podarili za pogorelo domačijo. Po-
magali smo pri nakupu šolskih potrebščin. 
Veliko smo jih zbrali z akcijo na osnovnih 
šolah, na stojnicah, s postavljeno košarico 
v DZS ter s pomočjo donatorjev. Pakete 
šolskih potrebščin je prejelo 70 otrok. S 
pomočjo Rdečega križa Slovenije smo s 
prehranskimi paketi in pralnim praškom 
oskrbeli tudi nekdanje zaposlene v Peku.
Organizirali smo dve redni krvodajalski 
akciji, ki se ju je udeležilo 474 krvoda-
jalcev, izvedli 10 tečajev prve pomoči za 
bodoče voznike ter tri obnovitvene tečaje 
prve pomoči za delovne organizacije.
24. marca smo se srečali na rednem le-
tnem zboru članov in izvolili nove člane 
organov. V odboru Rdečega križa Tržič 
sta Igor Grguraš (predsednik) in Boštjan 
Terbovc (podpredsednik), v območnem 
odboru pa Mira Čemažar, Matka Babulč, 
Metka Žumer, Nataša Perko, Alenka Te-
ran Košir, Nataša Dovžan in Breda Jur-
kovič. Člani nadzornega odbora so Špela 
Gros, Milena Bogataj in Lado Goltez, 
člani častnega razsodišča pa Janez Hotko, 
Daša Bečan in Nina Paplar.

Dejavnosti Rdečega križa Tržič

Alenka Teran Košir

ralnih akcijah, skrbijo za čistočo, za zdra-
vo prehrano in gibanje na svežem zraku. 
Trudijo se za dobre medsebojne odnose, 
ki temeljijo na sodelovanju in prijatelj-
stvu. Želimo, da bi bili odgovorni kraja-
ni, zato smo 15 prvošolčkom pripravili 
praktično darilo s kolebnico, priborom 
za osebno higieno in knjižico s poučnimi 
nalogami.
Ob tej priložnosti so učenci pod vod-
stvom svojih mentorjev pripravili glas-
beni program. Skupaj smo preživeli lepo 
uro druženja.

Mednarodni teden Rdečega križa v Podljubelju

Marija Janc; foto: Maja Ahačič
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95 let Marije Born Peić

Vesna Štefe; foto: Janez Žoš

Gospa Marija je v mesecu aprilu prazno-
vala svoj 95. rojstni dan in krajani smo ji 
v dvorani v Jelendolu pripravili prijetno 
praznovanje. Že v Tržiču so jo pričaka-
li naši gasilci in jo z gasilskim vozilom 
pripeljali v Jelendol – njeno rodno vas. 
Pred dvorano smo jo pričakali domačini, 
sorodniki in prijatelji. Maja ji je ob pri-
hodu v imenu KS izročila šopek, Jan pa 
je zaigral na harmoniko. Dekleta in žene 

ob kozarčku in prigrizku.
Gospa Marija, še enkrat Vam želimo vse 
najboljše in veliko zdravja. Hvala, da smo 
lahko praznovali z vami.

Demenca

Ana Furlan

Kdo si ti? Ne poznam ljudi okrog sebe. 
Kje sem? To ni moj dom. Tu ne živim. Ti 
nisi moj sin, jaz nimam otrok.

Kot so zapisali v Slovenskem združenju 
za pomoč pri demenci – Spominčica, so 
prvi znaki demence največkrat izguba 
kratkotrajnega spomina, iskanje pravih 
besed, spremembe v vedenju, osebnostne 
spremembe, upad intelektualnih funkcij, 
težave pri vsakodnevnih opravilih, za-
laganje stvari, težave pri krajevni in ča-
sovni orientaciji, ponavljanje enih in istih 
vprašanj, zapiranje vase. Najbolj pogosta 
oblika spominske demence je Alzhei-
merjeva bolezen. Ta se začne s težavami 
s kratkotrajnim spominom, s pozablji-
vostjo, z zbranostjo in časovno predsta-
vo. Obstajajo tudi druge oblike demence: 
demenca z Lewyjevimi telesci (mešanica 
Parkinsonove bolezni ter Alzheimerjeve), 
frontotemporalne demence (sprva gre za 
osebnostne motnje, motnje gibanja, mo-
tnje spomina so manj opazne). 
Ob sumu na demenco se je najlažje obr-
niti na osebnega zdravnika, ki vas napoti 
v ambulanto k nevrologu. Tam se opra-
vi test, v katerem preverjajo kognitivne 
funkcije. Če je bolezen ugotovljena do-
volj zgodaj, se lahko pri določenih vrstah 
demence z nekaterimi zdravili omili bole-
zenske znake. Zdravila, ki bi pozdravilo 
demenco, pa žal ni.
Kako pomagati? Največ, kar lahko naredi-
jo bližnji, je, da se seznanijo s to boleznijo 
in pridobijo čim več informacij, kako naj 
ravnajo z osebo, ki ima demenco. Dobro 

je, da se naučijo pravilne komunikacije, 
da poizvejo, katere aktivnosti so primerne 
za njihove svojce, kako je z osebno higie-
no, s hranjenjem, kaj narediti, če je oseba 
agresivna, tava ali ponoči ne spi. 
Nekaj namigov, kako komunicirati z ose-
bo z demenco: karkoli ta oseba govori, 
vedno ji dajte prav. Ne popravljajte je in 
se ne prepirajte. Včasih je naporno pos-
lušati eno in isto zgodbo ali vprašanje, a 
zelo pomembno je, da smo potrpežljivi. 
Če niste najbolj mirne sorte, vzemite to 
kot dober trening za vašo potrpežljivost. 
Razumeti moramo, da bolezen vpliva na 
vedenje osebe z demenco, zato tudi poč-
ne stvari, ki jih sicer ne bi, nas pa ravno 
te stvari spravljajo ob živce. Življenje in 
delo z osebo z demenco zahteva veliko iz-
najdljivosti, na primer spretnost prepriče-
vanja, da se je potrebno umiti. Mnogokrat 
moramo osebo zamotiti in preusmeriti 
pozornost, ko denimo pride do obtožb in 
očitkov. Kadar oseba prestavlja predmete 
z enega konca hiše na drugega, je ne kre-
gajte, stvari mirno pospravite nazaj (po-
trpežljivost!). Dokler še lahko sami kaj 
naredijo, jim zaupajte delo. Vendar naj 

bodo naloge enostavne in v okviru njiho-
vih zmožnosti, sicer boste dosegli naspro-
ten učinek od želenega. Dajte jim jasna 
navodila, po možnosti pokažite, kako naj 
delajo in jih pri tem spodbujajte. 
Običajno svojci skrbijo za osebe z de-
menco. Pri skrbi za njih pogosto pozabijo 
nase. Prihaja do izgorevanja. Najhuje je, 
ko pride do zavedanja, da ne zmorejo več, 
pa jih občutek krivde in slabe vesti prisili 
v to, da še naprej skrbijo za svojca in pre-
sežejo svoje zmožnosti.
Možnosti, kako razbremeniti osebo, 
ki skrbi za svojca z demenco, je več. V 
Domu Petra Uzarja imamo organizirano 
dnevno varstvo na oddelku z demenco. 
Pri negi in oskrbi na domu lahko poma-
gajo socialne oskrbovalke, ki izvajajo 
program pomoči na domu. Ko res ne gre 
več, ko je breme pretežko, ostane na vo-
ljo institucionalno varstvo. Za svojce or-
ganiziramo tudi skupine za samopomoč, 
na nas se lahko obrnete po nasvet ali če 
potrebujete nekoga, ki vas bo le poslušal. 
Za ta del se lahko obrnete na Center za 
aktivno in prijetno staranje, ki deluje v 
sklopu Doma Petra Uzarja.

smo ji pripravile kratek kulturni program. 
Na koncu smo slavljenki vsi navzoči ob 
torti zapeli Vse najboljše za te … Sledili 
so stiski rok, lepe želje, slikanje in zabava 
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V spomin prelatu 
Jožefu Bertonclju

Stanislava Hiršel Malmenvall

8. aprila smo se na ljubljanskih Plečniko-
vih Žalah poslovili od rojaka iz Kovorja, 
duhovnika in prelata Jožefa Bertonclja, 
po domače »šolskega Jožija«. Pogrebno 
mašo je vodil ljubljanski nadškof metro-
polit Stanislav Zore. Gospod Bertoncelj 
se je rodil 5. julija 1925 v Ljubljani očetu 
Josipu, upravitelju ljudske šole v Kovor-
ju, in mami Elizabeti, tamkajšnji učitelji-
ci. Med letoma 1935 in 1941 je obiskoval 
gimnazijo v Kranju, zaradi nemške oku-
pacije pa je bil šolanje prisiljen nadaljeva-
ti v Celovcu, kjer je maturiral leta 1943. 
Istega leta je bil mobiliziran v nemško 
vojsko in leto pozneje poslan na zahod-
no bojišče v Normandiji. Leta 1945 se je 
iz kratkotrajnega ameriškega ujetništva 
vrnil v domovino in opravil drugo matu-
ro na kranjski gimnaziji. Leta 1947 je v 
Ljubljani dokončal prvo stopnjo študija 
elektrotehnike. Zatem se je odločil za štu-
dij teologije in vstop v ljubljansko bogo-
slovno semenišče. V duhovnika ga je 29. 
junija 1951 posvetil takratni apostolski 
administrator Anton Vovk. 
Jožef Bertoncelj je po posvetitvi deloval 
kot kaplan v Kranju, Črnomlju in Ljublja-
ni (Trnovo). Od leta 1961 do 1997 je bil 
župnik novoustanovljene župnije Ljublja-
na – Koseze. Bil je pobudnik in glavni or-
ganizator gradnje nove župnijske cerkve, 
posvečene Mariji Materi Cerkve, ki je 
prva po drugi svetovni vojni zgrajena cer-
kev v Ljubljani; v njej se nahaja največji 
vitraž v Sloveniji, delo akademskega sli-

V spomin:  
Drago Peteh  
(1946 – 2016)

Metka Kolevski

Sredi zvezd, noč in dan,
se vrti ta svet …

Glasba je bila njegova večna ljubezen. 
Toda ustvarjalen je bil še na mnogih 
področjih. Poleg glasbe mu je bil v mla-

karja Staneta Kregarja. Med letoma 1997 
in 2013 je v isti župniji deloval kot du-
hovni pomočnik, vse od svojega prihoda 
v Koseze pa je živel v hiši svojih staršev, 
ki so jo zgradili že pred vojno, saj so se 
nameravali preseliti v Ljubljano. 
Gospod Bertoncelj se je v spominu šte-
vilnih generacij zapisal predvsem kot 
dober pedagog in prvi urednik katoliške 
otroške revije Mavrica, ki jo je urejal med 
letoma 1970 in 1996. Že kot kaplan je bil 
pravi magnet za otroke, prvi je v Slove-
niji uvajal verouk za predšolske otroke. 
Urednikovanju Mavrice je pridruževal 
pisanje mladinskih zgodb (npr. strip Mala 
jata, 1987), spodbujanje otrok in staršev 
k sodelovanju pri vsebini revije, zbiranje 
otrok v t. i. mavrične jate, organiziranje 
»mavričnih romanj«, nagrajevanje naj-
boljših izdelkov ipd. Poleg tega je kot av-
tor ali soavtor sodeloval pri sestavljanju 

veroučnih učbenikov in odločilno prispe-
val k veroučni prenovi na Slovenskem po 
Drugem vatikanskem koncilu. Bil je re-
dni udeleženec mednarodnih pedagoških 
simpozijev (Gradec, Dunaj, Salzburg, 
Milano, Budimpešta) in voditelj različnih 
tečajev. Za svoje uspešno pedagoško delo 
in zasluge pri gradnji nove koseške cerkve 
mu je papež Janez Pavel II. leta 1983 po-
delil naziv »častnega prelata Njegove 
svetosti« (papeški prelat). Leta 2009 ga je 
Društvo katoliških pedagogov Slovenije 
nagradilo s Slomškovim priznanjem. 
Zadnji dve leti je zaradi bolezni preživel 
v Duhovniškem domu Mane nobiscum v 
Ljubljani. Skozi celotno življenje se je rad 
spominjal lepega otroštva v Kovorju, kjer 
je med drugim obhajal ponovitev svojega 
zlatega (2001) in bisernega (2011) jubi-
leja mašniškega posvečenja. Umrl je 5. 
aprila 2016.

dih letih najljubši rokomet, ustvarjal je z 
družinskimi video posnetki, neizpolnjena 
želja pa mu je ostala fotografija.
Pogrešali ga bomo v krajevni skupnosti, 
pa v Društvu Sv. Neža, kjer je vseskozi 
skrbel za ozvočenje, razsvetljavo, glas-
beno spremljavo in sceno. Pogrešali ga 
bomo pri pripravi Bibičevih Spominjarij, 
pri miklavževanju, materinskem dnevu, 
na vseh prireditvah in druženjih v krajev-
ni skupnosti Brezje pri Tržiču. 
Tokrat se je svet zavrtel v čas, ko je tudi 
najboljšim prijateljem in sorodnikom tre-
ba reči zbogom.
Vsekakor bodo praznino zapolnili spomi-
ni na lepe trenutke, ki nam jih je Drago 
Peteh zapustil.
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V Sloveniji referenčne ambulante delu-
jejo kot pomemben del ambulant zdrav-
nikov družinske medicine že od leta 
2011. Zdravstveni dom Tržič tudi na tem 
področju sledi napredku in novim stan-
dardom pri obravnavi pacientov, saj smo 
s tem načinom dela začeli med prvimi v 
Sloveniji. To pomeni, da se je standar-
dnemu timu družinskega zdravnika in 
srednje medicinske sestre (sms) pridru-
žila še dodatno usposobljena diplomi-
rana medicinska sestra (dms), ki izvaja 
dodatno zdravstveno obravnavo pacien-
tov v svojih prostorih, seveda v tesnem 
sodelovanju in dopolnjevanju z družin-
skim zdravnikom. Projekt referenčnih 
ambulant, ki ga podpira tudi Ministrstvo 
za zdravje, se je po petih letih delovanja 
izkazal kot dodana vrednost v kakovostni  
zdravstveni obravnavi ljudi po 30. letu 
starosti, ne glede na to, ali so še zdravi in 
jih zato obravnavamo predvsem preven-
tivno ali pa že imajo katero od kroničnih 
nenalezljivih bolezen in jih obravnava-
mo s ciljem zdravljenja in preprečevanja 
dodatnih težav. V prihodnosti naj bi v 
Sloveniji tak način dela postal ustaljena 
praksa zdravstvene oskrbe ljudi v vseh 
ambulantah družinske medicine. Za bolj-
šo prepoznavnost referenčnih ambulant 
je bila izdana zgibanka, v kateri je prika-
zana vsebina dela teh ambulant. Dobite 
jo lahko v zdravstvenem domu.

V Zdravstvenem domu Tržič delujejo že 
štiri referenčne ambulante:
•	 Prim.	 dr.	 Tomazin	 Iztok,	 dr.	 med.,	

spec.	druž.	in	urg.	med.; sms Damja-
na Žepič Gosar; dms Damjana Keršič;

•	 Alice	 Kikel,	 dr.	 med.,	 spec.	 druž.	
med.; sms Kati Razinger; dms Damja-
na Keršič;

•	 Viljem	 Krese,	 dr.	 med.,	 spec.	 spl.	
med; sms Vanja Mejač; dms Karmen 
Česen;

•	 Smiljan	 Mubi,	 dr.	 med.	 spec.	 spl.	
med.; sms Milena Logar; dms Karmen 
Česen.

Za pregled v referenčni ambulanti se je 
potrebno predhodno naročiti po telefonu 
ali e pošti: 04/598-22-36 ( v delovnem 
času izbranega osebnega zdravnika), 
damjana.kersic@zd-trzic.si, karmen.ce-
sen@zd-trzic.si.

Prodaja	medicinske	opreme	po	domo-
vih

Občane opozarjamo, naj bodo previdni 
pri kupovanju različnih medicinskih in 
»medicinskih« izdelkov, ki jih različni 
zastopniki prodajajo po domovih. Pred-
vsem zdravniki ugotavljamo, da občani, 
najpogosteje starostniki, pod vplivom 
prodajnih veščin prodajalcev pogosto 
kupijo različne pripomočke ali preparate, 
ki nimajo dokazanega učinka, so nekako-
vostni ali pa bistveno predragi za tisto, 
kar nudijo. Ponudbe na trgu je seveda 
ogromno in laik se težko znajde, zato v 
dilemah priporočamo posvet z osebnim 
zdravnikom ali drugim zdravstvenim de-
lavcem, ki se spozna na neko področje. V 
splošnem pa najbolj priporočamo nakup 

medicinskih pripomočkov, prehranskih 
dodatkov in drugih z zdravjem poveza-
nih izdelkov v specializiranih prodajal-
nah in lekarnah. Seveda pa tudi tam ne 
prodajajo vedno stvari, ki so za vas opti-
malne ali potrebne, zato je, kot je bilo že 
omenjeno, priporočljiv posvet s strokov-
njakom, ki pri tem nima ekonomskega 
interesa, najbolje z osebnim zdravnikom. 
Tudi nakup kakovostnega izdelka, ki pa 
za konkretnega kupca ni optimalen, je 
nesmiseln. Tipičen primer so npr. me-
rilci krvnega tlaka. Priporočamo, da ima 
vsaka družina s kroničnim bolnikom ali 
starejšimi člani kakovosten merilec krv-
nega tlaka, saj z njim lahko dobimo zelo 
koristne podatke. Odsvetujemo nakup 
zapestnih merilcev, ker so bistveno manj 
natančni od nadlahtnih; priporočamo pa 
seveda nakup merilca priznanih firm s 
potrebnimi certifikati in seveda z realno 
ceno. 

Prodajalci medicinskih izdelkov in stori-
tev, ki občane obiskujejo na domu, se po-
gosto predstavljajo kot medicinske sestre 
ali tehniki, ki so zaposleni v zdravstvenih 
ustanovah, včasih se celo predstavijo kot 
zaposleni v Zdravstvenem domu Tržič. 
Njihove trditve vedno preverite, zahte-
vajte dokaze oziroma potrdila. V zadnjih 
letih smo na tem področju ugotovili pre-
cej zlorab oziroma lažnih predstavitev. 
Dejstvo je tudi, da nihče od zaposlenih v 
Zdravstvenem domu Tržič ne sme izva-
jati prodaje izdelkov in storitev na domu. 
Seveda pa omenjenih prodajalcev ne 
smete zamenjevati z našimi patronažnimi 
sestrami, ki obiskujejo številne domove 
v občini in tam izvajajo svoje naloge v 
skladu s stroko in napotnicami osebnih 
zdravnikov – od oskrbe dojenčkov in 
svetovanja mladim staršem do pomoči in 
različnih medicinskih posegov pri kronič-
nih bolnikih in pacientih po operacijah.

Referenčne ambulante družinskih zdravnikov 
v zdravstvenem domu Tržič

Prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec., Damjana Keršič, dipl. med. sestra

Uspeh tržiškega kegljača

Ema Zajc

Na majskem svetovnem prvenstvu v kegljanju v Novigradu (Hr-
vaška) so nastopili kar trije Tržičani: mladinca Urša Mejač in Blaž 
Čerin ter članica Irena Mejač.
V finalu posamezno 22. maja je nastopilo 24 najboljših kegljačev 
(od skupaj 93 tekmovalcev) iz 17 držav, med njimi tudi Blaž Čerin, 
ki je z odlično igro podrl 663 kegljev in tako osvojil kolajno. Pre-
magala sta ga samo odlična Srba, prvi je bil Ernjesi Robert (717) 
in drugi Kovačič Igor (685 podrtih kegljev). V kombinaciji pa je za 
vsega dva keglja zaostal za 3. mestom. Čestitamo! Več na: http://www.kkljubelj-trzic.eu/.
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Slikarska kolonija  
v Ohridu

Boris Šter

Združenje telesnih invalidov Makedoni-
je je od 16. do 24. aprila organiziralo že 
7. mednarodno likovno kolonijo - Ohrid 
2016. Vodil jo je prof. Zoran Jakimovski, 
dekan Fakultete za likovno umetnost v 
Skopju, pri organizaciji in izvedbi kolo-
nije pa sta sodelovala tudi Branimir Jo-
vanovski in Sofija Prčeva, predsednik in 
tajnica Združenja telesnih invalidov Ma-
kedonije. Branimir je bivši svetovni pr-
vak v streljanju z zračno pištolo. 

Sodelovalo je 22 slikarjev in šest spre-
mljevalcev iz Makedonije, Hrvaške, Srbi-
je, Bolgarije, Češke in Slovenije. Največ 
je bilo akademskih slikarjev, nekaj pa tudi 
slikarjev amaterjev, ki smo se slikarstva 
učili s pomočjo mentorjev. Na koloniji je 
bilo pet invalidnih slikarjev, med njimi 
tudi Boris Šter iz Tržiča in Klavdij Le-
ban iz Tolmina, oba udeleženca likovne 
delavnice v Lešah, člana Likovne sekci-
je Zveze paraplegikov Slovenije. Slikarji 
so od organizatorja pred slikanjem dobili 
barve in platna, slike pa so na koncu sre-
čanja poklonili organizatorju.
Vsak slikar je naslikal najmanj dve sliki, 
organizatorji pa bodo vsa dela in kataloge 
pripravili za razstavo, ki jo bodo v multi-

nacionalnem objektu Porta Makedonija v 
Skopju odprli 3. decembra ob mednaro-
dnem dnevu invalidov. 
Slikarje je obiskal tudi svetovno znani po-
potnik in animator Nick Vujicic. Za našo 
skupino je pripravil prijeten večer in pre-
davanje. Nick je bil rojen v Avstraliji in 
je sin srbskih priseljencev. Zaradi redke 
bolezni se je rodil brez rok in nog. Po ža-
lostni in burni mladosti je spoznal same-
ga sebe in svojo invalidnost, se poročil in 
zdaj pričakuje drugega otroka. Kljub te-

žavam prekipeva od življenja, navdušenja 
in upanja, kar želi deliti tudi z drugimi.
Udeleženci kolonije smo stanovali v blo-
kovskem naselju, kjer ima Društvo in-
validov Makedonije v lasti več kot deset 
apartmajev, prirejenih za osebe z invali-
dnostjo. V času kolonije smo si ogleda-
li Ohrid ter številne sakralne objekte in 
izkopanine v bližnji okolici. Kulturne-
mu dogodku je pozornost posvetila tudi 
makedonska televizija in daljši posnetek 
predvajala v TV dnevniku.

Podnebno-energetski cilji

Samo Cotelj

Podivjano vreme (orkanski veter, poplave, širjenje puščav, globalno segrevanje 
ozračja), je po mnenju večine znanstvenikov posledica nastajanja tople grede, ki jo 
povzročajo toplogredni plini, med njimi sicer nestrupen ogljikov dioksid (CO2), ki 
nastaja pri zgorevanju goriv fosilnega izvora. Tega globalnega problema na lokalni 
ravni ne bomo v celoti rešili, je pa dobro, da problem razumemo, da bomo tudi 
sami delovali tako, da se bodo izpusti toplogrednih plinov zmanjševali, kar nam bo 
omogočalo doseganje podnebno-energetskih ciljev in zavez.

Podnebno energetski cilji in zaveze EU do leta 2020 so »20-20-20«, kar pomeni, 
da je potrebno povečati energetsko učinkovitost za 20%, zmanjšati emisije toplo-
grednih plinov za 20% glede na leto 1990 ter povečati delež obnovljivih virov v 
energetski bilanci na 20%. Obvezujoče zaveze za Slovenijo do leta 2020 so prila-
gojene našim razmeram: povečanje energetske učinkovitosti za 20%, zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov za 6% glede na leto 1990 ter povečanje deleža obnovlji-
vih virov v energetski bilanci na 25%. Novi cilji podnebno energetske politike EU do 

leta 2030, ki so bili potrjeni oktobra 2014, so »40-27-27«; ti so še bolj ambiciozni 
in pomenijo zmanjšanje emisije toplogrednih plinov za 40% glede na leto 1990, 
povečanje energetske učinkovitosti oziroma zmanjšanje rabe energije za 27% ter 
povečanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci na 27%.

Za dosego tako ambicioznih ciljev in zavez bo pomembna vsaka kWh pridobljene 
energije iz obnovljivih virov, šteje vsako zamenjano okno, obnovljena fasada in 
izolirana streha ter seveda vsaka zamenjana stara kurilna naprava. Sedaj se bomo 
morali vsak zase vprašati, kaj moramo storiti, da bomo prispevali svoj delež za oh-
ranitev in izboljšanje podnebja.

Več informacij o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije lahko do-
bite v energetsko svetovalni mreži ENSVET (www.ensvet.si) oziroma v Energetsko 
svetovalni pisarni na Občini Tržič, ki deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk 
se predhodno dogovorite po telefonu 04/59-71-552 ali 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
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Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Občina Tržič daje

OBVESTILO
o sprejetem Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič, ki ga je Občinski svet sprejel na 14. redni seji dne 21. 4. 2016.

Občinski prostorski načrt Občine Tržič (OPN) je bil sprejet z odlokom in objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/2016, dne 13. 5. 2016.

V obsežnem postopku je Občina Tržič predvidene posege uskladila s posameznimi nosilci urejanja prostora, zaradi česar je prišlo do nekaterih sprememb namenske 
rabe zemljišč in pogojev za posege v prostor. 

Nov prostorski akt pokriva območje celotne občine Tržič in vsebuje tako strateški kot tudi izvedbeni del ter predstavlja osnovo za posege v prostor. Pred nakupom 
zemljišča ali pred nameravano izvedbo posega v prostor (gradnjo) naj se občani pozanimajo, kakšna je namenska raba in kakšni posegi so na posameznem zemljišču 
oz. območju dopustni. 

OPN priče veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve OPN se razveljavljajo vsi doslej veljavni prostorski akti Občine Tržič, razen naslednjih 
izvedbenih prostorskih aktov:

- Odlok o sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor (Ur. l. RS, št. 85/1999, 69/2002), 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo CČN Tržič 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona (Ur. l. RS, št. 120/2008, 1/2010) in 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur. l. RS, št. 30/2013).

 Pobude za spremembe in dopolnitve OPN Občina sprejema na obrazcu, ki ga najdete na spletni strani Občine: http://www.trzic.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/.

O pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN bodo občani seznanjeni z obvestilom oz. z objavo Sklepa o pričetku postopka.

Številka: 350-0003/2009 
Tržič, dne 5. maj 2016

mag. Borut Sajovic
župan Občine Tržič

 

Občina Tržič, veteranske in domoljubne organizacije  
vljudno vabijo na tradicionalni pohod in osrednjo svečanost  

ob dnevu državnosti,  
ki bosta v soboto, 25. junija 2016. 

 
16. tradicionalni pohod po poteh TO Tržič 

ob 7. uri izpred Gostišča Karavla Koren  
(mejni prehod Ljubelj - prelaz Ljubelj - planina Korošica - mejni prehod Ljubelj) 

 
Osrednja svečanost s kulturnim programom 

ob 14. uri pri spominskem obeležju veteranov vojne za Slovenijo 1991 
(pri Gostišču Karavla Koren) 

 
Slavnostni govornik: g. Milan Gorjanc,  

član predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije 
 

Kulturni program bodo sooblikovali: 
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič, Moški pevski zbor Gorščaki,  

učenci tržiških osnovnih šol 
 

Po svečanosti vljudno vabljeni na tradicionalni golaž. 
 
  

Vabimo vas tudi v Galerijo Atrij Občine Tržič na otvoritev razstave Samostojna  
Slovenija, ki bo v četrtek, 16. junija 2016, ob 18. uri.  Na ogled bo do 4. julija.  

25. JUNIJ - DAN DRŽAVNOSTI 
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Ples kresne noči 

Tatjana Peharc

Rotary klub Tržič - Naklo v juniju praznuje 1. 
obletnico delovanja. Ponosni smo na rezultate 
svojega dela, ki smo jih dosegli v tem kratkem 
času. V občinah Tržič in Naklo smo z zbiranjem 
sponzorskih in donatorskih sredstev, s svojimi 
prispevki in dobrodelnimi prispevki občanov, 
podjetij ter samostojnih podjetnikov:

•	 darovali sredstva družini v Tržiču, ki ji je pogorela 
hiša,

•	 podelili 2 štipendiji nadarjenima glasbenikoma,

•	 organizirali dogodke Dan za življenje s 
promocijo in učenjem oživljanja ter namestili 5 
defibrilatorjev na javnih mestih v občinah Tržič 
in Naklo,

•	 pripravili miklavževanji v domovih starejših 
občanov v Tržiču in Naklem ter obdarovali 
oskrbovance,

•	 donirali sredstva za postavitev obeležja največji 
slovenski slikarki Ivani Kobilca v Podbrezjah, 
ki v Sloveniji, kljub ponosu nanjo, še nima 
spomenika.

Za zaključek rotarijskega leta smo se odločili 
organizirati dobrodelni dogodek, Ples kresne noči, 
ki bo v Tržiču, 17. 6. 2016, ob 19. uri v Dvorani 
tržiških olimpijcev. V kulturnem programu bodo 
med drugimi nastopili Pihalni orkester Tržič, 
Tilen Artač ter ansambel Recover. Želimo si, da bi 
dogodek postal tradicionalen.

Sredstva, zbrana s pomočjo sponzorjev, donatorjev 
in udeležencev dogodka, bomo darovali pomoči 
potrebnim družinam v Tržiču, ki jih je splet 
nesrečnih okoliščin potisnil v nepremostljivo 
stisko. Na dogodku bomo sredstva zbirali tudi s 
prodajo srečk, s prodajo fotografij z dogodka ter 
izkupičkom iz prodaje vstopnic.

Del sredstev bo namenjen tudi zaključku projekta 
Ivana Kobilca v Podbrezjah, saj bo med plesom 
potekala tudi avkcija slik, ki so jih v ta namen 
darovali slikarji Kulturnega društva Tabor 
Podbrezje.

Občina Tržič, 
Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja  

pri ZZB za vrednote NOB Slovenije in 
ZB za vrednote NOB Tržič 

  

VABIJO 
na spominsko svečanost 

 
V POČASTITEV 71. OBLETNICE 

OSVOBODITVE KONCENTRACIJSKEGA TABORIŠČA 
POD LJUBELJEM  

 
V SOBOTO, 11. JUNIJA 2016, OB 11. URI 

 
  
 
  
  

Slavnostni govornik 
g. BORIS PAHOR 

pisatelj, nekdanji taboriščnik in prejemnik  
francoskega reda legije časti 

Dogodki ob 50-letnici pobratenja Tržiča in Sainte-Marie-aux-Minesa potekajo pod  
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 
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O P O Z O R I L O
L A S T N I K O M  P S O V

Nezavarovani psi v naravi plašijo divjad in jo preganjajo iz njenega bivalnega okolja. 
Življenjske možnosti divjadi so zato bistveno slabše, spreminja pa se tudi njen naravni življenjski 
ritem. Opuščanje rednega prehranjevanja zaradi vznemirjenosti pogosto vodi v bolezni in nepotrebne 
pogine divjih živali, kar poleg trpljenja povzroča tudi materialno škodo. 

Nezavarovani psi so tudi potencialna nevarnost za ljudi. 

POLICIJSKA POSTAJA
TRŽIČ

Zakon o zaščiti živali določa, da:

 morajo biti psi na javnem mestu na povodcu.
Za kršitev se posameznik kaznuje z globo od 200 do 400 evrov.

 nevarni psi (psi, ki so že ugriznili človeka ali drugo žival), pa morajo biti:
→ na povodcu in opremljeni z nagobčnikom
→ zaprti v pesjaku ali objektu
→ v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z 

opozorilnim znakom.
Za kršitve se posameznik kaznuje z globo od 800 do 1200 evrov.

LOVCI LOVSKE DRUŽINE TRŽIČ IN POLICISTI POLICIJSKE POSTAJE TRŽIČ 
OPOZARJAMO LASTNIKE PSOV, NAJ POSKRBIJO ZA USTREZNO VARSTVO SVOJIH 

ŠTIRINOŽNIH PRIJATELJEV!

Zakon o divjadi in lovstvu:

 prepoveduje spuščanje psov v prosto naravo brez nadzora. Lastnik je odgovoren 
za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi.

   Za kršitev se posameznik kaznuje z globo od 400 do 1200 evrov.

LOVSKA DRUŽINA
TRŽIČ

Koliko si lahko 
pomagamo s kreditom 
za okoljske naložbe Eko 
sklada?

Jožef Pogačnik 

15. aprila je Eko sklad v Uradnem listu RS 
in na spletni strani www.ekosklad.si objavil 
javne pozive 55OB16, 56PO16 in 57LS16 
za dodeljevanje ugodnih kreditnih sredstev 
občanom, pravnim osebam in samostojnim 
podjetnikom ter občinam za različne nalož-
be na področju varstva zraka in blaženja 
podnebnih sprememb, varstva voda in učin-
kovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. 

Poziv za dodeljevanje ugodnih kreditov 
občanom pomeni dodatno priložnost, kako 
zagotoviti finančna sredstva za izvedbo 
energetsko učinkovitih ukrepov, za katere 
se lahko pridobi finančna spodbuda. Tudi 
za nekatere druge okoljske ukrepe je kredit 
lahko dobrodošla možnost pri pripravi fi-
načne konstrukcije naložbe. V še vedno ne 
dovolj stabilnih časih je razumljivo, da so 
krediti posebej pri občanih nepriljubljeni. 
Pogosto so vzrok slabi zgledi, morda tudi 
slabe izkušnje, morda smo premalo vešči 
načrtovanja naložb in priprave plana finan-
ciranja. Slednji je v veliki meri odvisen 
od stabilnih virov prihodkov družinskega 
proračuna in učinkov naložbe, kot je v fi-
nančnem pogledu npr. bodoči prihranek 
stroškov za ogrevanje. 
Po drugi strani pa nam ugodna kreditna 
sredstva včasih sploh omogočijo izvedbo 
potrebnega ukrepa ali pa učinkovito po-
večanje obsega naložbe, da je ta karseda 

ekonomična. Dodatna prednost je, da lahko 
poleg vloge za energetsko učinkovite ukre-
pe po pozivu 37SUB-OB16 za subvencijo 
pri Eko skladu vložimo hkrati tudi vlogo 
za pridobitev kredita. Celo prilog ni treba 
podvajati, pravijo na Eko skladu. Ob tem 
je posebej smiseln razmislek v smeri celo-
vitejše energetsko učinkovite naložbe. Le-
tošnja novost omenjenega poziva Eko skla-
da je, da se v primeru treh ali več ukrepov 
od A do H po omenjenem javnem pozivu, 
ki se prijavijo v isti vlogi oz. se izvedejo 
sočasno v isti starejši stanovanjski stavbi, 
delež vsote finančnih spodbud, ki veljajo 
za posamične ukrepe, poveča za polovico 
in v splošnem finančna spodbuda lahko 
znaša do 30% priznanih stroškov naložbe. 
Ukrepi morajo biti izvedeni v isti stano-
vanjski stavbi oz. njenih delih, za gradnjo 
katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano 
pred 1. 1. 2003. O prednostnih ukrepih se 
je priporočljivo posvetovati z energetskim 
svetovalcem. Ponovno opozarjam, da je 
vloge potrebno oddati pred začetkom iz-
vedbe del.
Menim, da je zlasti pri naložbah v višini 
nad 5.000 € vredno razmisliti o pridobitvi 
ugodnega kredita. Če je poziv Eko sklada 
primerna opcija, lahko preverimo tudi pri 
najbližji izpostavi Banke Koper, ki je pri 
tovrstnih kreditih partnerica Eko sklada. V 
splošnem, glede na razpisano letno obre-
stno mero, ki je trimesečni EURIBOR (za 
mesec maj znaša 0,000%) + fiksni pribitek 
1,300%, ob zaprošenem znesku kredita 
5.000,00 € in odplačilni dobi 10 let, zna-
ša informativna mesečna anuiteta 44,46 €. 
Stroški odobritve in zavarovanja kredita 
niso vključeni v višino anuitete. Nikakor 
pa niso zanemarljivi, ker okvirno znašajo 
nekje med 2 in 3% zneska kredita in jih 
je treba poravnati pred koriščenjem kredi-
ta. Kljub temu menim, da je ugodneje, če 
se kredit z določeno premijo zavaruje pri 
zavarovalnici in se dogovorjenih terjatev 
ne zavaruje z nepremičnim premoženjem 
(hipoteko). 
Nekaj značilnih informacij je podanih z in-
formativnim izračunom, ki ga najdemo v 
besedilu poziva 55OB16 na spletni strani 
Eko sklada. Priporočljivo pa je, da za svoj 
primer predhodno na banki pridobimo na-
tančen izračun. Kreditojemalec kredit vra-
ča v mesečnih anuitetah, ki ne smejo biti 
nižje od 40 € in ne višje od prostega dela 
ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v 
zadnjih treh mesecih. S pametno naložbo 
in optimalno finančno konstrukcijo na-
ložbe se lahko doseže, da se bo naložba v 
delno energijsko prenovo poplačala z me-
sečno anuiteto, ki je nižja od prihrankov 
stroškov za rabo energije, ki so posledica 
naložbe. Zavisi predvsem od obstoječega 
stanja objekta in ciljev, ki lahko presegajo 
običajni namen za večjo energetsko učin-
kovitost in povečanje bivalnega ugodja.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
junij in julij 2016
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so 
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.  

RAZSTAVE
od 12. maja do 30. junija,  Kurnikova hiša 
Kaj so ljudje nosili spodaj?; Tržiški muzej

od 19. maja do 13. junija, Galerija Atrij Občine Tržič
50 let pobratenja s Sainte-Marie-aux-Mines; Odkrit pogled in čvrst stisk rok; 
Tržiški muzej in Občina Tržič 

od 20. maja do 4. junija, Paviljon NOB Tržič
Tržiški velikani;  Kulturno društvo tržiških likovnikov

Od 4. junija do 4. julija,  Dom Petra Uzarja 
50 let od odhoda zadnjega vlaka iz Tržiča; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

od 9. junija do 10. julija, Paviljona NOB
Seiji Kimoto Moč in nemoč; Tržiški muzej

od 16. junija do 4. julija, Galerija Atrij Občine Tržič
Samostojna Slovenija; Tržiški muzej, Policijsko veteransko društvo SEVER Gorenjska 
in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič

od 7. julija do 29. avgusta, Galerija Atrij Občina Tržič
Fotografska razstava Srebrenica 11. julij; Tržiški muzej

od 14. julija do 29. avgusta, Galerija Paviljon NOB
Spominska razstava ob deseti obletnici smrti akademskega slikarja Jožeta Megliča; 
Tržiški muzej

JUNIJ
sreda, 1. junij 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 3. junij 2016
19:00, Kulturni center Tržič 
Letni koncert Glasbene šole Tržič; Glasbena šola Tržič

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

sobota, 4. junij 2016 
Izlet Črnivec-Gornji Grad-Radmirje-Braslovče; Društvo upokojencev Tržič

Planinski izlet na Breški Jalovec (1613m); PD Tržič

na športnem igrišču Osnovne šole Bistrica 
Za zdrav življenjski slog - dan športa OŠ Bistrica; Osnovna šola Bistrica in Krajevna 
skupnost Bistrica pri Tržiču 

9:00, središče Sebenj
Vaški sejem; Krajevna skupnost Sebenje

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

14:00, Križe
Gasilsko tekmovanje - Memorial Ernsta Lombarja ml.; PGD Križe 

18:00, Križe, travnik za OŠ Križe
Gasilska veselica z Dejanom Vunjakom & Brendijevimi barabami; PGD Križe

21:00, Dvorana tržiških olimpijcev 
Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Tržič z naslovom Dobri stari časi; 
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič 

torek, 7. junij 2016
10:15, Dom Petra Uzarja
Skupinska telovadba; Dom Petra Uzarja Tržič

16:00, zbor pred Domom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi – Pohod po poti treh zvonov; 
Dom Petra Uzarja Tržič

18:00, Društvena pisarna Bistrica
Meritve društva diabetikov Tržič; Društvo diabetikov Tržič

18:00, Zdravstveni dom Tržič - predavalnica
Delavnica Zdravi zobki; Zdravstveni dom Tržič

četrtek, 9. junij 2016
17:00, Paviljon NOB Tržič
Odprtje kiparske razstave, Seiji Kimoto Moč in nemoč; Tržiški muzej

petek, 10. junij 2016
18:00, Staro mestno jedro Tržiča
Slavnostni mimohod ob 50. obletnici pobratenja med mestoma Tržič in 
Sainte-Marie-aux-Mines; Občina Tržič

19:30, Dvorana tržiških olimpijcev 
Slavnostna akademija ob 50. obletnici pobratenja med mestoma Tržič in 
Sainte-Marie-aux-Mines; Občina Tržič 

sobota, 11. junij 2016
11. do 18. junij Bol na Braču – letovanje; Društvo upokojencev Tržič

8:00, izpred Mladinskega doma na Ravnah 
VI. poletni pohod na Kal; Krajevna skupnost Ravne

8:00, Trg svobode
Tržni dan; Polona Brodar s.p.

9:00,  park pobratenja 
Odkritje spominskih plošč Paulu Baumannu in Armandu Flecku; Občina Tržič

10:00, Trg svobode
Tržiške poletne prireditve; slikarska delavnica Nariši se; Občina Tržič in
Polona Brodar s.p.

11:00, Dvorana v Podljubelju
Tradicionalno srečanje invalidov; Društvo invalidov Tržič

11:00, Spominski park Mauthausen Ljubelj
Spominska slovesnost ob 71. letnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj; 
Občina Tržič, ZZB NOB Slovenije, ZZB za vrednote NOB Tržič

18:00, Amfiteater Gorenjska plaža
Koncert orkestra Accordina ob 50. obletnici pobratenja med mestoma Tržič in 
Sainte-Marie-aux-Mines; Občina Tržič

nedelja, 12.junij 2016 
20:00, Skedenj v Kovorju
Igra Branislava Nušića Navaden človek; KD Kruh Križe

ponedeljek, 13. junij 2016
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše; Zdravstveni dom Tržič
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torek, 14. junij 2016
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina 
za samopomoč Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Predstavitev knjige ob 50. obletnici pobratenja med mestoma Tržič in 
Sainte-Marie-aux-Mines »Odkrit pogled in čvrst stisk rok«; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Občina Tržič

sreda, 15. junij 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 16. junij 2016
16. do 22. junij letovanje v Izoli; Društvo upokojencev  Tržič

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

18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave, samostojna Slovenija; Tržiški muzej

petek, 17. in sobota, 18. junij 2016
Planinski tabor za Mladinsko skupino: Planinski dom na Zelenici (1536 m); 
Planinsko društvo Tržič 

petek, 17. junij 2016
19:00, šola Leše
Predavanje Kompostiranje kuhinjskih odpadkov; Skupina za razvoj podeželja 
Lešanski jabuk 

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

19:00; Dvorana tržiških olimpijcev
Ples kresne noči; Rotary klub Tržič Naklo

sobota, 18. junij 2016
Planinski izlet na Skutnik (1721m); Planinsko društvo Križe

Balinišče v Bistrici 
Polfinale državnega prvenstva v balinanju za članice posamezno; 
Balinarski klub Bistrica

7:00, Dom pod Storžičem, Gasilski dom v Lomu
15. Merčunov dan; Društvo diabetikov Tržič

11:00,  Zelenica
Planinska maša na Zelenici; Planinsko društvo Tržič

18:00,  Tržiški muzej
Poletna muzejska noč, otroška noč v muzeju; Tržiški muzej

21:00, amfiteater Gorenjska plaža
Tržiške poletne prireditve; koncert Big foot mama; Občina Tržič in Media butik d.o.o.

21:00, Tržiški muzej
Poletna muzejska noč, koncert družinskega tria Volk Folk iz Ilirske Bistrice; 
Tržiški muzej
 
22:00, Tržiški muzej
Poletna muzejska noč, nočno vodstvo; Tržiški muzej

nedelja, 19. junij 2016
Balinišče v Bistrici 
Finale državnega prvenstva v balinanju za članice posamezno;  
Balinarski klub Bistrica

10:00, Zavetišče v Gozdu
Dan kriških planincev; Planinsko društvo Križe

torek, 21. junij 2016
18:00, Društvena pisarna v Bistrici
Meritve društva diabetikov; Društvo diabetikov Tržič

petek, 24. junij 2016
Poletni dan Osnovne šle Bistrica, Osnovna šola Bistrica

10:00, Hudi Graben pri spominski plošči padlim
Spominska svečanost ob 75 obletnici OF; KO ZB za vrednote NOB – Brezje in Leše

15:00, Atrij Občine Tržič
Zaključek tedna vseživljenjskega učenja in počastitev 200 letnice glasbenega šolstva; 
Ljudska univerza Tržič

20:30, V Pollakovem salonu ali na vrtu Tržiškega muzeja
Tržiške poletne prireditve; Glasbeni večer v Tržiškem muzeju, VOX ARSANA & BAND; 
Tržiški muzej

sobota, 25.  junij 2016
Planinski izlet na Kukovo špico (2427m); Planinsko društvo Tržič

Izlet  Višarje – Trbiž; Društvo upokojencev Tržič

7:00, izpred Gostišča Karavla Koren 
16.  Spominski pohod po poteh TO (Ljubelj – prelaz Ljubelj – Korošica – Ljubelj); 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenije Tržič

14:00, ob spominskem obeležju veteranov vojne za Slovenije 1991 
(pred Gostiščem Karavla Koren) 
Spominska slovesnost ob dnevu državnosti; Občina Tržič v sodelovanju z 
Veteranskimi organizacijami

nedelja, 26. junij 2016
Pohod po okolici Železnikov ali Žirov; Društvo diabetikov Tržič

9:00, Brezje pri Tržiču 
7. tek do koče na Dobrči; Tekaški klub Tržiške strele

torek, 28. junij 2016
16:00, Balinišče v Bistrici 
Odprto  prvenstvo Tržiča  v balinanju za moške posamezno (1. dan);  
Balinarski klub Bistrica

sreda, 29. junij 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

16:00, Balinišče v Bistrici 
Odprto  prvenstvo Tržiča  v balinanju za ženske posamezno;  Balinarski klub Bistrica

19:00, amfiteater Osnovne šole Bistrica
Gledališka predstava Sreča v nesreči; Osnovna šola Bistrica 

Četrtek, 30. junij 2016
16:00, Balinišče v Bistrici 
Odprto  prvenstvo Tržiča  v balinanju za moške posamezno (1. dan);  
Balinarski klub Bistrica

18:00, parkirišče Osnovne šole Bistrica
Odprimo srca – druženje vseh generacij; Amalija in prostovoljke   

JULIJ
vsak četrtek v juliju 2016
Kopalni četrtki na morju, izmenično Izola, Debeli rtič , Strunjan; 
Društvo upokojencev Tržič

petek, 1. julij 2016
16:00, športno igrišče OŠ Bistrica
Igrajmo se atletiko; Atletski klub Križe – Tržič in Atletska šola Rožle Prezelj
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17:00, Gasilski dom Bistrica 
Dan odprtih vrat; PGD Bistrica pri Tržiču 

19:00, sejna soba KS Bistrica pri Tržiču
Slavnostna seja; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

19:30, amfiteater Gorenjska plaža
Show Plesnega kluba Tržič in žur s skupino POP DESIGN; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

20:00, amfiteater Osnovne šole Bistrica
Koncert Kitarskega ansambla Svarun »Pesem strun«; Kulturno društvo Svarun

sobota, 2. julij 2016
Planinski izlet na Amariano (1905 m); Planinsko društvo Tržič

10:00, Trgovski center Deteljica
Veselo v Bistrici pri Tržiču (degustacija sladoleda, sejem, glasbeni nastopi, delavnice, 
predstava za otroke….); Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

19:00, amfiteater Gorenjska plaža
Bistriška noč - zabava s skupino Takle mamo in pester spremljevalni program; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

21:00, Atrij Občine Tržič
Tržiške poletne prireditve; monokomedija Mulc vas gleda…; Občina Tržič in 
Media butik d.o.o.

nedelja, 3. julij 2016
11:00, Bistriška planina
Srečanje na Bistriški planini; Občina Tržič, Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču in 
ZZB za vrednote NOB Tržič

ponedeljek, 4. julij 2016
16:00, Dom Petra Uzarja 
Kdo je Peter Uzar; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču 

torek, 5. julij 2016
Pohod po soteski Čepa (Avstrija); Društvo upokojencev Tržič

četrtek, 7. julij 2016
18:00, Galerija Atrij Občina Tržič
Otvoritev fotografske razstave Srebrenica 11. julij; Tržiški muzej

sobota, 9. julij 2016
8:00, Trg Svobode
Tržni dan; Polona Brodar s.p.

10:00, Trg svobode
Tržiške poletne prireditve; predstava Kolački Spominčice Fifi; Občina Tržič in  
Polona Brodar s.p.

20:00, Leše 
Koncert Kitarskega ansambla Svarun »Pesem strun«; Kulturno društvo Svarun

Triglav
31. spominski pohod na Triglav; Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič

sreda, 13. julij 2016
7:00
Kopalni izlet; Izola ali Strunjan; Društvo invalidov Tržič

četrtek, 14. julij 2016
18:00, Galerija Paviljon NOB
Otvoritev spominske razstave ob deseti obletnici smrti akademskega slikarja  
Jožeta Megliča; Tržiški muzej

petek, 15 julij 2016
Družabno srečanje članov; Društvo upokojencev Tržič

sobota, 16. julij 2016
Planinski izlet na Woellaner Nock – Bad Kleinkircheim (2145 m); 
Planinsko društvo Križe

petek, 22. julij 2016
20:30, Tržiški muzej
Tržiške poletne prireditve; Glasbeni večer v Tržiškem muzeju 
Rudi Bučar & Istrabend z gostjo Romano Krajnčan; Tržiški muzej

sobota, 23. julij 2016
Pohod na Viš (2666m); Planinsko društvo Tržič

10:00, atrij Občine Tržič
Tržiške poletne prireditve; KŠD ŠTUMF – Rdeča kapica; Občina Tržič

sobota, 30. julij 2016
Izlet na Creta di Collinetta ali Cellon (2238 m); Planinsko društvo Tržič 

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE
KRanska kuhna Glavni trg Kranj Zavod za turizem in kulturo Kranj, 

04/238-04-50
4. 6. 2016, ob 11.00 Tek za moške 2016 Zbor pri Mestni knjižnici Kranj Atletski klub Triglav Kranj,  

040/452-886
10. 6. 2016, ob 21.00 Koncert: Gibonni Letno gledališče Khislstein Kranj Zavod za turizem in kulturo Kranj, 

04/238-04-50
10. in 11. 6. 2016 Tek štirih mostov Škofja Loka Igor Drakulic, 041/344-138 
12. 6. 2016, od 9:00 do 18:00 Koper na dlani – Predstavitev  

krajevnih skupnosti in turističnih 
društev Mestne občine Koper

Pristaniška ulica, Koper Mestna občina Koper, Jana Otočan, 
05/664-62-42

15. – 30. 6. 2016 Konjiški dnevi 2016 Razni kraji občine Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice, Klara 
Šibanc Korošec, 03/757-33-63

17. 6. 2016, od 17:00 do 02:00 Caprisov koncert Titov trg, Koper Radio Capris d.o.o Koper,  
05/668-06-05

21. 6. 2016 ob 18.00,
odprto do 26. 6. 2016

Otvoritev razstave Čipka nekdaj in 
danes

Sokolski dom, Gorenja vas Klekljarsko društvo Deteljica,  
Gorenja vas, Vida Šubic, 051/244-856

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
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Program praznovanja krajevnega 
praznika KS Bistrica pri Tržiču 
Lado Srečnik

Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču praznuje 4. julija svoj krajevni praznik. V 
sklopu praznovanj bodo kulturni, športni, humanitarni, zabavni in delovni dogodki 
za vse zvrsti in starosti krajanov. Tudi letos bomo praznovali na različnih lokacijah 
po vsej krajevni skupnosti.
K sodelovanju in obisku praznovanja, športnih tekmovanj, stojnic, družabnih 
dogodkov, že 10. sladolednega dneva slaščičarne Bistrica vas vabi Krajevna 
skupnost Bistrica pri Tržiču.
Podroben program praznovanja objavljamo na spletnem portalu MojaObčina.si, 
tukaj pa izpostavljamo:

Sobota, 4. junij 
Za zdrav življenjski slog - Dan športa OŠ Bistrica (športne igre na igrišču OŠ Bistrica).

Sobota, 18. junij – četrtek, 30. junij
Tekmovanja v balinanju, Balinišče Bistrica (Balinarski klub Bistrica).

Sreda, 24. junij
Poletni dan Osnovne šole Bistrica, v avli OŠ Bistrica.
Koncert skupine Svarun, atrij OŠ Bistrica ob 19. uri

Sreda, 29. junija ob 19. uri
Gledališka predstava Sreča in nesreča v izvedbi dramskega krožka OŠ Bistrica, atrij 
OŠ Bistrica.

Petek, 1. julij ob 16. uri
Igrajmo se atletiko (za predšolske in šolske otroke), športno igrišče OŠ Bistrica. 

ob 19. uri
Slavnostna seja KS Bistrica pri Tržiču, sejna soba KS Bistrica pri Tržiču.

ob 20. uri
Žur za mlade po letih in srcu s skupino POP DESIGN, avditorij Gorenjske plaže.

SOBOTA, 2. julij

Od 10. do 14. ure
Veselo v Bistrici pri Tržiču (stojnice, delavnice, kulturni program, Sladoledni dan), 
ob trgovskem centru  Deteljica

Od 19. ure
BISTRIŠKA NOČ (skupina Takle Mamo, Plesni klub Tržič, Ženski pevski zbor Zven 
miru, podelitev priznanj KS, Jasmin Suljić, PS Špela, KUD Leyli, tržiški športniki, 
srečelov), avditorij Gorenjske plaže.

NEDELJA, 3. julij

Ob 7.30
Slovesna maša, župnijska cerkev sv. Marije Goretti.

Ob 11. uri
Družabno srečanje na Bistriški planini in počastitev praznika KS Bistrica pri Tržiču 
(zbor pohodnikov ob 8.30).

Ponedeljek, 4. julij 
ob 16. uri
Kdo je Peter Uzar? (predstavitev moža, po katerem se imenuje dum starejših 
občanov, in ogled njegove filmske biografije Sončnica Janeza Mayerja), atrij Doma 
Petra Uzarja.

Vabljeni! Na vseh prireditvah je vstop prost. Informacije na tel.: 031-611-444  
(Lado Srečnik) ali 070-166-056 (Vida Raztresen).
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Vsak kraj ima svojo zgodovino. Tudi Križe in Križani jo imamo. Zgodovinsko 
povest Josipa Lavtižarja Junaška doba Slovencev, ki je v glavnem razpeta 
med grad nad Bistrico in vasjo Križe, so že februarja predstavili Slavko 
Bohinc, predsednik KD Kruh Križe, urednik ponatisa Janez Kavar, literarni 
zgodovinar dr. Miran Hladnik, avtor spremne besede, igralci ansambla 
KD Kruh in pevci KUD Jerbas.

Vse o zgodbi boste izvedeli, ko boste prebrali to knjigo, vredno jo je 
prebrati. Za nakup se pozanimajte v TPIC Tržič ali pri KS Križe.

Nagrajenke 3. letošnje številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore (najbolj prodajana sladica 
v Lovski koči Vetrno je grmada) nagrajuje JANEZ, Križe, d.o.o., PE Lovska koča Vetrno, so; 

1. nagrado (kosilo za 2 osebi ) prejme Majda Rokavec, Virje, Tržič;
2. nagrado (kosilo za 1 osebo) prejme Tatjana Oman, Pod gozdom, Kovor, Tržič;
3. nagrado (sladico za 4 osebe) prejme Silva Čadež, Loka, Tržič.
Nagrajenkam iskreno čestitamo, o nagradi in možnosti prevzema bodo obveščene po pošti. 
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iz Ljubljane, v katerega imenu jo je, prav tako vidno vesel, sprejel njen 
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