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Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Odgovorni urednik: David Ahačič

Pomočnica odgovornega urednika: Petra Hladnik

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

Svetovalec za fotografijo: Luka Rener

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

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

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

Glasilo »Tržičan« je brezplačno. 

Naklada: 5.980 izvodov. 

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

Na naslovnici: Ohladitev na Gorenjski plaži, foto: Matej 
 Meglič, Foto klub Tržič

V Tržiču in okolici se mnogo dogaja - pripovedujte 
o tem! Naslednja številka občinskega glasila izide 1. 
avgusta; vabimo vas, da nam prispevke pošljete do 
12. julija na e-naslov: 
urednistvo.trzican@gmail.com.

Popotnica razvoju

Jana Jenko

Ne razumem ljudi, ki s svojim neodgovornim ravnanjem uniču-
jejo naravo. Prav te dni je zopet (katerikrat že?) potekala akcija 
pobiranja odpadkov iz narave. Pred leti so potekale vsesloven-
ske akcije »Očistimo Slovenijo«. Dandanes akcije organizirajo 
posamezniki in organizacije v lokalnem okolju. Čestitam jim 
– za vztrajnost v tem sizifovskem početju. 
Kajti vsakič znova se pojavijo posamezniki, ki odmetavajo 
odpadno embalažo in tudi večje kose odpadnih materialov v 
naravo, namesto da bi to odvrgli v koše za smeti ali odpeljali 
na deponijo. 200-litrski železni sod sredi poraščenega brega – 
nekdo ga je moral prinesti ali pripeljati do tja – mar ne bi bilo 
vseeno, če bi ga zapeljal nekaj metrov naprej na deponijo? Ali 
več kvadartnih metrov polivinila – ne morem si predstavljati, 
da bi ga veter, tako lepo zloženega, odložil pod cesto. Da ne go-
vorim o praznih plastenkah in steklenicah. Pri tem je zanimivo, 
da nekdo polno plastenko lahko nese nekaj kilometrov daleč, 
prazna pa mu je tako odveč, tako težka, da je ne more nesti 
nekaj metrov do koša za smeti.
Tržič se je usmeril v razvoj turizma, kar je vse pohvale vredno. 
Imamo veliko naravnih lepot, znamenitosti in turističnih objek-
tov, ki jih je pametno pokazati celemu svetu. Vendar – turisti 
opazijo tudi odvržene odpadke, ki kazijo vso to lepoto. In glede 
na lokacije najdenih odpadkov grem stavit, da so jih tja odvrgli 
domačini in ne tujci! Mogoče so nekateri domačini že navajeni, 
vendar – si predstavljate pogled turista, ki si gre v poletni vro-
čini ohladiti vsaj noge, če že ne celega telesa v mrzlo Bistrico, 
v prijetno senco Dovžanove soteske, nad glavo pa mu plapola 
papirnata vrečka?
Sama lepoto neke pokrajine ali države ocenjujem tudi s strani 
čistoče. Res si ne želim, da si ob naravnih lepotah in prijaznih 
ljudeh turisti Tržič zapomnijo tudi po – odpadkih.

Delavnica belokranjskih plesov

Maja Tekavec; foto: Pija Japelj

Težko bi našli pokrajino, ki se ji ime tako prilega kot Beli krajini. 
Beli kostumi in bele breze so njen simbol. In kakor se je bil pre-
bivalec te dežele na robu Slovenije v preteklosti zaradi revščine 
prisiljen oblačiti v bele, iz lanenega platna izdelane obleke, so se 
mu breze vsiljevale kar same od sebe. Oboje je postalo in ostalo 
temelj ljudskega izročila Bele krajine. 
Mala belokranjska regija ima bogato kulturno, plesno, glasbeno, 
pevsko in kostumsko izročilo in tudi to je eden ob razlogov, da 
smo 13. maja člani FS Karavanke pripravili pravi belokranjski 
večer oz delavnico, na kateri smo obiskovalcem in obiskovalkam 
predstavili izročilo Bele krajine.
Na delavnici smo se (na)učili plese kot so: Pobelelo pole, Lepa 
Anka, Seljančica, Carska kasa, Žumberačko kolo, Nemo kolo … 
Za pevski program belokranjskih pesmi, ki spadajo med najsta-
rejše pevsko izročilo na Slovenskem, so poskrbele pevke ljudskih 
pes mi FS Karavanke. In kot se za vsako pravo predstavitev po-
krajine spodobi, tudi mi nismo pozabili na kulinariko ter tako med 
drugim okušali »Belokranjsko povitico«. 
Ob tej priložnosti bi se iskreno rada zahvalila članoma FD Biser-
nica iz Reteč, ki sta poskrbela za glasbeno spremljavo z bisernico 
in bračem ter seveda 
vsem obiskovalcem 
za podporo ter popes-
tritev večera po belo-
kranjsko.
»Trn se izza mlada 
špiči, da ne zabi na 
starost bosti.« (Le kar 
se naučiš v mladosti, 
znaš tudi v starosti.)

FS Karavanke 
išče nove 
godce

V KD Folklorni skupini 
Karavanke potrebujemo 
več GODCEV za igranje 
na: harmoniko, klarinet, 
violino, oprekelj itd. Če 
si eden ali ena od tistih, 
ki bi se rad družil z nami 
na vajah in nastopih, lepo 
vabljen v naše vrste!
Vaši Karavančki vas 
nestrpno pričakujemo! 

KD FOLKLORNA SKUPINA
KARAVANKE

vabi v svoje vrste
glasbenike, godce

za igranje
na harmoniko,

violino, oprekelj, ...

VABLJENI!
Več informacij na telefonski številki:

051 332 787 (Saša)
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župan z nami

Prenova križišča v 
Podljubelju

Primer prenove križišča v Podlju-
belju je lahko šolski primer, da se 
z vztrajnostjo, modrostjo, sodelo-
vanjem in spoštovanjem dane be-
sede slej ko prej pride do dejanja, 

uspeha v skupno dobro. Sago opisujem podrobneje, ker jo velja na 
kakšni drugi lokaciji še ponoviti.
Pred leti mi je skupina domačinov z Zaimenovim Markotom na 
čelu potožila, da jim desetletja stara krivica in napaka, ko so pri 
gradnji hitre državne ceste Bistrica – Ljubelj pozabili na sodoben 
in varen izvoz domačinov, vsak dan bolj greni življenje, odganja 
obiskovalce ter jih varnostno izpostavlja. Skeptiki so nam dejali, 
da taka investicija ni možna, saj bi jo v nasprotnem izpeljali že 
davno. Beseda je dala besedo in s številnimi vztrajnimi koraki in 
sodelovanjem mnogih smo v maju odprli težko pričakovano grad-
bišče, ki bo v široko zadovoljstvo dokončano v juniju.
Najprej je bilo potrebno o nujnosti prepričati državne organe, ki 
skrbijo za ceste. Nato smo z domačim projektantom g. Elerjem 
pripravili osnutek ideje, s pomočjo takratnega predsednika KS 
Pod ljubelj Dragana Njegovana pa smo ga soglasno potrdili na 
dobro obiskanem zboru krajanov in se hkrati tudi domenili, da je 
to prednostna investicija v vasi v tem mandatu. Boj z birokratskimi 
mlini je trajal več kot tri leta.

Sodelavci v občinski upravi so po več sto urah dela pripravili po-
trebne dokumente. Res smo papirnata država, če tu, v dobro jutriš-
njega dne ne popustimo, nam tudi bog ne pomaga. Projekt smo s 
široko, žal pa ne soglasno podporo, umestili v občinski proračun. 
Skupaj smo zmogli. Denar, ki je pogosto velika ovira, sploh ni bil 
največji problem. 

Skupaj do ciljev in dejanj

Podobnih dejanj bo v letošnjem letu, ki bo investicijsko presežno, 
še nekaj. V Križah je že skoraj uspešno zaključena varnostna pre-
nova vhoda v vas pred pokopališčem. Z novim kanalom iz Sebenj 
do Snakovega smo na sistem že na novo priključili prve hiše. Pla-
ninska pot je pred zaključno asfaltno preplastitvijo, zaključujemo z 
ureditvijo poplavne varnosti v Grabnu v Kovorju, projekt krožišča 
v Bistrici je tik pred oddajo, za nadaljevanje pločnika na Loki se 
pripravlja razpis za javno naročilo …
Hvala vsem za potrpljenje, soglasja in razumevanje težav ob grad-
biščih. Še vedno velja in se vsakič znova potrjuje, da je zaradi 
zadovoljstva in napredka, ki ga prinašajo nove investicije, vredno 
potrpeti.

Že 70 let v gasilski uniformi

Tradicijo Florjanove povorke tržiški gasilci negujemo že od leta 
1811, ko je v požaru v našem mestu umrlo 75 ljudi. Letos mineva 
že 70 let, kar je gasilsko uniformo prvič oblekel Gabrijel Hladnik. 
Jelko, iskrena hvala za številne prostovoljne ure dela v gasilskih 
vrstah, prenos znanja in veščin, tvojo srčnost in požrtvovalnost. 

Jelko, še na mnoga leta!

Investitor:

Projektant:

Naročnik:

Objekt, lokacija:

Načrt:

Za gradnjo:

Vrsta projektne
dokumentacije:

Vsebina,
naslov risbe:

Ime in priimek: Ident. št.: Podpis:

Odg.
projektant:

Izdelal:

Št. projekta: Št. načrta: Št. risbe:

Merilo: Datum:

Evidentiranje sprememb:

Planing, d.o.o., Križe
Snakovška cesta 68b
4294 Križe, Slovenija
Ident. št.  0218
tel: +386 (04) 5955-321
fax: +386 (04) 5955-322
email: planing@siol.net;  info@planing.si

PLANING
d.o.o.   Križe

OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290 Tržič

Obnova "Križišča Podljubelj", to je priključka
občinske ceste skozi naselje Podljubelj na
glavno cesto  G2-101/0232 MP Ljubelj -
Bistrica (Tržič), v km 6+900 LE (cca)

3 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN
     DRUGI GRADBENI NAČRTI - "NAČRT KRIŽIŠČA"

REKONSTRUKCIJA

PZI - projekt za izvedbo

SITUACIJA UREDITVE - GRADBENA SITUACIJA

Ivan Eler, u.d.i.g. IZS G-0326

P- 534 P- 534/K 5,3

1:500 julij 2016

Kontroliral:

Ivan Eler, u.d.i.g.

Po recenziji

IZS G-0326

Od ideje in terenskega ogleda je do načrtov je dolga pot prek zahtevnih soglasij, številnih popravkov, recenzije projekta.

Obrisi sodobnega in varnega križišča s širokimi in preglednimi pasovi ter 
varnostno osvetlitvijo so že vidni.
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»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Kohezijskega sklada.«

Naša občina zakorakala 
v trajnostno 
prihodnost

Borut Sajovic

Po enoletni pripravi in številnih aktivnos-
tih je bila 20. aprila na občinskem svetu 
sprejeta Celostna prometna strategija ob-
čine Tržič. Skupaj s strokovnjaki iz Kon-
zorcija CPS smo jo uspešno pripeljali od 
začetnih delovnih srečanj in prepoznavanj 
raznolikih težav, povezanih s prometom, do 
končnega predloga ukrepov, ki lahko našo 
občino pripeljejo v bolj zeleno in trajnostno 
obarvano prihodnost. 
Dokument celostne prometne strategi-
je na 65 straneh prinaša natančen pregled 
trenut nega stanja, pri katerem ste nam s 
svojimi mnenji in predlogi izjemno po-
magali tudi občanke in občani, ter vizijo 
in akcijski načrt s konkretnimi cilji za iz-
boljšanja prometne situacije. Ta izpostavlja 

pet prioritetnih stebrov (celostno promet-
no načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni 
potniški promet in motorizirani promet), 
katerih spremembe bodo ključni dejavniki 
za vzpos tavitev bolj zelene prihodnosti. 
Tudi pri izpolnjevanju teh ciljev bo zelo 
pomembno delo vseh organizacij ter sode-
lovanje vseh občank in občanov, ki bomo 
tudi s spremenjenimi potovalnimi navada-
mi veliko pripomogli k še bolj kakovostne-
mu življenju v naši prelepi občini. 
S pripravo celostne prometne strategije 
smo torej prižgali zeleno luč za trajnost, na 
vseh nas pa je, da pogumno vstopimo vanjo 
in pomagamo narediti občino Tržič še pri-
jaznejšo za prebivalce in obiskovalce.
Z investicijami v letošnjem letu Obči-

na Tržič celostno prometno strategijo že 
uresničuje v praksi. Na področju javnega 
potniškega prometa smo v Križah preure-
dili avtobusna postajališča, za izboljšanje 
varne hoje se bo pričela izgradnja pločnika 
Kovor – Loka, na področju motorizirane-
ga prometa povečujemo prometno varnost 
s preureditvijo križišča v Podljubelju in 
predvideno izgradnjo krožišča na Deteljici 
v Bistrici.
Vsi, ki promet ustvarjamo in z njim živi-
mo, lahko delamo korake v smer trajnostne 
mobilnosti.
Celoten dokument celostne prometne stra-
tegije je dostopen na spletni strani Občine 
Tržič http://www.trzic.si/projekti/.

Križe, kraj obnov

Slavko Bohinc

Že ob sprejetju proračuna Občine Tržič je 
bilo vidno, da bo leto 2017 za Križe po-
membno leto. Veliko novega se bo zgradilo 
in s tem bo življenje  krajanov boljše in var-
nejše. Hvala vsem, ki ste prisluhnili željam 
in pobudam krajanov.
V teh dneh se zaključuje obnova cestišča, 
pločnika in javne razsvetljave v samem 
centru vasi, prenovilo se je križišče proti 
Sebenjam in zgradilo novo avtobusno pos-
tajališče, prenovila cestna signalizacija ter 
prebarvani so novi prehodi za pešce. Nova 
kanalizacija in vodovod, kabelska poveza-
va in javna razsvetljava ter samo cestišče 
na Planinski poti so dela, ki so bila izve-
dena v najstarejšem delu vasi Križe. To 
obnovo bomo zaključili z obnovo vaškega 
korita, ki simbolično poudarja tradicijo pe-
ric in kraja, kjer so se srečevale ženske na 
vasi. Obnovitev kanalizacije na Snakovški 
cesti je del izgradnje celotnega kanaliza-
cijskega sistema, ki se bo nadaljeval proti 
ulici Pod Pogovco. Na novo se je asfaltirala 

cesta ter uredila korito in brežina potoka, 
na Vrtni ulici pa smo pridobili novo javno 
razsvetljavo. 
Pričela se je tudi obnova vaškega trga. 
Prostor med župniščem, gostilno, cerkvijo, 
trgovino in kulturnim domom bo sedaj ure-
jen. Tako bo kraj pridobil urejen prostor za 
prireditve in srečanja, prostor za parkiranje 

in informiranje domačinov in obiskovalcev 
našega kraja; prostor, kjer se bomo lahko 
usedli in se pogovorili s sosedom, prostor, 
ki bo prikazoval zgodovino kraja in nekaj 
podatkov o našem okolišu, prostor, ki bo še 
polepšal izgled kraja in omogočil izvedbo 
vrsto dodatnih dejavnosti na vasi.
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Pred dnevom zmage 
položili venec pred 
spomenikom v 
Podljubelju

Saša Pivk Avsec

Častni konzul Ruske federacije v Sloveniji 
Dušan Černe je v spremstvu župana občine 
Tržič Boruta Sajovica pred dnevom zmage 
položil venec pred spomenikom umrlih in 
ujetnikom koncentracijskega taborišča Maut-
hausen – Ljubelj, v spomin na sovjetske vo-
jake, umrle med drugo svetovno vojno. 
V Sloveniji je več kot sedemdeset obeležij, 
na katerih so navedena imena padlih ruskih 
vojakov v drugi svetovni vojni. V okviru 
ruskega veleposlaništva se vsa ta obeležja 
obiskuje, ohranja in vzdržuje, g. Černe pa 
se je Občini Tržič zahvalil za ohranjevanje 
spomina. Župan Sajovic je poudaril, da je 
deveti maj za slovensko in tržiško zgodovi-
no pomemben dan ter opozoril, kako blizu 
smo spet bodečim žicam in žičnatim ogra-
jam v času begunske krize. Za vso Evropo 
je to velika preizkušnja, Tržičani pa mora-
mo poskrbeti tudi, da spominskemu parku 
v Podljubelju res namenimo mesto, ki si ga 
zasluži.

Tržič išče gospodarske 
priložnosti tudi na ruskem trgu
Majski obisk delegacije Ruske federacije 
s častnim konzulom Dušanom Černetom v 

Tržiču je župan Borut Sajovic 
izkoristil za pogovor o gospo-
darskih temah in potencialih 
Tržiča. Ti niso majhni in bi bili 
lahko zanimivi za investitorje, 
ki so tako ali drugače povezani 
z ruskim gospodarskim ali kul-
turnim področjem. 
»Dotaknili smo se čevljarske 
industrije, zgodbe Peka, tu-
rističnih potencialov, kot jih 
nudita Kompasov hotel in Ko-
zorogova ploščad na Ljubelju, 
gostom smo predstavili kom-
pleks BPT ter prazne površi-
ne v komunalni coni Mlaka in 
Loka. Sodelavci iz Urada za 
gospodarstvo in družbene de-
javnosti so predstavili in jim 
izročili mini katalog teh pros
torov v fizični in elektronski 
obliki,« je po srečanju z rusko 
delegacijo povedal župan, ki 
pravi, da je »s promocijo gos
podarskih priložnosti tako, 
kot z nakupom srečke. Več jih 
uspeš prodati, večja je mož-
nost za zadetek. Na Občini Tržič se trudimo 
in v to področje vlagamo veliko energije. 
Prepričan sem, da bo slej kot prej prišel 
tudi rezultat.« 

Junijski gostji glasbenih 
večerov v tržiškem muzeju 
bosta Ana Maria Mitič in 
Romana Krajnčan
Po kreativnem začetku novega cikla Glas-
benih večerov v Tržiškem muzeju in izje-
mnih sodobnih priredbah slovenske ljud-
ske glasbe se nam 16. junija 2017 ob 20.30 
obeta že tretji koncert, ki ga bosta z glasbo 
in energijo napolnili Ana Maria Mitič in 
Romana Krajnčan. Ana Maria Mitič je 
improvizatorka, moderatorka, igralka, ko-
mičarka, pevka, nastopa v muzikalih, igra 
klavir. Je prepoznaven obraz TV Slovenija, 

dolgoletna voditeljica raznih prireditev in 
izkušena improvizatorka, ki se lahko po-
hvali z večkratnim nazivom samostojnega 
in ekipnega državnega zmagovalca v gle-
dališki improvizaciji. V oddaji Znan obraz 
ima svoj glas je presenetila s svojimi pev-
skimi imitacijami, slovi kot izjemno sim-
patična ženska z neposrednim pristopom, 
ki ji jezičnih domislic nikoli ne zmanjka. K 
sodelovanju jo je povabila umetniška vod-
ja Glasbenih večerov in tržiška glasbenica 
Romana Krajnčan, ki je ni potrebno pose-
bej predstavljati, saj se je s svojim glasom 
in prisrčnostjo že dodobra zasidrala v srcih 
publike. Prav gotovo se obeta nadvse zani-
miv in pester Glasbeni večer poln presene-
čenj. Romana Krajnčan bo nastopila s svo-
jim kvartetom, ki ga sestavljajo vrhunski 
glasbeniki: Gregor Ftičar – klavir, Goran 
Rukavina – kontrabas in Dominik Krajn-
čan – trobenta in bobni. 

Preprodaja sezonskih 
vstopnic za Gorenjsko 
plažo

Jure Zadnikar

Tudi v letošnjem letu si lahko sezonske 
vstopnice za Gorenjsko plažo zagotovite 
po ugodnih predprodajnih cenah, ki ostaja-
jo enake kot pretekla leta.

Predprodajna 
cena

Redna cena

prenosna* 70,00 EUR 100,00 EUR

neprenosna - 
otroci, dijaki, 

študenti, upoko-
jenci, invalidi**

40,00 EUR 70,00 EUR

neprenosna - 
odrasli

60,00 EUR 90,00 EUR

Cena plastične kartice je 3,00 EUR. 

*O pogojih nakupa več na www.bios-trzic.
si, kjer je objavljen celoten cenik.
** Dijaki in študenti svoj status izkažejo z 

veljavno dijaško ali študentsko izkaznico, 
upokojenci in invalidi pa s potrdilom ali 
veljavno izkaznico. 
Predprodaja vstopnic poteka v TPIC Tržič, 
Trg svobode 18, Tržič, in bo trajala vse do 
dne začetka obratovanja Gorenjske plaže. 

Tudi v letošnji sezoni bomo za vas pripra-
vili pester program preko celotne sezone, ki 
bo vseboval plesne, pevske in športne do-
godke. Organizirali bomo tudi plavalne te-
čaje za otroke in odrasle. Vljudno vabljeni.

Položitev venca pred spomenikom v Podljubelju 
(foto Media butik).
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45. MINFOS

Peter Miklič; foto: Benjamin Goričan, Sandra Košnjek, Dušan Podrekar

Tradicionalna mednarodna razstava mineralov, fosilov in okolja – 
45. MINFOS, je odlično uspela. Več kot sedemdeset razstavljalcev 
in prodajalcev mineralov, fosilov in nakita, od katerih je več kot 
polovica prispela iz tujine, ter obilica spremljevalnih dogodkov je 
v Tržič v drugem vikendu v maju privabilo več kot 3.000 obisko-
valcev. Prireditev odmeva po vsej Sloveniji in tudi preko meja, 
zato je prav, da smo nanjo ponosni in da si še vnaprej prizadevamo 
širiti in razvijati ta dogodek, ki Tržič postavlja na svetovni zemlje-
vid pomembnih promotorjev in organizatorjev s tega področja. Po-
hvale, ki smo jih organizatorji prireditve dobivali s strani razstav-
ljavcev in obiskovalcev, so prijetne, a hkrati zavezujejo, da tudi 
v naslednjih letih obdržimo enak nivo in obseg ali morda celo še 
nadgradimo celoten dogodek. Že letos pa smo ponosni na dejstvo, 
da je bilo ob povečanem številu razstavljalcev več tudi strokovnih, 
poučnih in ustvarjalnih vsebin in da se spremljevalni dogodki širi-
jo na celoten Tržič. Nekateri dogodki so potekali že v dnevih pred 
vikendom, npr. razstava »Svetloba, ujeta v kamen« v Paviljonu 
NOB, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Prirodoslovnim muze-
jem Slovenije, ter dogajanje v »Kosmačevem rovu«, ki je bilo prav 
tako nekaj posebnega in je predvsem najmlajšim burilo domišljijo. 
Celotno dogajanje na in ob Minfosu je pokazalo, da Tržič potre-
buje take prireditve, ki so pomembne tudi s širšega turističnega 
vidika, in da smo Tržičani lahko gostoljubni in prijazni gostitelji 
ter odlični organizatorji. Zato le še - na snidenje 2018.

Razstava mineralov in fosilov ohranja tradicijo že častitljivih 45 let, obenem 
pa je tudi Društvo prijateljev mineralov in fosilov, ki je soorganizator 
razstave, letos praznovalo 40. obletnico ustanovitve.

Razstavo »Svetloba ujeta v kamen« v Paviljonu NOB so postavili sodelavci 
iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in je privabila številne obiskovalce, 
tako šolske skupine kot posameznike.

Direktor prireditve Peter Miklič je v imenu glavnega organizatorja TD 
Tržič podelil številna priznanja. Med drugim tudi dva tržiška zmaja, delo 
učencev OŠ Tržič, katerih prejemnika sta bila gospod Vili Rakovc, ki že 35 
let neprekinjeno razstavlja na Minfosu in je eden glavnih promotorjev 
razstave in mineralogije v Sloveniji, ter gospod Jožete Rihtar, ustanovitelj 
Hiše mineralov v Velenju in pobudnik letošnje dobrodelne prodaje 
mineralov, katere izkupiček je šel Mladinskemu centru Tržič.

45. MINFOS so obiskali tudi prijatelji iz pobratenega Ste Marie aux Mines, 
ki so tudi organizatorji največje evropske razstave mineralov, ki v njihovem 
mestu poteka konec junija. 

Prek 70 razstavljavcev iz šestnajstih držav ter številne ustanove, zavodi in 
muzeji, ki so poskrbeli za strokovno, ustvarjalno in poučno dogajanje, je 
skupaj z glavnim organizatorjem TD Tržič privabilo na 45. MINFOS več kot 
3.000 obiskovalcev. 

»Kosmačev rov«, bivše tržiško zaklonišče, je privabilo številne obiskovalce, 
predvsem najmlajšim je burilo domišljijo. Arheološki biro Magelan iz 
Kranja je pripravil holograme mineralov in divjega moža z Dobrče, 
Delavski dom Trbovlje virtualno popotovanje po njihovem rudniku, tržiški 
vrtci so pripravili igrano videoprojekcijo pravljice, člani KUD Načeta paleta 
pa so skrbeli za celotno dogajanje v rovu.
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Jubilej Mednarodne 
razstave mineralov in 
fosilov

Lado Srečnik

Grozodejstva druge svetovne vojne, inter-
niranci na Ljubelju v podružnici zloglasne-
ga taborišča Mauthausen in 850 km od-
daljeno taborišče Natzweiller-Struthof v 
alzaškem mestu Ste Marie aux Mines so 
bili temelj, da se je Tržič leta 1966 pobratil 
z omenjenim francoskim krajem. Za sezna-
nitev z zgodovinskimi temelji pobratenja 
sta izjemno delo opravila tržiška profesorja 
Slava in Jože Rakovec. 
Geološko in geomorfološko je bilo tržiško 
ozemlje zelo zanimivo. Šentanski rudnik, 
Dovžanova soteska in znameniti minerali 
iz Trebče so dali Francoisu Lehmanu, leta 
1973 organizatorju devete razstave v po-
bratenem mestu, idejo, da se tudi v Tržiču 
organizirajo mednarodne razstave minera-
lov. Župana v času pobratenja, Paul Bau-
man in Tine Tomazin, ki je bil naslednja 
leta tudi predsednik komiteja pobratenja 
v Tržiču, ter Milan Ogris so pobudo z ve-
seljem sprejeli. Milan Ogris, takratni žu-
pan Tržiča, je dal takratnemu občinskemu 
urad niku Mirku Majerju nalogo, da skupaj 
s Turističnim društvom Tržič, ki ga je tak-
rat vodil profesor Josip Rakovec, preučijo 
možnost razstav mineralov v Tržiču.
Mirko Majer in profesor Jože Rakovec sta v 
Ljubljani obiskala strokovnjake s področja 
geologije in paleontologije: Ivana Rakov-
ca, Stanka Grafenauerja in Jožeta Duhovni-
ka. Po priporočilu slednjega, ki je prej delal 
prav v rudniku Trepča, sta rudnik obiskala 
in še isto leto je razstavljal v Tržiču. 
Predsednik pripravljalnega odbora prve 
razstave je bil prof. Josip Rakovec. Na 170 
kvadratnih metrih v Paviljonu NOB in OŠ 
heroja Bračiča je sodelovalo 50 razstavljal-
cev iz Francije, Avstrije, Italije, Zvezne 
republike Nemčije, Švice in Jugoslavije. 
Pripravili so tudi pisemske ovojnice z zna-
kom razstave, posebne znamke in priložno-

stni poštni žig. Prvo mednarodno razstavo 
si je ogledalo 3.000 obiskovalcev.
Zaradi strokovnih in organizacijskih potreb 
so navdušenci štiri leta zatem ustanovili 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov 
Tržič. Predsedniki društva so bili: prof. 
dr. Stanko Grafenauer, Avgust Čebulj, dr. 
Bojan Ogorelec, Franc Pajtler, Davorin 
Preisinger,  Pavle Razložnik in sedaj Rok 
Gašparič Mednarodne razstave so dobile 
tudi svoj logotip, katerega avtor  je Alojzij 
Pavel Florjančič.
Po letu 1991 je organizacijo prevzela firma 
Geoprof. Eno leto je bil njen direktor Aloj-
zij Pavel Florjančič, potem šest let Lado 
Srečnik, ki je bil obenem tudi predsednik 
Turističnega društva Tržič in do leta 2006 
organizator 13 razstav Minfos. Šest let je 
bila organizatorka Marjana Zupan in se-
daj Peter Miklič, predsednik Turističnega 
društva Tržič. Prvi dve razstavi je vodil 
Josip Rakovec, drugi dve prof. Marija Fa-
ganeli Grajf. Od 5. do 20. je razstave vodil 
Komite za organizacijo mednarodnih raz-
stav pri Društvu prijateljev mineralov in 
fosilov Slovenije. Pri tem pa je imel vidno 
vlogo dolgoletni koordinator Mirko Majer. 
Kasneje je organizacijo zaradi kadrovskih 
in finančnih težav ponovno prevzelo Turis-
tično društvo Tržič.
Razstave so se selile iz Paviljona NOB in 
OŠ heroja Bračiča v OŠ Bistrica v Bistrici 
p in nazadnje v Dvorano tržiških olimpij-
cev. Organizirani so bili strokovni ogledi 

Dovžanove soteske, Šentanskega rudnika, 
muzeja Lovci na mamute, Tržiškega muze-
ja in  starega mestnega jedra Tržiča. Okoli 
9.000 delavcev, strokovnjakov, kulturni-
kov, varnostnikov je pripravljalo vsakole-
tne prireditve; prek 10.000 razstavljalcev z 
vseh petih celin je predstavljalo minerale in 
fosile. Na razstavah so sodelovali tudi ge-
ološki krožki osnovnih, srednjih šol in uni-
verz, do sedaj pa jih je obiskalo že več kot 
170.000 obiskovalcev.
Praznovali smo že 65-letnico Turističnega 
društva Tržič, letos praznujemo 45-letnico 
Minfosa in 40-letnico Društva prijateljev 
mineralov in fosilov Slovenije. Veliko tru-
da je bilo vloženo v to delo, sodelovanja in 
prostovoljnega dela. Vsakoletno razstavo 
so omogočali sponzorji, še danes pa orga-
nizatorjem pomaga Občina Tržič. 
Ob omenjenih jubilejih je avtor prispevka 
pripravil tudi razstavo Skrivnosti matere 
Zemlje – Ohranimo naravo za naše vnu-
ke, ki je bila v preteklih mesecih na ogled 
v Domu Petra Uzarja, OŠ Bistrica in na 
Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in 
varstva okolja.
Ko spoznavaš minerale in fosile, ti vsak ka-
men postaja dragocen in še bolj spoštuješ 
te naravne lepote. S poznavanjem geologije 
bomo še izboljšali odnos do narave in varo-
vanja bogate geološke dediščine. Vsak zase 
prevzemimo svoj del odgovornosti za našo 
skupno sedanjost in prihodnost.

Društvo invalidov Tržič obvešča svoje člane, da nas je Zgornjesavinjsko medobčin-
sko društvo invalidov Mozirje povabilo na 19. srečanje delovnih invalidov Slovenije, 
ki bo v soboto, 1.julija 2017, pri Domu planincev v Logarski Dolini.
Čez dan se bodo odvijale invalidske športne igre za pokale Logarske doline. Imeli 
bodo tudi srečelov z lepimi in bogatimi dobitki, ob 13. uri pa bo sveta maša pri kapeli 
Kristusa Kralja, kamor bo vozil avtobus. Vsako polno uro bo avtobus odpeljal k slapu 
Rinka, od koder se boste lahko podali na Okrešelj ali Klemenčo jamo (1 ura hoje). Na 
prireditvenem prostoru bo za dobro razpoloženje skrbel ansambel Ojstrica z vodite-
ljem, domačinom Nejcem Slapnikom. Hrana in pijača bo postrežena in sicer jedi na 
žaru ali golaž. Podrobne informacije prejmete ob prijavi, ki jih zbiramo v društvu do 
16. junija 2017.

Ne pozabite se prijaviti tudi za naše že tradicionalno srečanje invalidov, tokratno bo v 
soboto, 17. junija 2017, v dvorani v Podljubelju. Prijave zbiramo v društvu do petka, 
9. junija 2017. Na obe prireditvi lepo vabljeni.

Umetnikov ambient

Miha Primožič

Umetnikov ambient akademskega slikarja 
Ferda Mayerja v pritličju Paviljona NOB 
sta v mesecu maju obiskali dve skupi-
ni likovnikov iz Dobrove in iz  Naklega. 
Obiskovalce je zanimala grafična tehnika 

Krajevna skupnost Tržič-mesto od 
junija vljudno vabi krajane na obisk 
pisarne KS v pritličju Paviljona NOB, 
Predilniška cesta 12, in sicer vsak prvi 
ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure 
(razen julija in avgusta).
Občani bodo lahko predstavili svoje 
pobude, opažanja ter poglede na svoj 
kraj.

monotipije, ki so si jo pod strokovnim vod-
stvom in ob natančni obrazložitvi tehnike 
tudi ogledali. V ambientu visita dve barvni 
monotipiji, Golob in Abstraktna kompo-
zicija, ki ponazarjata to slikarsko tehniko. 
Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali 
deli, jih strokovno analizirali in 
občudovali. Z lepimi so zapustili 
prostor in nas pohvalili k idejni 
postavitvi ambienta.
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Spominska plošča 
Bohuslavu Lavički

Slavko Vidic

Z idejo o postavitvi spominskega obeležja 
Bohuslavu Lavički so se v Rotary klubu 
Tržič - Naklo pričeli ukvarjati lani, spod-
bujeni z razstavo Tržiškega muzeja »Prišli 
so od drugod in pustili sled«, na kateri so se 
spomnili tudi Lavičke.
Kdo je bil Lavička in kako se je zapisal v 
spomin kraja in ljudi? Rodil se je 1. maja 
1879 v Chrudimu na Češkem, pred kratkim 
bi torej praznoval 138. rojstni dan. Že pri 
šestih letih mu je umrl oče, tako da se je z 
družino in vodenjem večje vrtnarije in dre-
vesnice trudila mati Marija. Po opravljeni 
gimnaziji v Chrudimu se je vpisal na Karl
-Ferdinandovo univerzo v Pragi, kjer leta 
1901 z odliko zaključil študij farmacije. Po 
končanem študiju ga je želja po dodatnem 
strokovnem izpopolnjevanju v mikologiji 
in bakteriologiji vodila v svet. Najprej v 
Švico, nato na Tirolsko in končno leta 1909 
na Kranjsko: k lekarnarju Pircu v Idrijo, 
nato k Hočevarju na Vrhniko in končno v 
Tržič k lekarnarju Robleku. Od njega je leta 
1911 lekarno tudi odkupil. Med prvo sve-
tovno vojno se je kot lekarnar v Tržiču uve-
ljavil, v težkih časih je pomagal številnim 
ljudem v težavah. Leta 1914 se je poročil 
z Zagrebčanko Katjo Rastovčan, ki je bila 
leto prej pri njem na praksi. V zakonu so se 
jima rodili trije otroci – Zdenko, Vlasta in 
Liduška. Žena Katja mu je umrla zgodaj, 
ko so bili otroci še majhni. 
Tržiški apotekar se je trdno zapisal v spo-
min ljudi, mnogi se malo okornega in na-
glušnega gospoda spominjajo še danes. V 
dvajsetih letih se je posvetil izdelavi svojih 
zdravil, ki so pomagala mnogim ljudem po 
Slovenije in širše. Znan je bil po zdravil-
nem čaju Miroč in zdravilu proti božjasti. 
Poleg profesionalnega dela se je Lavička z 
vsem srcem posvečal zbiranju lekarniških 
in medicinskih predmetov ter knjig. Leta 
1895 je bila v Pragi razstava stare lekar-
niške opreme, ki ga je dokončno usmerila 
v študij farmacije. Z zbiranjem je pričel že 
v študentskih časih, leta 1904 je v Bernu 
kupil prvo majoliko. Večina zbirke je nas-
tala med leti 1922 in 1935, v stiku je bil 
z  antikvariati po Švici, Avstriji in Nemči-
ji. Zbirka obsega več kot 200 lekarniških 
predmetov, od rimskega kirurškega orodja 
do srednjeveških posod za zdravila, uteži, 
tehtnic, mikroskopa, možnarjev. Posebno 
zanimiva je več kot 300 let stara lekarniška 
omarica z ohranjenimi originalnimi zdra-
vili. V zbirki je zbranih tudi več kot 200 

knjig, tudi iz 15. stoletja, zastopani so vsi 
pomembni avtorji starega zdravilstva, od 
Galena do Paracelsusa.
Lavička je veljal za svobodomiselnega, 
prosvetljenega človeka, kar ni bilo po godu 
tedanjim oblastem. Na jugoslovansko dr-
žavljanstvo je čakal vse do leta 1932. Po 
pričetku druge svetovne vojne je bil kot 
tak trn v peti lokalnim nemškutarjem in 
denunciantom. Leta 1938 je zgradil hišo v 
Strahinju, kamor je namestil tudi zbirko in 
jo pričel urejati. Njegova otroka Zdenko in 
Vlasta sta kot sokola sodelovala v odpor-
niškem gibanju. Zdenko je bil kot partizan 
ujet in deportiran v Flossenburg, hči Vlasto 
so zaprli v Begunjah. 
16. julija 1942 so Nemci Lavičko aretirali. 
Takoj po aretaciji, že pred usmrtitvijo, so 

Nemci pričeli z zaplembo zbirke v Strahi-
nju, hoteli so jo odpeljati v Frankfurt. To je 
preprečil dr. Žontar iz kranjskega muzeja, 
tako da je preživela vojno v raznih depo-
jih po Kranju. Po osvoboditvi je bila zbirka 
vrnjena v Strahinj, leta 1978 pa prodana 
tovarni Lek. Tam je na ogled od leta 1984.
Letos 16. julija mineva 75 let od ustrelitve 
desetih talcev v Kovorju, maščevanja za 
atentat na kovorskega župana. Devet talcev 
so pripeljali iz Begunj, desetega, mr. Lavič-
ko pa so pobrali kar v lekarni. Znanci so 
ga pred tem svarili, naj se umakne, a jim 
je odvrnil: »Kam naj grem, moje mesto je 
tukaj, v lekarni …«
Primerno je, da je Lavička dobil spominsko 
obeležje v mestu Tržič, kjer je živel, delal 
in vztrajal do konca svojega življenja.

Obletnica rojstva Ferda 
Mayerja

David Ahačič

Ob 90-letnici rojstva Ferda Mayerja (1927-
1994), akademskega slikarja, čigar delo smo 
predstavili že v prejšnji številki občinskega 
glasila, so razstavo njegovih del pripravili tudi 
v Ljubljani, v Galeriji Družina. 22. maja jo je 
odprl ljubljanski nadškof Stanislav Zore, spre-
govorila sta tudi ddr. Damir Globočnik in Mela-
nija Primožič. Razstava je na Krekovem trgu 1 
odprta do 17. junija.

Slavko Vidic, vnuk g. Lavičke, Janka Planinc, predsednica RC Tržič - Naklo, in Borut Sajovic, župan 
Občine Tržič.
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Stare tržiške jedi, novi 
okusi

Saša Poljak Istenič 

Na Slovenskem so v preteklosti zelo pogos-
to uživali močnik, jed iz moke – uporabljali 
so pšenično, ajdovo oziroma koruzno – ali 
zdroba. Jed je omenjena že v srednjeveških 
virih, na Slovenskem pa jo poznajo v več 
različicah. Iz moke so delali štrukeljce (kot 
žgance) ali svaljke (z jajcem), na Tržiškem 
pa sta znani predvsem dve obliki močnika, 
pri katerih je moka enakomerno zakuhana 
in mu na Gorenjskem največkrat rečejo 
másovn'k. Pravzaprav je bil Tržič po tej 
jedi tako znan, da je v Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika kot zgled za besedo mas-
lovnik naveden »tržiški maslovnik«, jed iz 
moke, zakuhane v kislo smetano, in jajc. 
Kadar maslovnik pripravljamo brez jajc in 
s (svežim) mlekom, mu domačini rečejo 
matuza. Najraje jo polijejo čez žgance, saj 
je redkejša od maslovnika. Na Loškem, v 
Poljanski dolini, pa poznajo različico te jedi 

iz kislega in sladkega mleka, kisle smetane 
in bele moke, ki ji pravijo slepa žonta.
Marinka Damjan iz Podljubelja se je matu-
zo naučila kuhati po knjižici o starih jedeh 
Tako so se prehranjevali, ki je leta 2000 
nastala pri enem od študijskih krožkov na 
Ljudski univerzi Tržič. »Včasih jo skuham 
doma, kadar si domači zaželijo koruzne 
žgance, ali za zajtrk, kadar gredo kam ho-
dit, ker je to malo močnejša jed,« je pri-
povedovala. »Tudi za oddajo Dobro jutro 
sem pripravila matuzo in so jo tako pojedli, 
mmm … So jo zelo pohvalili.«
Današnji recept nam je posredovala Simo-
na Teran, oskrbnica Taborniškega doma na 
planini Šija. Zaupala ji ga je Eva Meglič z 
domačije pr' Olip v Grahovšah. Na tej do-
mačiji matuzo in druge stare jedi še vedno 
pripravljajo in to po receptih, ki se prenaša-
jo iz roda v rod že pet generacij; zadnje tri 
še živijo na kmetiji. Evi sta ga posredovala 
njena babica Ivana Julijana in oče Janko. 
Pravijo, da so matuzo vedno polivali čez 
žgance, ker pa se jé topla, so jo velikokrat 
pripravljali pozimi. Poleg so ponudili tudi 
toplo mleko, poleti pa kislega.

S planine na mestno 
promenado

David Ahačič; foto: Peter Vogelnik

Že na pragu pomladi je Tržičan Peter Vo-
gelnik v središču prestolnice, pod Plečni-
kovimi arkadami na osrednji tržnici, odprl 
prvo slovensko štrukljarnico Moji štruklji 
Slovenije, ki je hitro postala prava kuli-
narična posebnost mesta. Za to poslovno 
odločitev se je g. Vogelnik s svojo družino 
in sodelavci odločil, ker na Kofcah, kjer 
že dolgo oskrbujejo planinski dom, pač ni 
bilo mogoče uresničiti vseh kuharskih idej. 
V Ljubljani pa se njihova ponudba redno 
dopolnjuje, ob obisku vas bo čakalo več kot 
20 okusov štrukljev (poleg tradicionalnih 
npr. limonini, kapučinovi, medeni, poma-
rančni s temno čokolado, …). Štruklje še 
vedno pripravljajo v Tržiču, zato so Vogel-
nikovi stalno na poti in o nadaljnji širitvi še 
ne razmišljajo. 

Velikega podpornika so našli v etnologu, 
prof. dr. Janezu Bogataju, ki spodbuja raz-
voj lokalno in dediščinsko zaznamovane 
kulinarične ponudbe v Ljubljani. O enkrat-
nosti štrukljarnice zgovorno priča tudi dej-
stvo, da je bila ravno ta zamisel izbrana na 
javnem razpisu za najem prostora med več 
kot 30 vlogami. Na obeh lokacijah štruk-
lji prinašajo kruh več kot 15 zaposlenim 
že pred glavno turistično sezono, vedno 
polna terasa pred ljubljansko štrukljarnico 
pa obeta uspešno prihodnost. V ljubljanski 
lokal namreč radi zaidejo tako turisti, ki po-
večini štrukljev ne poznajo, kot domačini, 
ki ob vsakem obisku radi poskusijo kaj no-
vega. Naj bo povabilo na malico s slastnimi 
štruklji razlog več za Vaš sprehod na Kofce 
ali izlet v Ljubljano.
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Rekviem tržiškega 
čevljarstva

Melanija Primožič

Po prvomajskih praznikih smo v galeriji 
Vogal v Tržiču zaprli pregledno razstavo 
tržiškega slikarja, kiparja in grafika Vilje-
ma Jakopina. Po besedah umetnostnega 
zgodovinarja Aljaža Pogačnika je slika 
Rekviem tržiške čevljarske industrije tis-
ta, ki predstavlja avtorja v njegovi intimni 
meditaciji, s katero išče nove interpretacije 
v aktualnih družbeno kritičnih vprašanjih. 
Slika nakazuje stičišče miselnega procesa, 
ki se je duhovno naselil na vedenje o odsli-
kani problematiki. Umetniku kot domačinu 
in nekdanjemu članu Pekovega kolektiva 
ni vseeno za zamrtje Peka. Po njegovih be-
sedah je sliko posvetil vsem generacijam 
Pekovih delavcev. 
K razstavi je bil dodan še poseben kiparski 
cikel Grizliji, ki avtorju zadnjih trideset let 
burijo domišljijo. Po besedah slovenskega 
umetnostnega zgodovinarja in pedagoga 
Leva Menašeja so Jakopinovi Grizliji ena 
tistih del, ki dokazujejo, da je mogoč tudi 
pravi umetniški nomadizem, združen z 
neobremenjenim ustvarjalnim uživanjem 
v čutnem in intelektualnem smislu. Jako-

pinovi Grizliji so na razstavi nosili sporo-
čilno misel o žalostnem propadu tržiške 
industrije.
Razstavo smo zaradi zanimanja obiskoval-
cev podaljšali, ogledali so si jo domačini, 
obiskovalci iz drugih krajev Slovenije in 
zamejstva. Pristop do obiskovalcev je bil 
individualen, usmerjen k poslušanju njiho-
vih interpretacij. Zanimivo je bilo prisluh-
niti zgodbam nekdanjih Pekovih delavk in 

delavcev o tem, kaj vse so v Peku videli in 
doživeli. Ob tem so izražali svojo boleči-
no in gnev zaradi zaprtja tovarne, ki jim je 
toliko let dajala delo in kruh. Vse te zgod-
be in dogajanja so natančno zabeležena in 
bodo morda kdaj v prihodnosti zanimivo 
gradivo za raziskovalno delo o propadu 
te pomembne tržiške tovarne, s katerim se 
briše identiteta kraja. Dejstvo je, da je bil 
Peko Tržič in Tržič je bil Peko.

LETNI KONCERT
GLASBENE ŠOLE TRŽI^

sreda, 7. junij 2017, ob 19. uri
Kulturni center Tržic

Vstop prost

Koncert je omogočila občina Tržič

Okrogli jubilej 
Pihalnega orkestra 
Tržič

Jaro Veselinovič

Pisalo se je daljno leto 1927, ko si je skupi-
na tržiških glasbenih zanesenjakov zamisli-
la in kasneje tudi osnovala danes enega 
najstarejših kulturnih društev v naši občini 
- Pihalni orkester Tržič. Malo prebivalcev 
naše občine 
se danes lah-
ko pohvali s 
tako častitlji-
vo starostjo in 
hkrati zavid-
ljivo kondici-
jo, v kakršni 
je tržiška god-
ba. Trdo delo 
in neizmerna 
ljubezen do 
glasbe sta 
glavni sesta-
vini recepta za 
devet deset-

letij neprekinjenega delovanja kolektiva, ki 
v tržiški občini in onkraj njenih meja razve-
seljuje staro in mlado. V devetdesetih letih 
je godbena vrata prestopilo lepo število tr-
žiških glasbenikov in glasbenic, menjali so 
se dirigenti, odhajali so predsedniki. Ostala 
pa je vez med godbeniki ter godbenicami 
in zvestim poslušalstvom, ki je nemara naj-
pomembnejša in zaradi katere se tržiškemu 
pihalnemu orkestru obeta še mnogo lepih 
desetletij. Na zdravje in na snidenje.
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V Tržiču Teden kulture 
traja kar tri mesece

Boris Kuburič

Uvod v tromesečno dogajanje letošnjega 
Tedna ljubiteljske kulture se je začel 9. 
aprila z gostovanjem skupine Smeh (Mla-
dinsko gledališče Tržič) s predstavo Mar-
jana Marinca Milijonar (Srečka) v obnov-
ljenem Domu krajanov Jelendol, kjer je 
igralce sprejela smeha željna publika. 20. 
aprila je OŠ Križe gostila vsakoletni Spo-
mladanski koncert (Območno srečanje 
otroških in mladinskih pevskih zborov Tr-
žiča), na katerem se je publiki predstavilo 
kar 240 mladih tržiških pevcev. Po oceni 
strokovne spremljevalke Andreje Marti-
njak sta oba zbora OŠ Tržič dosegla regij-
sko raven, zbor podružnične šole iz Loma, 
ki je ta nivo dosegel lani, pa se je v sredo, 
24. maja, udeležil Regijskega tekmovanja 
otroških in mladinskih pevskih zborov v 
Gorenji vasi in tam dosegel srebrno prizna-
nje ter posebno priznanje za najboljšo iz-
vedbo slovenske ljudske pesmi. Čestitamo!
Smehov avtobus je letos popeljal popot-
nike na izlet po Slovaški, južni Poljski ter 
Češki deželi. Od 22. do 28. aprila 2017 so 
si ogledali Bratislavo, Nitro, Bansko Bistri-
co, Spiški grad, vas Vlkolinec s »hudobno 
šolo« ter drugi dan končali v zimskem le-
tovišču Jasna pod Tatrami. Sledil je skok v 
južni del Poljske, kjer so jih poleg lepe po-
krajine očarali še Krakov, Katovice, zasne-
ženi Zakopani ter Zalipie. V Krakovu so 
obiskali univerzo, kjer je nekaj let deloval 

Tržičan dr. Tone Pretnar in v njegov spo-
min pripravili literarni večer. Ogledali so si 
še rudnik soli Wieliczka ter za kratek čas 
postali v taborišču Auschwitz-Birkenau. 
Skupina je pot nato nadaljevala na Češko, 
točneje na Moravsko, kjer so se ustavili še 
v Olomucu. Vmes pa ni manjkalo veliko 
smeha in dobe volje, ki so jo trosili Sme-
hovci in ostali udeleženci lepega izleta.
Otroški folklorni skupini KD Karavanke 
sta se 6. maja udeležili regijskega sreča-
nja otroških folklornih skupin Gorenj-
ske na Bledu. Od tam starejšo otroško sku-
pino, ki jo vodi Saša Meglič, z Navihanimi 
škrati pot vodi v Majšperk, kjer se bo 3. ju-
nija 2017 predstavila na državnem srečanju 
otroških folklornih skupin Slovenije. 
6. maja je v Prešernovem gledališču v 
Kranju zaplesala kopica mladih plesalcev 
na regijski reviji plesnih skupin Namig 
2017. Tržič sta zastopali plesni skupini z 
OŠ Bis trica z miniaturama Mavrične zvez-
de in Vile enodnevnice. Obe skupini vodi 
Sanja Voglar.
20. Linhartovega maratona v Radovlji-
ci se je 11. maja na povabilo tamkajšnje 
IO JSKD udeležila tudi skupina Smeh s 
predstavo Jeana Anouliha Damski orkester. 
Aplavzi na odprti sceni in obvezen glasbeni 
dodatek z Rafkom Irgoličem so dokaz, da 
gre za odlično odigrano in pri publiki odlič-
no sprejeto grenko-sladko komedijo.
Kot osrednjo prireditev ob Tednu ljubi-
teljske kulture v Tržiču lahko štejemo otvo-
ritev 6. pregledne likovne razstave, ki sta 
jo OI JSKD Tržič in KD tržiških likovnikov 
v Paviljonu NOB odprla 17. maja 2017. 
Razstavo je odprl predsednik Zveze kultur-
nih organizacij Tržič David Ahačič, izbor 

razstavljenih del 
pa je opravil slikar 
Nikolai Mašukov. 
Ob otvoritvi se 
je Tereza Gosar, igralka KD Kruh Križe, 
predstavila z monokomedijo Alda Nicola-
ja V njenih čevljih. Na razstavi, ki nosi po 
Vojtehu Kurniku naslov Tržiška dolinca, s 
svojimi deli sodeluje 20 domačih likovnih 
ustvarjalcev. Razstava bo odprta do 3. ju-
nija 2017.
Na svoj jubilejni koncert ob 90-letnici de-
lovanja so nas 27. maja v Dvorano tržiških 
olimpijcev povabili člani Pihalnega or-
kestra Tržič. Koncert gorenjskih pihalnih 
orkestrov, napovedan za 20. maja, pa je or-
ganizator zaradi preskromnega števila pri-
javljenih godb prestavil na jesenski termin.
Še enega dogodka ne gre prezreti. Zveza 
kulturnih organizacij Tržič je s sodelavci 
poskrbela za prvo knjižno izdajo vseh v 
rokopisu dostopnih del tržiškega ljudske-
ga pesnika Vojteha Kurnika (1826-1886). 
Knjižno izdajo z naslovom Kot gnezdo 
ptič ljubim Tržič sta s študijo o pesniku in 
njegovem delu ter spremno besedo o Kur-
nikovi hiši dopolnila akad. prof. ddr. Marija 
Stanonik in dr. Bojan Knific, kustos v Tr-
žiškem muzeju. Sodelavci pri projektu pa 
so bili še Jožica Koder, Boris Kuburič in 
David Ahačič. Na predstavitvi v pesnikovi 
rojstni hiši so v nedeljo, 28. maja, sodelo-
vali igralci gledaliških ansamblov Mladin-
skega gledališča Tržič in KD Kruh Križe. 
Knjigo, ki jo bo vsak Tržičan z velikim 
zgodovinskim ponosom vzel v roke, lahko 
kupite pri Zvezi kulturnih organizacij Tržič 
(zkotrzic@gmail.com, 04/ 59-24-630) ali v 
TPIC.

Ob zaključku redakcije pa nas je razveseli-
la še ena novica iz gledaliških logov. Igral-
ci Dramskega krožka predmetne stopnje 
na OŠ Bistrica Sabina Habe Toporiš, Nika 
Buček, Primož Lah, Manca Gruden ter 
njihova mentorica in režiserka Marja Bo-
hinjec so se s predstavo Alenke Goljavšek 
Zakaj avto zjutraj noče vžgati? uvrstili na 
državno srečanje otroških gledaliških sku-
pin, ki bo potekalo 7. in 8. junija 2017 v 
Novem mestu.
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Pretnarjeva nagrada 
2017 Poljakinji Joanni 
Pomorski

Marinka Kenk-Tomazin

»Joanna Pomorska (1953, Varšava) je vo-
dilna poljska prevajalka iz slovenskega je-
zika. S slovenskim jezikom in kulturo se je 
srečala že med študijem slavistike v Varša-
vi, kjer se je pri profesorju Tonetu Pretnar-
ju naučila tudi slovenščine. Svoje znanje je 
pozneje še izpopolnjevala med podiplom-
skim študijem v Ljubljani in na tečajih po-
letne šole slovenskega jezika na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Prevajati je začela takoj po diplomi, saj je 
že leta 1986 izšel njen prevod romana Bran-
ka Hofmana Noč do jutra. Po njeni zaslugi 
so poljski bralci spoznali in vzljubili Dra-
ga Jančarja. Prevedla je večino njegovega 
romanesknega opusa (Galjot, Posmehljivo 
poželenje, Katarina, pav in jezuit, To noč 
sem jo videl), kratko prozo (Pogled ange-
la) ter eseje (Terra inkognita). Jančarjeva 
dela v prevodu Joanne Pomorske so bila 
kar dvakrat nominirana za pomembno sre-
dnjeevropsko literarno nagrado »Angelus«. 
Prevedla je tudi prozo Janija Virka Smeh za 
leseno pregrado ter dve deli etnologa Boži-
darja Jezernika (Kava in skupaj z J. S. Non 
cogito ergo sum). 
Spoprijela se je tako rekoč z vsemi lite-
rarnimi zvrstmi, prevedla je eseje Aleša 
Debeljaka, Petra Krečiča, ob različnih pri-
ložnostih tudi poezijo. Posebej pomembni 
so njeni prevodi slovenske dramatike, saj 
obsegajo širok nabor avtorjev, od Primoža 
Kozaka (Afera), Dušana Jovanovića (An-
tigona), Matjaža Zupančiča (Vladimir) do 
predstavnice najmlajše generacije Simone 
Semenič (Sedem kuharic, štirje soldati in 
tri sofije). Med njimi ima Zupančičev Vla-
dimir na Poljskem že zavidljivo število 
uprizoritev. 
Krajše prevode odlomkov literarnih del in 
številnih člankov je Joanna Pomorska obja-
vila v več kot petnajstih poljskih revijah in 
časopisih. O slovenski literaturi tudi piše; 
za svojo predstavitev slovenske književ-
nosti je leta 1987 prejela priznanje revije 
Literatura na Świecie. Je tudi avtorica slo-
venskih pogovorov Jak to powiedzieć po 
słoweńsku (Povejmo po slovensko), ki so 
izšli leta 2007.
Ob svojem siceršnjem uredniškem in znan-
stvenem delu pri različnih poljskih založ-
bah in institucijah je Joanna Pomorska 
večino svojega prostega časa, svoje veliko 
znanje in prijateljsko naklonjenost posveti-

la prav Sloveniji, tako prevajalskemu delu 
kot tudi seznanjanju poljske javnosti s slo-
vensko kulturo, zgodovino in umetnostjo. 
Poleg odličnega poznavanja jezika in na-
tančnosti njene prevode odlikuje tudi iz-
jemen čut za prelivanje v poljski jezik, ki 
bralcu delo približa, obenem pa ohrani kar 
največ značilnosti izvirnika. S Slovenijo 
jo vežejo številne prijateljske vezi in stro-
kovna poznanstva. Joanna Pomorska je ena 
tistih prevajalk, ki se ne branijo prevajanja 
»za predal« in poskušajo sami najti založ-
nika ali uprizoritelja.« 
(Iz obrazložitve Strokovnoumetniškega so
sveta Lirikonfestovih nagrad in priznanj 
2017 v sestavi: Ivo Stropnik, Urška Zupančič, 

Amans Nesciri, Peter Semolič, Klara Pavšer.)
Častni naziv »ambasador slovenske knji-
ževnosti in jezika« se zdi naravnost ob-
likovan po meri Joanne Pomorske, zato 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2017, ob 
večletnem glavnem pokroviteljstvu Mestne 
občine Velenje podeljujejo 14. Mednarod-
no Pretnarjevo nagrado 2017 – slovensko 
zahvalo s častnim naslovom ambasador 
slovenske književnosti in jezika – poljski 
književni prevajalki in slavistki Joanni 
Pomorski. Slovesni podelitvi v Velenju 
v četrtek, 8. 6. 2017, bo sledil sprejem v 
Tržiču v petek, 9. 6. 2017, kamor vas že 
sedaj vljudno vabimo.

POLETAVCI - POLETNI BRALCI V KNJIŽNICI 
DR. TONETA PRETNARJA 

V knjižnici se s prihodom poletja začenja nov projekt za vzpodbujanje branja pri 
osnovnošolcih. Imenuje se Poletavci - poletni bralci. Traja tri mesece, od 12. junija do 
12. septembra, v tem času mladi bralci »poiščejo« 30 dni, v katerih berejo 30 minut. 
Berejo lahko karkoli, časopise, stripe, knjige, celo navodila za uporabo in recepte. Pro-
jekt Mestne knjižnice Ljubljana, ki se mu pridružujemo, je primeren za vse bralce, od 
tistih, ki se branja šele učijo, do tistih, ki že zapuščajo osnovnošolske klopi. Prejel je 
že priznanje Slovenske sekcije IBBY 2014 za izjemne dosežke na področju promocije 
mladinske književnosti in branja. V veselje bo vsem sodelujočim, posebno pa učite-
ljem, saj bodo otroci v začetka novega šolskega leta še znali brati. Vsa pravila bodo na 
voljo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. 



13tržičan

kulturne novice

Nekdanje tržiške 
igralke v knjižnici

Nejc Perko

28. marca smo v večnamenskem prostoru 
tržiške knjižnice organizirali drugo letošnjo 
domoznansko prireditev Gor pa dol po 
pvac, tokrat posvečeno nekdanjim tržiškim 
igralkam. V kulturni večer je z monologom 
iz predstave V njenih čevljih uvedla Tereza 
Gosar, članica ansamblov KD Kruh Križe in 
Mladinskega gledališča Tržič, povezovalec 
večera je bil Boris Kuburič, gostja Marina 
Bohinc, legenda tržiških odrov. Njene spo-
mine na svojo igralsko kariero in nekdanje 
soigralke je Nejc Perko, bibliotekar, ki se 

ukvarja z domoznanstvom, 
pospremil z dokumenti, ki 
jih je našel v domoznan-
skem depoju knjižnice in 
med ustnimi viri nekdanjih 
protagonistov. Tako so bile 
predstavljene Anka Aha-
čič, Ivanka Hvalica, Dorca 
Kralj, Fina Ležaja, San-
da Piškur, Štefka Pogačar 
Rozalija Primožič, Mara 
Smole, Ivica Uršič in Jel-
ka Žagar. Prireditev je bila 
dobro obiskana, kar nas zelo veseli, saj si 
prizadevamo za čim večjo prepoznavnost 
tematske prireditve Gor pa dol po pvac. 
Prisotnih je bilo več članov nekdanjega 
Amaterskega gledališča Tržič ali pa njiho-
vih bližnjih. Tako smo iz prve roke zvedeli 

še nekaj zgodb, anekdot, datirali prenekate-
ro fotografijo in prepoznali igralke na njih. 
Čas pač hitro teče. Vsem sodelujočim in 
tistim, ki so nam posodili fotografsko gra-
divo, se zahvaljujemo za njihov prispevek.

Vinko Möderndorfer 
v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja

Azemina Cinac 

25. aprila smo se »značkarji« odpravili v 
Knjižnico dr. Toneta Pretnarja, na že tradi-
cionalno srečanje vseh treh tržiških osnov-
nih šol. Učenci, pridni bralci v tem šolskem 
letu, so poslušali zanimiv pogovor knjižni-
čarke Sabine in pisatelja, dramatika, reži-
serja … Vinka Möderndorferja. 
Vsestranski ustvarjalec zase pravi, da sprva 
ni imel želje postati pisatelj, temveč poli-
cist. Mama ga je nato brez njegove vednosti 
vpisala na gimnazijo, ljubezen do igralstva 
pa mu je vzbudila leto dni starejša gimna-
zijka, s katero je šel na sprejemne izpite 

na AGRFT in tam izvedel, da obstaja tudi 
študij režije. Pravi, da je začel kot pesnik. 
Njegova sestra Vita Mavrič poje pesmi, ki 
jih ji je on napisal. Tako pisanje kot gle-
dališče ima enako rad. Do obeh čuti enako 
ljubezen. 
Piše od svojega 15. leta; najprej veliko 
razmišlja, potem pade v pravo razpolože-
nje, saj je čas pred pisanjem zelo pomem-
ben, primerjal ga je z nosečnostjo. V tem 
času pisatelj išče prave podobe, nosi v sebi 
zgodbo, like, oblikuje značaje. Veliko razi-
skuje, zgodba se počasi v pisatelju obliku-
je, a konca še ne pozna. Podrobnosti sproti 
napiše, značaji nastajajo, kot bi oni pisali 
sami o sebi. Ko izmišljeni osebi da neke 
značilnosti, postanejo živi. Pisatelj vedno 
piše o sebi in je skrit v več likih, vendar 
preoblikovano.
Počitnice se mu zdijo izguba časa. Ker 
dela nekaj, kar ima rad, dela, tudi če mu ne 
plačajo, zato ne potrebuje počitnic. Ker ne 

hodi na po-
čitnice, ima 
veliko časa. 
P o m e m b n o 
je, da v življe-
nju počnemo 
to, kar radi 
delamo. Nje-
gove knjige 
predstavljajo 
nepopoln svet 
in vse nima-
jo srečnega 
konca. Kadar 
razmišlja o 
problemu, ne 
razrešuje te-
žav, ampak 
pomaga pri 
razreševanju. Svet ni popoln. Pove nekaj, 
kar svetu manjka. S pripovedovanjem lah-
ko naredi nekaj dobrega.

Bralna značka za 
odrasle

Sabina Šolar

Pred petimi leti smo v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja začeli z bralno značko za odrasle, 
Knjiga, pojdi med Tržičane. Zanjo smo se 
odločili, ker smo želeli ponuditi v branje 
knjige, ki zaradi različnih razlogov ostane-
jo neopažene na policah (neznani avtorji, 
tematika, neprivlačno oblikovana naslov-
nica …). Knjige izbirajo strokovni delavci 
knjižnice, ki poznajo objektivna merila za 
dobro literaturo, saj je glavni cilj projekta 
dvig bralne kulture bralk in bralcev. 

Letos je sodelovalo 75 bralk in bralcev. 
49 bralk in bralcev, ki so značko zaključi-
li, je skupaj prebralo natanko 1000 knjig. 
Največ knjig je letos prvič prebral moški, 
Jožef Rožič, ki je prebral kar 77 knjig. Le-
tošnji nabor je vključeval tudi strokovno 
literaturo, kar je bilo bralkam in bralcem 
zelo všeč, knjige iz tega nabora pa so bile 
praviloma ocenjene z najvišjimi ocenami. 
Med najbolje ocenjenimi so Dva koraka 
po mokri mivki (Anne-Dauphine Julliand), 
Velikani Himalaje (Viki Grošelj), Purgarji 
(Mimi Malenšek), Olje na balkonu (Avgust 
Demšar) in Strah za metulje v nevihti (Feri 
Lainšček) ter V sotočju Bistrice in Mošeni-
ka (Tone Pretnar).
16. maja smo pripravili zaključno priredi-
tev, na kateri smo podelili priznanja vsem, 

ki so v znački sodelovali. Večer sta nam 
popestrila kantavtorica, pesnica in slikarka 
Slavica Tesovnik ter glasbenik, skladatelj 
filmske glasbe in fotograf Lado Jakša. S 
pomočjo multivizije, ki je bila sestavljena 
iz fotografij Lada Jakše in slikarskih del 
Slavice Tesovnik ter dopolnjena z detajli 
besedil iz knjige, sta nam predstavila pe-
sniško zbirko Slavice Tesovnik Naročje 
spirale.
Bralce je nagovoril župan mag. Borut Sa-
jovic, saj se Občina Tržič zaveda pomena 
bralnih veščin in bralne pismenosti za bolj-
še življenje občanov. Prav zato se Občina 
Tržič poteguje za častni naziv Branju pri-
jazna občina.

Zadnja predstava Amaterskega gledališča Tržič, Lepa čevljarka, 29. 
- 30. 1. 1982. Vir: Arhiv ZKO Tržič.
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Svetovni dan 
orientalskega plesa

Iris Šober; foto: Branko Leskovar

13. maja smo Leyli praznovale svetovni 
dan plesa kar v treh krajih hkrati, v Tržiču, 
Mariboru in Budimpešti. 
V Tržiču je v okviru tržnega dne potekal 
Veliki humanitarni dogodek, na katerem 
sta nastopili otroška in mladinska skupina 
Leyli. Sama sem se skupaj s plesalkami 
mix level skupine odpravila v Maribor na 
pravi orientalski maraton. S še dvema uči-
teljicama, organizatorko Ksenijo Visket iz 
Hiše Zahir (Maribor) ter tribal plesalko Li-
dio Špac iz Zagreba, smo vodile štiriurne 
plesne delavnice. Z naučenimi kombina-
cijami smo plesalke v krajšem flashmobu 
nas topile v prelepem ambientu ob Dravi. 
Zvečer smo bile še del celovečerne orien-
talske predstave v Hiši Zahir, ki je naš dru-
gi dom že zadnjih 9 let.
Zelo ponosni smo na našo Tamaro Boroje-
vić, ki je imela enkratno priložnost nastopi-

ti na festivalu v Budimpešti s skupino Am-
brosia – Art in Motion pod vodstvom Vesne 
Zorman. Cairo Festival je najbolj priznan 
orientalski festival v Evropi in Tamara je 
neponovljivo doživetje ocenila s čisto de-
setko!
V maju ste nas lahko videli tudi na Paradi 
učenja v Kranju, na orientalski predstavi v 
Žireh ter na pokalni tekmi v Ljubljani. Ju-

nij ne bo nič manj pester, čaka nas plesni 
vikend v Beogradu, nastop na zaključni 
prireditvi Tržič – mesto dobrih misli in že-
lja, dve celovečerni predstavi s KD Ignacij 
Hladnik, izobraževalni projekt sodobnega 
plesa z Danielom Petkovićem in Tamaro 
Borojević, priprave, izlet na morje ter dr-
žavno prvenstvo. Spremljajte aktualno do-
gajanje na našem FB profilu KUD Leyli.

»Pasji zaključek« ur 
pravljic

Martina Klemenčič

11. maja smo v knjižnici zaključili z urami 
pravljic, ki jih bomo nadaljevali jeseni, na 
prav poseben način, »po pasje«. Po pravlji-
cah o živalih, posebno o kužkih, smo za 
zaključek otrokom pripravili prav posebno 
presenečenje. 
V goste je prišel vodnik službenega psa, 
Janez Tonejc s Policijske postaje službe-
nih psov Ljubljana. Prišel je s štirimi psi: 
nemško lovsko terierko Dino, nizozem-
skim ovčarjem Tikom ter škotskima mej-

nima ovčarjema Corryjem in Dino. Dina 
je vešča iskanja droge in eksploziva, Tik 
obrambe in sledenja, Corry pa preventive 
in obiskovanja ustanov. Svoje vodnike stal-
no spremljajo na terenu, kadar je potrebno, 
pa posredujejo tudi pri nesrečah, iskanju 
pogrešanih, napadih, intervencijah … Kaj 
vse se z veliko vaje, volje, predvsem pa 
ljubezni med vodnikom in njegovim psom 
da narediti! Omenjeni psi znajo prositi, se 
plaziti, prevaliti na desno in levo, s tem, da 
ločijo ti dve strani, se vrteti in celo računati. 
Z lajanjem povejo, koliko so stari …
Predstavitev je bila prijetna tudi zaradi po-
licista vodnika Janeza Tonejca, ki ima prav 
poseben občutek za ljudi, predvsem za ot-
roke. Marsikateri otrok, ki je prišel s stra-
hom pred psi, ga je tukaj premagal, saj so 

jih na koncu vsi božali. Kot nam je povedal 
vodnik Tonejc, so takšne predstavitve ko-
ristne, saj najmlajšim pomagajo razviti čut 
za živali in odpraviti strah pred policisti. 
S tem spoznajo delo policistov vodnikov 
službenih psov, izvedo, da jih lahko ka-
darkoli pokličejo na pomoč, in na otrokom 
prilagojen način vidijo, česa so živali spo-
sobne. 

Čajanka ob knjigi
Eva Maršič

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo 12. 
maja v sklopu projekta Tržič – mesto 
dobrih misli in želja organizirali knjižno 
čajanko za devetošolce tržiških osnov-
nih šol. Povabilu sta se odzvali OŠ Tržič 
in OŠ Križe. V petkovem deževnem jutru 
se je skupaj z moderatorko Evo Maršič v 
pio nirskem oddelku knjižnice zbralo enajst 
učencev v spremstvu profesoric slovenske-

ga jezika Martine Verč in Andreje Kosec. 
Knjiga, ki nas je združila v pogovoru, je 
Življenje na vratih hladilnika izpod peresa 
angleške avtorice Alice Kuipers. Mladinski 
roman zajema devet mesecev življenja, v 
katerem najstniška hči Claire in njena pre-
zaposlena mati komunicirata preko krat-
kih sporočil na vratih hladilnika. Claire 
živi vsakdanje najstniško življenje, vpeto 
med šolo in prijatelje, vendar pa mirno in 
brezskrbno obdobje preseka novica, da je 
mama zbolela za rakom. Devetošolci so v 
sproščenem pogovoru izrazili svoje pogle-
de in razmišljanje o prebranem. Tudi sami 

so, kljub mladosti, odlično ubesedili svoje 
misli in dileme, katerim smo vse preveč-
krat izpostavljeni zaradi hitrejšega tempa 
življenja. Vedenje, da si moramo kljub vsej 
sodobni tehnologiji vzeti čas za osebni stik 
z ljudmi, ki so nam blizu, je tudi v njih 
samih. In dobra komunikacija je samo en 
korak bližje temu, da so naši medsebojni 
odnosi kvalitetni. Lepo je vedeti, da tudi 
mlajše generacije gojijo zavedanje, da iz-
rečenih besed, ki ranijo, nikoli ne moremo 
vzeti nazaj, prav tako pa ne moremo neko-
mu, ki ga ni več med nami, povedati stvari, 
ki jih želimo.
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Mladi raziskovalki OŠ 
Križe

Alja Zara Draksler

4. aprila je v Biotehniškem centru Naklo 
potekalo 26 tekmovanje Mladih razisko-
valcev. Alja in Hana sva učenki 7. razreda 
OŠ Križe. Tekmovanja sva se udeležili z 
raziskovalno nalogo Vražji Tržič s področ-
ja Ekonomije in turizma. Vedeli sva, da bo 
zelo težko narediti dobro raziskovalno na-
logo, zato sva trdo delali. Raziskovati sva 
začeli že zelo zgodaj. Nalogo sva opravi-
li z odliko. Na regijskem tekmovanju sva 
dosegli 1. mesto, na državnem pa bronasto 
priznanje. Tekmovanje je bila zelo dobra 
izkušnja za nadaljnje nastope.

Izmenjava učencev 
preko projekta 
Erasmus+

Jakob Gradišar Ribnikar; foto: Nataša Dovžan

Letos smo se štirje učenci 7.a razreda OŠ 
Križe z evropskim programom Erasmus+ 
odpravili na izmenjavo učencev v Špa-
nijo, v Katalonijo, kjer smo prebivali pri 
družinah. Prvi dan so nas španski učenci 
učili tradicionalnih španskih plesov in nas 
peljali v bližnje gledališče, kjer so predsta-
vili države, iz katerih smo učenci prihajali. 

V torek smo predstavili Slovenijo, nato 
pa tradicionalen zajtrk, kruh, namazan 
s paradižnikom, in dodana rezina sira. 
Slastno! Sledila je igra lov na zaklad v 
okolici šole. Tretji dan dne smo obiskali 
Barcelono, kjer smo si ogledali cerkev 
Sagrada Familia (bazilika Svete Družine) 
in številne druge znamenite stavbe. V če-
trtek smo šli na plažo, kjer smo se kopali 
ali uživali v igranju nogometa na mivki. 
Popoldne smo imeli v gledališču predsta-
vitev svoje države za družine, ki so nas 
gostile. Zadnji dan smo delali »človeške 
stolpe« in obiskali adrenalinski park, v 
soboto pa nas je čakala samo še vrnitev 
v domovino. 

Dan druženja in 
gibanja vseh generacij 
na OŠ Bistrica 
Tija Stritih in Brina Ahačič

Delovna sobota na OŠ Bistrica 6. maja je 
prijetno minila. Učenci od 1. do 5. razreda 
so odšli na pohode v različne smeri, učen-
ci zgornje triade pa so imeli orientacijski 
pohod. 

Nekateri, kot midve, smo pomagali pri or-
ganizaciji učiteljicama Tjaši Švab in Nataši 
Bergant. Zmagovalci orientacijskega poho-
da so bili 7. b s časom 49 min. Obiskala sta 
nas medicinska sestra, ki je ljudem merila 
pritisk in krvni sladkor, ter reševalec, ki 
nam je pokazal ravnanje z defibrilatorjem. 
Glavni gost je bil Robert Kralj, vodja 
gorske enote policije in pomočnik vodje 
Letalske policijske enote. Z njim smo no-
vinarji pripravili intervju, v katerem nam je 
povedal, da je njegova služba zahtevna in 
naporna. Na razpolago ljudem v stiski mora 
biti 24 ur na dan. Z ekipo pomagajo pri na-
ravnih nesrečah in poškodbah v gorah. Lju-
bitelje gora je pozval k primerni opremi in 
obutvi ter spremljanju vremenskih razmer. 
G. Kralj je bil prijazen in gostobeseden so-
govornik.

Kulturni program je s harmoniko popestril 
Jan Jančar, plesali sta Tina in Nika. Nape-
tost so dvignili učitelji in učenci 5. razreda, 
ki so se pomerili v igri med dvema ognje-
ma. Za las so zmagali petošolci.

Midve sva poiskali najstarejšega in najmlaj-
šega udeleženca pohoda in najštevilčnejšo 
družino. Najstarejši je bil g. Mohorčič, naj-

mlajša je bila Lija Valja-
vec, ki je bila hkrati tudi 
članica najštevilčnejše 
družine Avbelj Valjavec. 

Dan generacij smo 
zaključili z razglasitvijo 
zmagovalcev orientacij-
skega pohoda, najstarej-
šega in najmlajšega ude-
leženca, najštevilčnejše 
družine ter zmagovalcev 
akcije zbiranja starega 
papirja – najbolj so se 
potrudili v 9. b. Pohva-
lo pa si zaslužimo vsi 
na OŠ Bistrica, saj smo 
skupaj zbrali več kot 44 
ton starega papirja samo 
v spomladanski akciji.
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Teče mi, teče vodica

Tatjana Malovrh, Tjaša Marcola

Narava kot okolje je sredstvo in učilnica, s 
katerim vplivamo na otroka, na njegov raz-
voj in odnos do narave – okolja.

Veliko veselje naših otrok je potok Lomšči-
ca, ob katerem se velikokrat sprehajamo in 
kjer otroci zastavljajo vprašanja, zato smo 
se odločili, da bomo prek projekta Teče 
mi, teče vodica potok Lomščica podrob-
neje raziskali. Projekt je bil načrtovan v 
dve smeri: kot igra otrok v vodenem kotič-
ku in kot opazovanje potoka ter hkrati kot 
prepoz navanje urejenega in neurejenega 
okolja, na katerega naletimo v času naših 
sprehodov. 

Otroci so se z vodo igrali. Raziskovali so, 
kako lahko gibljejo roke pod vodo, kateri 
predmeti so plovni in kateri se potopijo, 
kakšne zvoke lahko ustvarjamo v vodi s 
pomočjo različnih pripomočkov. Otroci so 
ugotavljali, da z rokami lahko ustvarjajo 
nežne tone, lahko škropijo vodo, jih lahko 
potapljajo v vodo in ustvarjajo kapljice. 
Spoznali smo, kakšne barve je voda, kak-
šen je njen vonj in okus, kako voda izhla-
peva in zakaj jo uporabljamo, kaj se zgodi, 
če jo obarvamo in od česa je odvisna inten-
zivnost barve v vodi.

Dejavnosti ob potoku so otroke zelo za-
poslile. Otroci so bili navdušeni, da so lah-
ko svoje dlani pomočili tudi v potok in ob-
čutili vodo, ki je tekla preko njihovih dlani. 
Ugotavljali smo smer toka vode z ladjicami 
iz papirja, merili smo gladino vode na dveh 
mestih z označenima palicama in jih pri-
merjali. V potok smo postavili mlinček in 
opazovali delovanje le-tega. Poslušali smo 
zvoke ob potoku, zajemali blato iz struge 
potoka in kasneje razvrstili zajeto (rastline, 
živali, kamni, blato) v posodice ter to opa-
zovali s povečevalnim steklom. Presejali 
smo kamenje, ugotavljali zgradbo kamenja 
in na manjše ploščate kamne risali razne 
umetnije. Ogledali smo si naravoslovne 
knjige o potoku in živalih v njem. Spozna-
li smo nove pravljice, naučili smo se nove 
pesmice, ki jih z veseljem prepevamo ob 
raznih priložnostih. 

Z učenjem moramo začeti zgodaj. Za nara-
voslovje je najbolje takrat, ko so otroci naj-
bolj radovedni. To so predšolska in zgod-
nješolska leta, ki jih imenujemo obdobje 
»zakajčkov«, zato se strokovni delavci v 
vrtcu še posebno potrudimo, da na »zakaj-
čke« poskušamo poiskati odgovore.

ODJAVA PREHRANE 
V ČASU ODSOTNOSTI 
OTROK IZ VRTCA

Spoštovani starši!

Za nami so prvomajski prazniki in glede 
na odsotnost otrok pred in po praznikih 
smo veseli, da ste si lahko vzeli nekaj 
prostih dni in jih preživeli skupaj z va-
šimi otroki.
Običajno je v delovnih dneh med pra-
zniki v vrtcu prisotnih veliko manj ot-
rok, zato v takih primerih otroke iz vseh 
enot združimo v dežurni enoti. V takšnih 
primerih imate možnost odjave otrok 
prek spletne aplikacije, SMS sporočila 
ali preprosto pokličete na upravo vrtca 
in vam otroka odjavimo. Pravočasna od-
java otrok je za poslovanje vrtca izjem-
no pomembna, saj tako lahko ustrezno 
planiramo človeške resurse in predvsem 
naročimo ustrezno količino hrane, kajti 
v primeru, da je hrane preveč, se mora 
po zakonu le-ta zavreči. Zavržena hra-
na za vrtec pomeni dodaten nepotreben 
strošek, ki bi se ga lahko uporabilo za 
druge namene, kot je nakup didaktično 
motoričnih rekvizitov ipd.

Za primer navajamo situacijo ob pravkar 
minulih praznikih in sicer za petek, 28. 
4. 2017. Za ta dan smo 11. 4. 2017 na 
e-naslove staršev, oglasne deske in vra-

ta igralnic posredovali obvestilo, da bo 
omenjenega dne dežurna enota Palček. 
Hkrati z obvestilom smo vas prosili, da 
do 23. 4. 2017 (naslednji dan se aplika-
cija za odjavo za dne 28. 4. zaklene) spo-
ročite odsotnost vašega otroka, da bomo 
temu primerno naročili količino hrane. 
V petek je bilo od 81 prijavljenih prisot-
nih samo 24 otrok, kar je pomenilo, da 
smo zavrgli 57 obrokov (zajtrk in kosi-
lo), od tega je bilo nekaj obrokov zaradi 
posebnih diet posebej pripravljenih. V 
tem šolskem letu smo med prazniki, ko 
je delovala zgolj dežurna enota, zaradi 
neprisotnosti prijavljenih otrok zavrgli 
več kot 200 obrokov. Predvsem gre tu 
za pošten odnos – v časih, ko v medijih 
gledamo in beremo o prisotni revščini in 
ko na Rdečem križu primanjkuje hrane, 
ker je prosilcev zanjo vse več, smo v 
vrtcih zaradi neprisotnosti prijavljenih 
otrok primorani zavreči velike količine 
pripravljene hrane, kar je nedopustno.

Namen tega obvestila je, da se v prihod-
nosti omenjenim težavam v času prazni-
kov in počitnic poskušamo izogniti in 
da bo vrtcu čim manj vnaprej naroče-
ne hrane potrebno zavreči. Na ta način 
bomo vsi prihranili (predvsem bodo lah-
ko otroci imeli kakšen nov rekvizit) in 
bistveno izboljšali odnos in spoštovanje 
do stvari, ki se nam zdijo samoumevne. 

S spoštovanjem, 

Vrtec Tržič

šolske novice
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»Z alteršolo na svet se pripravi …«

Iris Šober

PROMOCIJA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V TRŽIČU
(TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA - TVU)

Letošnji Teden vseživljenjskega učenja poteka 
od 12. 5. do 30. 6. 2017 pod sloganom Moč in ra-
dost učenja. Dejavnosti tržiških prirediteljev tudi 
letos koordinira Ljudska univerza Tržič. Vsi 
skupaj s prireditvami v TVU seznanjajo javnost 
o vseprisotnosti pa tudi pomembnosti učenja – 
v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki 
jih posameznik v svojem zasebnem in poklicnem 
življenju prevzema. Teden vseživljenjskega uče-
nja predstavlja priložnost, da naredite nekaj zase 
in za okolje, saj učeči se posameznik pozitivno 
vpliva na skupnost, v kateri živi.

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih prireditev, ki bodo potekale vse do 
konca junija. Poiščite svojo brezplačno prireditev na www.trzic-tvu.si. 

Naši letošnji odlični partnerji:

Alteršola, Dom Petra Uzarja , Društvo ZA razvoj Tržiča, Društvo pode-
želskih žena SVIT Tržič, Glasbena šola Tržič, KD FS Karavanke, Kul-
turno društvo Jerbas, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, KUD Leyli, KUD 
Načeta paleta, Komunala Tržič d.o.o., Osnovna šola Križe, Polona Brodar 
s.p., SigiArt, Radio Gorenc, Športna zveza Tržič, Tržiški muzej, Turistič-
no društvo Tržič, VDC Kranj enota Tržič, Vrtec TRŽIČ. 

 
 
 
 
 
 
 

Sobodajalstvo kot priložnost, zaslužek in svetovni trend 
 
V naši občini je veliko hiš in stanovanj zasedenih le polovično ali je ostalo 
praznih, ko so otroci in vnuki šli po svoje. Danes so prazna stanovanja 
postala turistični potencial. Razvoj informacijske tehnologije, portali kot je 
Airbnb spreminjajo potovalne navade turistov in naša stanovanja ter hiše 
lahko z našo gostoljubnostjo ponudijo turistom drugačno, bolj pristno 
doživetje našega kraja in nam omogočijo dodatni zaslužek.  
 
Občina Tržič vse zainteresirane vabi na predavanje, na katerem bo-
mo z Urošem Budo govorili o tem kako sobo, stanovanje ali hišo 
vključiti v turistično ponudbo, na kaj moramo biti pozorni, kako iz-
koristiti informacijsko tehnologijo za uspešno poslovanje in trže-
nje… 
 
Uroš Buda se že vrsto let ukvarja s problematiko oddajanja stanovanj, 
sprva kot predsednik Sekcije sobodajalcev pri GZS, sedaj kot namestnik 
direktorja Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov, ki aktivno deluje na 
področju trženja manjših turističnih ponudnikov nastanitev in na podro-
čju urejanja pogojev za njihovo poslovanje.  
 
Teme delavnice: 
1. obveznosti pred prvo nastanitvijo turistov  
2. prijava in odjava gostov, poročanje in druga »papirologija« 
3. opravljanje sobodajalstva prek AIRBNB, 
4. zavarovanje, HACCAP in zajtrk pri sobodajalcu 

 
Vabljeni v ponedeljek, 5. junija, ob 17. 30,  

v Kavarno Stara godba.  
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Tako je naš Alteršolar Jasmin v svoji novi 
pesmi povzel bistvo naših programov. Pro-
jekt, ki ga že tri leta izvajamo skupaj z 
Občino Tržič in KS Bistrica, imenujemo 
Kompetence za življenje. Mladim (starej-
šim od 13 let) vsak petek ali soboto zvečer 
omogočamo kakovostno preživljanje svo-
jega prostega časa. V zadnjih tednih smo 
se posvečali treningom asertivnosti: Kako 
delati na spoštljivi komunikaciji (do sebe 
in do drugih)?, Ali priznamo svojo zmoto? 
Znamo podati kritiko na konstruktiven na-
čin?, Kako odreagirati, če nas nekdo poni-
žuje?, itd.

V okviru ostalih tematskih delavnic smo 
osvojili trike javnega nastopanja, se učili 
pripraviti zdrav in cenovno ugoden obrok, 
spoznali novo družabno igro Sequence, de-
batirali o prednostih in slabostih socialnih 
omrežij, se predstavili na Paradi učenja v 
Kranju, z najbolj pridnimi pa obiskali tudi 
festival čokolade v Radovljici. Na podlagi 
ogleda italijanskega filma Življenje je lepo 
smo se izobraževali o nacizmu ter raz-
pravljali o predsodkih in stereotipih. Prek 
interaktivne igre smo tako ugotovili, da je 
vsebina filma še kako aktualna.
Delavnice so brezplačne, več informacij 
o projektu pa dobite na: www.altersola.si/ 
info@altersola.si / 040-865-362 (Iris), 040-
659-670 (Monika).
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Gorski tek iz Križev v 
Gozd

Ivanka Valjavec

Velikonočni ponedeljek je primeren dan 
za vse, ki se želijo razgibati v naravi, in 
takšnim je PD Križe pripravilo gorski tek 
iz Križev v Gozd. Tek je dolg približno 

sedem kilometrov in ima več sto višinskih 
metrov vzpona. Letos je bilo na startu 93 
tekmovalcev, od tega 21 žensk, in prav vsi 
so pritekli do cilja.
Letošnji absolutni zmagovalec je bil Gašper 
Bregar s časom 28 minut, 42 sekund in ena 
desetinka, najhitrejša tekmovalka pa je bila 
Tina Klinar s časom 36 minut, 21 sekund in 
šest desetink.
Vsem iskreno čestitamo!

Spektakel Starih orlov 
v Sebenjah

Matija Stegnar; foto: Miha Kešpert

6. maja je 9. leto zapored potekala priredi-
tev Stari orli, ki se je pričela z nogometno 
tekmo med reprezentančnimi trenerji Smu-
čarske zveze Slovenije in domačini na no-
gometnem igrišču v Žiganji vasi. Tokrat so 
se po trdem boju razšli z neodločenim re-
zultatom 6:6 in prihranili nekaj borbenosti 
še za naslednje leto.
Tekmovanje v smučarskih skokih je bilo iz-
vedeno na skakalnici K25. Tekmovalci so 
bili sicer žrebani v pare in za najboljši skup-
ni rezultat so morali v prvi seriji za najvišje 
število točk doseči daljavo točno na rdečo 

črto v telemark, sicer so sledili odbitki. V 2. 
seriji so jim dolžino skoka napovedali gle-
dalci, skakalci pa so morali skočiti čim bližje 
tej dolžini. Nastopilo je 22 skakalcev, med 
njimi tudi legenda smučarskih skokov Pri-
mož Peterka, ki je skočil najdlje (27,5 m) in 
za to prejel posebno torto Slaščičarne Zima 
iz Bleda (bivši Šmon). 
Tekmovanje sta posebej popestrila Uroš 
Peterka in Milan Živic, ki sta oba skoka 
opravila dobesedno v paru in to istočasno, 
saj sta se spustila v tandemu ter skočila za-
vidljivih 22 metrov.
Tehnični delegat Jelko Gros je dobro op-
ravil svoje delo, saj letos ni diskvalifici-
ral nobenega tekmovalca, ker so vsi imeli 
ustrezno opremo, da o znanju in sposob-
nostih sploh ne govorimo. Sodniki Anže 
Semenič, Stane Baloh in Nuša Rakovec 
so sodili zelo nepristransko, predvsem pa 
so ocenjevali umetniški vtis. Glede na to, 
da so prvič sodili skupaj, so zelo dobro op-
ravili delo. Zmagovalca sta na koncu pos-
tala Blaž Bilban (SD Dolomiti) in Matej 
Hribar (NSK Tržič FMG).
Tudi za mlade skakalke in skakalce je bilo 
poskrbljeno, saj so se otroci v času tekmo-
vanja zabavali na skakalnici MINI PLA-
NICA. Vse otroke vabimo, da se nam pri-

družijo v prenovljenem skakalnem centru v 
Sebenjah, kjer je zanje poskrbljeno že ob 
samem prihodu, saj jih čaka vsa skakalna 
oprema.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali 
pri izvedbi prireditve, še posebej glavne-
mu sponzorju prireditve, podjetju SBER-
BANK. Na licitaciji za štartno številko 
s finala svetovnega pokala v smučarskih 
skokih v Planici in štartne zastavice Gora-
na Janusa smo uspeli pridobiti 370 €, ki jih 
bomo porabili za nakup skakalne opreme 
za otroke. Najvišjo ponudbo je prispevalo 
podjetje Roberta Markiča iz Restavracije 
Tabor, Podbrezje, ki zvesto že več kot 20 
let podpira smučarske skoke v Tržiču. 
Fotogalerijo in podrobne rezultate si lah-
ko ogledate na www.nsk-trzic.si ali www.
sloski.si.

Uspehi Plesnega kluba 
Tržič

Jure Markič

23. aprila so se plesalci Plesnega kluba Tr-
žič udeležili svetovnega pokala v RnR v 
Krakovu. Na prvi tekmi v novih kategorijah 
na svetovnem pokalu so se naši plesalci od-
lično odrezali: Tej in Teja sta si priplesala 
15. mesto v kategoriji starejših mladincev 
med 78 plesnimi pari, Jaka in Kaja pa 25. 
mesto v članski B kategoriji med 51 pari. 
Ravno tako so plesalci RnR PK Tržič od-
lično plesali na mednarodnem tekmova-
nju v Slavonskem Brodu, kjer sta Jaka in 

Kaja osvojila 2. mesto v članski B katego-
riji, Tej in Teja 2. mesto ter Maj in Lara 
11. mesto v kategoriji starejših mladincev. 
Tudi plesalci MTP so se na svojih tekmova-
njih dobro odrezali: na tekmovanju v Mari-
boru 26. aprila je David Golmajer osvojil 
9. mesto, Tim Dolar pa 19. mesto med 
break dance mladinci.
10. aprila smo se udeležili dogodka Young 
Styles Battle vol.6., kjer je ekipa Breakingz 
zasedla 2. mesto, trije pa so dosegli uvrsti-
tev med top 8 v svojih kategorijah (Leon 
Kodra, David Golmajer, Kristjan Debelak). 
13. in 14. maja so na pokalu Slovenije v 
MTP plesalke dosegle: Tia Dobrin 1. mes-
to v street dancu (solo člani), Mia Julija 
Babič 11. mesto v jazz baletu (pionirji), 
Klementina Markovič 13. mesto v jazz 

baletu (mladinci). Čestitke vsem plesalcem 
in trenerjem!
Tudi vi ste lahko član super ekipe, vabljeni 
pa tudi na naše vadbe FIT BURN in na dru-
žabne plese. Info: 040-635-710 ali plesni.
klub.trzic@gmail.com.
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Kegljaška novička

Ema Zajc

Kegljaški klub Ljubelj - Tržič je 20. aprila 
izvedel finale Občinskega prvenstva 2017. 
V predtekmovanju dva tedna prej je nasto-
pilo 23 moških in 17 žensk. Tekmovanje se 
je odvijalo v duhu tekmovalnosti in šport-
nega navijanja za vsako dobro podrto pozi-
cijo ali dober končni rezultat. 
V finale se je uvrstilo 16 najboljših moških 
in 8 žensk. Tudi v finalu je bila zelo prisot-
na borbenost, kar se je poznalo na dobrih 
končnih rezultatih. Razlike med nastopa-
jočimi so bile majhne in o zmagovalcu so 
odločali zadnji lučaji. 
Najbolj vroče je bilo pri rekreativcih. Žu-
pan Borut Sajovic je imel iz predtekmova-

nja samo tri keglje prednosti, a je z dobro 
igro v finalu in to v zadnjih treh lučajih 
ugnal nasprotnika in ga premagal za en ke-
gelj.

REZULTATI
Tekmovalci: Jure Mejač (1717)
1. Jože Klofutar (1687)
2. Rado Rebolj (1658)

Tekmovalke:
1. Marija Ahačič Premrl (1698)
2. Irena Mejač (1631)
3. Sara Routar (1553)

Rekreativci:
1. Borut Sajovic (1663)
2. Slavko Nučič (1659)
3. Dragan Šorn (1605)

Rekreativke:
1. Ema Zajc (1515)
2. Mira Košir (1497)
3. Francka Stare Novak (1487)

Državna tekma v rally 
obedience

Monika Majeršič

V kinološkem društvu Storžič že nekaj let 
izvajamo tudi tečaje v diciplini rally obe-
dience. Naši člani pridno obiskujejo tek-
movanja za državno prvenstvo in dosegajo 
odlične rezultate, zato smo se letos odločili 
vpisati med organizatorje tekem.
Rally obedience je vse bolj priljublje-
na relativno mlada kinološka disciplina. 
Sestavljena je iz 72 različnih vaj in poteka 
v štirih tekmovalnih razredih glede na te-

žavnost. Naloge se razporedijo po progi, ki 
jo morata vodnik in pes premagati v treh 
minutah. Vaje vsebujejo hojo v osnovnem 
položaju, številne zavoje, vaje v gibanju, 
menjave položajev, premagovanje različ-
nih ovir, vodenje na daljavo … Disciplina 
je primerna za vodnike, ki po končanem šo-
lanju še vedno želijo kvalitetno preživljati 
čas s svojim kosmatincem.
11. 6. 2017 bo v kampu Podljubelj poteka-
la 5. letošnja tekma za državno prvenstvo. 
Tekmovanje se prične ob 9. uri in traja do 
14. ure. Na ogled ste vabljeni vsi, ki vas 
dis ciplina zanima in ki boste spodbujali 
naše odlične tekmovalce. Zagotovo se nam 
obeta pestro in zanimivo pasje dopoldne. 
V sezoni 2016 smo v skupnem seštevku dr-

žavnega prvenstva osvojili: 2. mesto Drago 
Gril in Tori, 6. mesto Jelka Praprotnik in 
Biba (v kategoriji ROII) ter 2. mesto Maja 
Jankovec in Indy in 3. mesto Janez Koče-
var in Pega (v kategoriji ROI).

Zaključek prvenstva 
1.B državne lige v 
ženskem rokometu

Robert Pogačnik  

Rokomet je v Tržiču že dolgo med priljub-
ljenimi športi. Po večletnem zatišju se je Tr-
žič znova pojavil tudi v ženskem članskem 
rokometu, kar nas uvršča med šestnajst klu-
bov, ki tekmujejo v tej članski selekciji. Kot 
novinci smo predstavljali Tržič in tržiški ro-
komet po vseh slovenskih regijah in se srč-
no borili na vseh tekmah prvenstva. Naj se 
obenem zahvalim še kluboma RK Olimpija 
in RK Sava Kranj, ki sta nesebično posojala 
igralke in s tem potrdila dobro sodelovanje 
med klubi. Želja kluba in vseh sodelujočih 
je, da ŽRK Tržič postane zvezda stalni-

ca v ženskem članskem rokometu in Tržič 
postavi na rokometni zemljevid Slovenije. 
Veselimo se tudi številnih deklet v mlajših 
kategorijah, ki potrjujejo uspešno delovanje 
kluba in podpirajo upe v prihodnost.
Ob tej priložnosti gre zahvala tudi vsem 

sponzorjem, donatorjem in požrtvovalnim 
staršem, brez katerih bi bil projekt članske-
ga rokometa zelo otežen (Landis + Gyr, Pa-
raleleliped, Avto Šivic, CEP Slovenija (VIK 
d.o.o.), Lukatour, PUBLISHin.org, Foto 
Čebron).
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Pestro dogajanje v 
Društvu upokojencev 
Tržič

Zvonka Pretnar; foto: Ambrož Teran

Rek, da upokojenci nimamo časa, drži, 
vendar ne zato, ker dopoldne pospravlja-
mo, popoldne pa iščemo, pač pa zato, ker 
je v društvu toliko dejavnosti, da je težko 
karkoli izpustiti.
Športniki tekmujejo na treh nivojih: 
društvenem, pokrajinskem in občinskem. 
Smučarji so tekmovali le na pokrajinskem 
tekmovanju v Bohinjski Bistrici, medtem 
ko doma nismo imeli snega. Igralci na-
miznega tenisa so imeli društveno tekmo-
vanje, pokrajinsko tekmovanje v Šenčurju 
in odprto prvenstvo Podljubelja. Strelci so 
tekmovali na društvenem, občinskem in 
pokrajinskem prvenstvu v Škofji Loki. Na 
pokrajinskem prvenstvu so nastopili tudi 
igralci prstometa in pikada. Tudi lokostrel-
ci pridejo na vrsto. Kegljači in kegljačice 

so se pomerile za društvene medalje, na 
pokrajinskem prvenstvu v Kamniku in na 
občinskem prvenstvu. Igralci tenisa se radi 
pomerijo s kolegi iz Društva upokojen-
cev Kranj in na pokrajinskem prvenstvu. 
Podrobneje o prvenstvih in dosežkih naših 
tekmovalcev boste prebrali v Zimzelenih 
poročilih.
Tudi kulturniki niso mirovali. Ženski in 
moški pevski zbor sta nastopila na priredit-
vi Tržič poje, spomladanske besedarije so 
potekale pod naslovom Krila metuljev in v 
noči knjige so v Domu Petra Uzarja brali 
in pripovedovali stanovalci in prostovoljke.
Stanovanjska komisija je imela precej dela, 
saj so člani razdelili tri enosobna stanova-
nja in pripravili prioritetno listo. Članice 
humanitarne komisije so za rojstni dan obi-
skale s priložnostnim darilom šest članov 
in članic, ki so stari devetdeset let in več. V 
projekt Starejši za starejše so vključeni vsi 
nad 69. letom. V letošnjem letu so prosto-
voljke in prostovoljci prvič obiskali 21 sta-
rejših, ponovno so jih obiskali 282, nudili 
so 120 pomoči.
Društvena pravila določajo, da je član or-
ganov društva le dva zaporedna mandata. 

Letos smo imeli volilni zbor članov, ki je 
bil zelo dobro obiskan. Zaradi teh določil 
se je v organih društva zamenjalo kar pre-
cej članov. Podrobneje boste o tem prebrali 
v Zimzelenih sporočilih. Za predsednico je 
bila, tokrat zadnjič, izvoljena Zvonka Pret-
nar, podpredsednik je postal Vladimir Ov-
senek in predsednica nadzornega odbora 
Metka Kosem.
Na zboru članov smo podelili priznanja 
vodjem splošne športne vadbe: Marjetki 
Slabe, Mili Ivnik in Mari Bečan, za dol-
goletno in uspešno delo v stanovanjski ko-
misiji pa je dobil priznanje Anton Pušavec. 
Čestitke.

Neoddaja orožja 
Teritorialne obrambe 
Tržič

Anton Stritih

Maj in junija se spominjamo pomembnih 
zgodovinskih dogodkov, ki so tlakovali 
temelje naše samostojnosti in državnosti. 
Med pomembnimi odločitvami Občinske-
ga štaba Teritorialne obrambe Tržič je bila 
ta, da se maja 1990 kljub ukazu in grož-
njam takratne JLA orožja ne preda v njena 
skladišča. Teritorialna obramba je v svojih 
skladiščih hanila orožje, strelivo in opremo 
za 650 svojih pripadnikov in 300 kosov ne-
razporejenega starejšega pehotnega orož-
ja. Količina orožja in streliva v Tržiču je 
predstavljala cca 5 % vsega orožja v rokah 
slovenske teritorialne obrambe in policije. 
Od 64 takratnih občin orožja in streliva ni 
oddalo 15 občin, torej ne moremo govoriti 
o popolni razorožitvi slovenske teritorialne 
obrambe. 
Politične pritiske takratne jugoslovanske 
vlade na Slovenijo s ciljem preprečitve od-
cepitve je z vojaškimi grožnjami podpira-
la JLA. Kljub obisku na občinskem štabu 
TO v Tržiču junija 1990 dvema najvišjima 
predstavnikoma JLA v Sloveniji, generalu 
polkovniku Konradu Kolšeku, poveljniku 

petega armadnega območja, in generalu 
podpolkovniku Ivanu Hočevarju, takrat-
nemu poveljniku slovenske TO, ni uspelo 
prepričati odgovornih v predajo orožja. 
Ocenili smo, da obstaja velika verjetnost, 
da bo prišlo do nasilnega odvzema orožja s 
strani JLA v občinah, ki orožja niso oddale.
Sprejeli smo odločitev, da iz skladišča 
TO disperziramo orožje na več lokacij, v 
varstvo krajanom, katerim smo zaupali in 
ki so bili pripravljeni prevzeti to tvegano 
nalogo. Z razvozom 600 kosov orožja in 
500.000 kosov streliva v skupni teži 12.500 
kg smo pričeli septembra in končali sredi 
decembra. Prevoze na tajne lokacije smo 
izvajali v nočnem času in v popolni taj-
nosti. Lokacije so bile izbrane tako, da bi 
bil možen čim hitrejši izvzem posameznim 
enotam na načrtovanem območju delo-
vanja. Tajnih skladišč pri naših občanih 
je bilo 15, tveganje hraniteljev v primeru 
odkritja je bilo veliko. V skromno zahvalo 
za njihova pogumna 
dejanja jim je ZVVS 
podelila naziv Slo-
venska družina.
Menim, da bi bilo 
prav, da bi se hrani-
teljem orožja ob raz-
ličnih priložnostih 
praznovanj spomnili 
tudi na občinski rav-
ni, žal jih kar nekaj 
ni več med živimi.

12. maja smo v Podljube-
lju svečano odkrili spo-
minsko ploščo v spomin 
na hranitelje orožja mili-
ce v letih 1990/91. Tak-
rat so Milka in Tomaž 
Ahačič ter Iztok in Darja 
Ahačič brez oklevanja 
sprejeli pogumno odlo-
čitev, da pod svojo stre-
ho skrijejo del vojaškega 
orožja milice. Danes si 
težko predstavljamo njihov pogum … 
V kulturnem programu so nastopili 
učenci POŠ Podljubelj pod vodstvom 
ravnateljice Maje Ahačič, na violino 
je zaigrala Nika Ahačič, Fantje s treh 
bregov so zapeli nekaj rotarskih pesmi, 
slavnostni govornik je bil Jože Romšak. 
Župan Borut Sajovic in podpredsednik 
PVD Sever Gorenjska Damjan Renko 
sta svečano odkrila spominsko ploščo na 
pročelju stanovanjske hiše družine Aha-
čič. V zahvalo in spomin na ta dogodek 
sta zakoncema Iztoku in Darji Ahačič iz-
ročila slovensko zastavo. V imenu PVD 
Sever Gorenjska in v svojem imenu se 
lepo zahvaljujem za pomoč Občini Tržič 
in županu Sajovicu, KS Podljubelj, POŠ 
Podljubelj, ansamblu Fantje s treh bre-
gov, povezovalki Maji Tekavec in druži-
ni Ahačič iz Podljubelja.

Jože Romšak; foto: Anton Čebron
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Teden Rdečega križa 
prerasel v mesec 
dobrodelnosti

Alenka Teran Košir

Svetovni dan Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca praznujemo 8. maja, na rojstni 
dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta. 
Ta dan se spominjamo poguma in dosežkov 
več kot 100 milijonov članov, prostovolj-
cev in podpornikov, ki delujemo v 190 dr-
žavah sveta. 
Ste vedeli, da prostovoljke in prostovoljci 
ter osebje Rdečega križa Slovenije vsa-
ko leto pomagamo vsakemu desetemu 
prebivalcu Slovenije? Da sodelujemo pri 
odprav ljanju posledic naravnih ali drugih 
nesreč, pridobivamo krvodajalce in izvaja-
mo krvodajalske akcije, zbiramo hrano in 
oblačila, izvajamo izobraževanje na podro-
čju laične prve pomoči, iščemo pogrešane 

osebe in se še na številne druge 
načine odzivamo na klice na 
pomoč?
Tudi v tržiškem Rdečem križu 
ni nič drugače. Maj je kot ved-
no eden najbolj pestrih mese-
cev v letu. Na OŠ Bistrica in 
OŠ Tržič smo maja predstavili 
in praktično preizkusili delo-
vanje defibrilatorja (AED) ter 
se v Lomu udeležili prevzema 
AED in njegove predstavitve 
pred osveščenimi krajani, ki se 
zavedajo, da poznavanje roko-
vanja z defibrilatorjem lahko 
nekomu reši življenje.
S člani Folklorne skupine Ka-
ravanke in Glasbene šole Tržič smo obi-
skali Dom Petra Uzarja v Bistrici in jim 
popestrili popoldne. Na vseh treh tržiških 
osnovnih šolah smo izvedli akcijo zbiranja 
šolskih potrebščin, v vrtcih pa so najmlaj-
ši zbirali prehranske izdelke in higienske 
potrebščine. Prehrambene izdelke smo v 
družbi mladih prostovoljcev Rdečega križa 

zbirali tudi pred hipermarketom Mercator. 
Aktivni smo bili tudi na tekmovalnem po-
dročju. Naša ekipa se je udeležila Regijske-
ga tekmovanja ekip prve pomoči in Civilne 
zaščite v Planici, konec meseca pa smo v 
Sokolnici pod streho spravili še eno krvo-
dajalsko akcijo.
Hvala vsem.

95 let Helence Rozman
Metka Kolevski

V Domu Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču 
je 3. maja praznovala 95. rojstni dan Helen-
ca Rozman, p. d. Tajčarjeva z Brezij pri Tr-
žiču.
Helenca Rozman se je rodila 3. maja 1922 
v Kovorju pri Markuč kot druga v družini 
dvanajstih otrok. Starši so družino preživ-
ljali s kmetijo. Oče Janez je bil tudi lesni tr-
govec, mama pa šivilja. Helenca je osnov-
no šolo obiskovala v Kovorju, meščansko 

pa v Tržiču. Po vojni se je poročila in rodila 
štiri sinove: Francija, Janeza, Marjana in 
Bojana. Po rojstvu otrok je pustila službo 
v tovarni Trio in se posvetila vzgoji otrok. 
Ko je ovdovela, je imela komaj 51 let in 
vso skrb za vzgojo in šolanje sinov je nosila 
sama, vztrajno in pogumno. Ko so si sinovi 
ustvarili svoje družine, je z veliko ljubezni-
jo pristopila k vzgoji vnukov. Nanje je pre-
našala izročilo, ki ga je bila deležna od svo-
jih staršev. Ima osem vnukov in že dvanajst 
pravnukov. Sedaj že enajsto leto preživlja 
jesen življenja v Domu Petra Uzarja, kjer 
je zanjo lepo poskrbljeno in je zadovoljna. 
Tudi domači so veseli in hvaležni osebju 

doma, ki zanjo tako lepo skrbi.
S šopkom cvetja smo ji voščile predstav-
nice KO Rdečega križa in Sveta Krajevne 
skupnosti Brezje pri Tržiču ter ji zaželele 
zdravja in še mnogo srečnih let.

Uspehi plesalcev PS 
Špela
Špela Mandelc

Tekmovalci Plesnega studia Špela so bili 
na zadnjih pokalnih turnirjih zelo uspeš-
ni, saj so pobrali kar nekaj uvrstitev med 
najboljšo trojico, s tem pa si jih je kar ne-
kaj priplesalo tudi možnost tekmovanja 
na prihajajočem evropskem prvenstvu na 
poljskem. Za njim tekmovalce čaka najpo-
membnejše tekmovanje v Sloveniji, držav-
no prvenstvo, ki bo letos potekalo zadnji 
teden junija v Ljubljani. Tekmovalci se 
bodo po najboljših močeh trudili obdržati 

lanskoletne naslove ter si poskusili priple-
sati še kakšen nov super rezultat.
Na četrtem pokalnem turnirju v Maribo-
ru so si naši plesalci priplesali zavidljive 
 uvrstitve:

1.mesto Rika Dolžan, hip hop solo deklice
1.mesto  Žan Zupan, hip hop mladinci solo
1.mesto hip hop otroška mala skupina 
THE BEST ONES – Kaja K. Andolšek, 
Brina Draksler, Ajda Gramc, Rika Dolžan, 
Lucija Dovžan, Taja Gaberc in Nina Petru-
šič
1.mesto Laura Višnar in Maša Štucin, hip 
hop pari 
2.mesto Žan Zupan in Bor Radovančevič, 
hip hop pari 
4.mesto Bor Radovančevič, hip hop mla-

dinci solo
5.mesto Laura Višnar, hip marija.lavtar@
gmail.com hop članice solo
5.mesto Kaja K. Andolšek, hip hop solo 
deklice

Na zadnjih dveh pokalnih turnirjih v MTP 
plesih – STREET discipline smo dosegli 
dva odlična rezultata:

1.mesto  Žiga Janškovec, street solo člani 
(4. turnir)
2.mesto  Žiga Janškovec, street solo člani 
(3. turnir)
Čestitke tudi vsem ostalim našim tekmo-
valcem, ki so si prav tako priplesali lepe 
uvrstitve.
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Novi napravi, ki 
rešujeta življenja v 
Lešah in Lomu

Tatjana Peharc

Krajani Leš so se 1. aprila v toplem, ne-
koliko vetrovnem popoldnevu zbrali pred 
gasilskim domom, da bi počastili materin-
ski dan. Pripravili so prijetno kulturno do-
živetje: otroci kratko predstavo o prijatelj-
stvu, zbor domačink in domačinov ubrano 
pesem, slišali smo recitacije. Inovativen in 
hudomušen uvod v strokovno predstavitev 
temeljnih postopkov oživljanja za laike so 

nazorno pripravi-
li otroci z bobni: 
ponazorili so pra-
vilen srčni utrip in 
različne motnje le 
tega. Rotary klub 
Tržič - Naklo je v 
svojem projektu 
»Dan za življenje« 
krajevno skupnost 
Leše izbral za do-
nacijo avtomatske-
ga defibrilatorja 
(AED). Vemo, da 
je v primeru srč-
nega zastoja čas 
do začetka oživljanja in prve defibrilaci-
je ključen, zato je pomembno, da se laiki 
naučijo temeljnih postopkov oživljanja in 
ravnanja z AED ter v takem primeru brez 
strahu pravilno ukrepajo. Na ta način lah-
ko rešijo življenje. Cilj Rotary kluba Tržič 
Naklo je, da se čim več oddaljenih krajev-
nih skupnosti opremi z AED, ki so vedno 
na voljo krajanom, in predvsem, da občane 
poučimo, kako ukrepati. 
Z istim ciljem smo se 7. maja namenili v 
Lom, kjer smo se po Florjanovi maši zbra-
li v gasilskem domu. Skoraj vsak obis-
kovalec je pristopil k ekipi reševalcev in 

zdravnikov ter preizkusil, kako ugotoviti 
prisotnost dihanja, kako se stiska prsni koš, 
kako se nalepijo nalepke AED in kako ta 
deluje. V občini Tržič so AED nameščeni 
na naslednjih lokacijah: pri Trgovini Spar, 
na Gasilskem domu v Kovorju, Podljube-
lju, Lešah in Lomu, pri Lekarni Deteljica v 
Bistrici in pri planinski koči na Kriški gori. 
Zagotovo mreža naprav še ni popolna in 
poučevanja ni nikoli preveč: torej nas, ro-
tarijce, čaka še veliko dela. Veseli nas, da 
nam pri tem s svojimi prispevki pomaga 
lokalno prebivalstvo in Občina Tržič.

med ljudmi

Gasilska maša v Lomu 
pod Storžičem

Mira Čemažar; foto: Mojca Soklič

7. maja smo imeli v Lomu sveto mašo v 
čast sv. Florjanu za vse pokojne gasilce, ki 
so se je v paradnih uniformah udeležili tudi 
lomski gasilci. Po maši je v domu krajanov 
sledil kulturni program, ki so ga pripravili 
učenci POŠ Lom pod vodstvom Janje Meg-
lič, na harmoniko je zaigral Patrik Ahačič, 
mladi bobnarji iz Leš pri Tržiču pa so 
predstavili različne utripe srca.
Sledil je prevzem AED, ki je nameščen v 
domu krajanov. Prevzel ga je predsednik 
PGD Lom, Gregor Meglič, doniral pa Ro-
tary klub Tržič – Naklo, ob pomoči Zavaro-
valnice Triglav in Občine Tržič. Obiskoval-

ce je pozdravila predsednica kluba Janka 
Planinc. Predstavila je delovanje kluba in 
pomen aparata. Krajane so pozdravili tudi 
predsednica KS Lom pod Storžičem Mira 
Kramarič, župan občine Tržič Borut Sajo-
vic in predsednica KO RK Lom Mira Če-
mažar. Dr. Tatjana Peharc je ob projekciji 
na zanimiv način predstavila temeljne pos-
topke oživljanja in ravnanja z defibrilator-

Vabilo na dobrodelni dogodek

V uresničevanju rotarijskega poslanstva  
Rotary klub Tržič – Naklo tudi letos pri-
reja dobrodelni ples. Naslovili smo ga Ples 
kresne noči, saj se bo odvil v času bližajo- 
čega se poletnega solsticija, v času čarobne  
kresne noči. Vse ljudi odprtega srca in  
dobre volje vabimo v Dvorano tržiških  
olimpijcev v petek, 9. junija, ob 19. uri. 

Dobrodelna cilja našega druženja sta  
letos dva:

Postavitev dvigala v hiši Skumavčevih v 
Žiganji vasi. Naš klub se je vključil v širšo 
akcijo s krajani, krajevno skupnostjo, 
gasilci in župnijsko Karitas Križe.

D o b r o D e l n a  p r i r e D i t e v  s  p l e s o m

Naš drugi cilj je omogočiti enotedensko  
letovanje s strokovnim vodstvom na  
Debelem rtiču pri Ankaranu trem 
otrokom s posebnimi potrebami iz naše 
občine. Gre za več let trajajoči slovenski 
rotarijski projekt z nazivom Hendikamp.

Cilja sta visoko zastavljena, a uresničljiva 
s skupno močjo in vašo udeležbo. Poleg 
plesa je v ospredju dogodka druženje, 
prijateljevanje in navezava novih stikov. 
Pripravili smo pester kulturni program, 
v katerem bodo sodelovali citrarka Tanja 
Zajc Zupan, pevec Rok Ferengja, kitarist 
Stane Vrbek Sten ter plesalca Neža Colja 

in Mitja Kuralt, reprezentanta slovenske 
plesne zveze, člana plesnega kluba Studio 
Ritem Kranj. Za smeh bo poskrbel Peška.  
Program, med katerim bodo kresne vile 
trosile semena sreče, vas bo zanesljivo 
navdušil. Za odlično plesno glasbo bo 
poskrbel ansambel ReCover.

Vstopnice po ceni 45 €, ki vključujejo  
večerjo, lahko naročite po telefonu  
031-789-902 ali po e-pošti: rctrzicnaklo 
@gmail.com. V ceni vstopnice je vklju- 
čen dobrodelni prispevek.

 
Rotary klub Tržič Naklo

So mnogi ljudje ga iskali,
a našel ga ni še nihče,
nihče več v ta cvet ne verjame -
mogoče pa vendarle je.

Mogoče vzcveti v tvojem srcu,
morda že od nekdaj je tam?
Glej, kresna se noč približuje,
a najti ga moraš ti sam.
                 [ Svetlana Makarovič: Praprotni cvet ] 

jem, sledil pa je praktičen preizkus uporabe 
aparata ob srčnem zastoju. 
Nedeljsko dopoldne je minilo v prijetnem 
druženju s koristnim učenjem in novo pri-
dobitvijo za naš kraj, zato vsem najlepša 
hvala za sodelovanje in pomoč, krajanom 
pa za tako številno udeležbo. S tem smo 
pokazali, da želimo tudi mi pomagati člo-
veku v nesreči.
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Bistriško poletje
Lado Srečnik

Korenine Bistrice pri Tržiču sežejo zelo 
daleč v zgodovino. Nad Bistrico je že leta 
1156 stal grad Gutenberg, ki se je po ljud-
ski pripovedki imenoval Hudi grad. Pod 
gradom je cerkvica sv. Jurija, ki je tudi 
simbol krajevne skupnosti. Bistrica se je 
hitro razvijala in postala največja krajevna 
skupnost v občini Tržič. Bistriška planina 
ima že zelo dolgo zgodovino praznovanj. 
Že več kot pred 80 leti so napredni delavci 
praznovali 1. maj na planini. 4. julija 1979 
je bilo postavljeno spominsko obeležje 
NOB na Bistriški planini.
Krajani vseh generacij imamo radi Bistri-
co in zato tudi skupaj praznujemo. Na vseh 
prireditvah sodeluje vsako leto prek 3.000 
obiskovalcev. Letos praznujemo že 54-let-
nico dela KS Bistrica pri Tržiču. Bistrica 
ima svoj grb, zastavo, himno, svoja prizna-
nja in plakete.
Tudi letos bodo potekale različne športne, 
kulturne, delavne in zabavne prireditve. 
Poleg že 11. sladolednega dneva Slašči-
čarne Bistrica z bogatim kulturnim progra-
mom, prodajo na stojnicah in delavnicami 
bodo letos prvič tudi maratonski dnevi 
kulture, od 19. do 30. junija, vsak večer ob 
19. uri, pred OŠ Bistrica, v primeru slabega 
vremena v OŠ Bistrica. Če želite prodajati 
domače izdelke na stojnicah, se lahko do 

15. junija prijavite na e-naslov: sladko.s@
gmail.com. Število stojnic je omejeno, o 
izbiri boste obveščeni do 20. junija 2017.
Naš skupni dom mora biti tudi lep. Zato 
krajevna skupnost podeljuje priznanje 
Bistriški cvet za najbolj urejeno hišo, tr-
govino, gostinske, gospodarske in druge 
objekte javnega značaja. Pohodniška akcija 
Od praznika do praznika ima vedno večji 
odziv. Najboljšim učencem OŠ Bistrica se 
podelijo priznanja za uspešno delo, športne 
dosežke in prostovoljno delo. Za izredne 
dosežke krajevna skupnost podeli tudi pla-
keti in priznanja krajevne skupnosti. 
1. julija bo Bistriška noč, srečanje s pode-
litvijo priznanj, pestrim kulturnim progra-
mom in zabavo z ansamblom Takle mamo 
na balinišču ob KS Bistrica pri Tržiču. 
Praz novanje se zaključi s Tržiškim družab-
nim srečanjem na Bistriški planini 4. julija, 
ob prazniku KS Bistrica pri Tržiču.

Iskrene čestitke vsem ob krajevnem 
prazniku 4. juliju. Naj bo to res praz-
nik vseh nas in naj nam da zagona in 
poguma za prihodnje načrte in zmage. 
Vsi smo del te krajevne skupnosti, vsak 
po svoje jo pomagamo ustvarjati in ji s 
svojim delom vdihujemo dušo. Nobena 
težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti 
skupaj, le malo pa je takih, ki jih lahko 
rešimo sami. 
Predsednica Vida Raztresen in člani 
Sveta Krajevne skupnosti Bistrice pri 
Tržiču želijo vsem lepo praznovanje.

Martino romanje in 
zakonski jubilanti

David Ahačič

V starosti se redkeje odpravljamo na po-
tovanja, saj si jih vse težje privoščimo, 

pa tudi telo si raje privošči več 
počitka. Vendar je prav, da se 
kljub temu občasno odpravimo 
na oddih – morda na potovanje, 
da spoznamo nove kraje in ljudi, 
morda na romanje, da se zahvali-
mo za prejete milosti in prosimo 
blagoslova, vedno pa tudi zato, da 
si vzamemo čas za prijetno druže-

nje s prijate-
lji. Sodelav-
ci Župnijske 
Karitas Kri-
že smo se z mislijo na 
vse našteto odločili, 
da ostarele, bolnike in 
invalide tudi letos po-
vabimo na enodnevno 
Martino romanje, tok-
rat v Ljubljano. Obi-
skali smo župnijsko 
cerkev v Dravljah, 
ljubljansko stolnico 
sv. Nikolaja, bogo-
slovno semenišče in 
cerkev sv. Jožefa z 

Ignacijevim domom duhovnosti.
Tradicionalno srečanje starejših, bolnikov 
in invalidov smo v župnijski cerkvi Poviša-
nja svetega križa v Križah pripravili v ne-
deljo, 28. maja; teden pred tem pa smo se 
pri sveti maši zbrali skupaj z zakonci, ki v 
letošnjem letu obhajajo okrogli jubilej svo-
je poročenosti. Vsem dvanajstim parom, ki 
so se praz novanja udeležili, še posebej trem 
parom, ki so obhajali že 60-letnico poroke, 
smo se zbrani farani zahvalili za njihov 
zgled ljubezni in zvestobe.

DOBRA MISEL

Misel dobro pošljamo v svet,
misel zate, zame. 

Misel za vse,
ki imamo srce.

Naj se širi čez obzorje,
naj doseže morje, hribe in gore,
naj pozdravi puščave: ledene in 

 peščene.
Naj zasidra se v srca vseh ljudi sveta,

ki na planetu Zemlja smo doma.

Namenimo dobro misel osamljenim, 
žalostnim in bolnim,

da jih potolaži.
Naj bo misel dobra še za srečne in 

vesele,
za vse, ki so revni in bogati,

da ne pozabijo, kako minljiv je čas,
ki teče za vse nas.

Dobro misel iz otroških src,
pošiljamo v širni svet,

da bi lepši bil ta naš planet.

Za učence OŠ Tržič v okviru  projekta 
Tržič: mesto dobrih misli in želja 
 napisala učiteljica Romana Turk.
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Tržič je (bolj) čist!

Sašo Borojevič

Za to njegovi prebivalci skrbimo v vsakem 
trenutku in na vsakem koraku. Včasih pa 
nas pot zanese tudi v kraje, kjer so pred 
nami hodili manj skrbni in čuječi do okolja, 
v katerem živimo. In dobre volje posprav-
ljamo tudi za njimi. 
V soboto, 20. maja, se je čiščenja lotilo 81 

prostovoljcev, ki so se odzvali vabilu na 
akcijo »Očistimo Tržič v enem dnevu«. 
Pospravili smo dve divji odlagališči in pre-
cej izredno lepih koncev naše občine, kjer 
so ležali razpršeni odpadki. Očistili smo 
Medvodje, Pehto, Kovtrnico, Ročevnico, 
pot na Kamnek, pot na Slap, Blekovo ska-
lo, Žegnan studenec, pot na Hudo, stopniš-
če nad vrtcem Palček, Cimper, Glence, za 
Virjem, Meserjevc, ... Najtežje dostopnih 
terenov so se lotili člani GRS Tržič in Pla-
ninskega društva Tržič. Naši najmlajši in 
njihovi starši pa so očistili okolico tržiške 
šole. Za pridne roke smo poskrbeli tudi z 
energijskimi prigrizki in toplo malico ob 
zaključku akcije. Več o sami akciji si lahko 
preberete in ogledate na facebook strani: 

https://www.facebook.com/OcistimoTrzi-
cvEnemDnevu/.

Brez pomoči številnih društev, podjetij in 

Občine prav gotovo ne bi uspeli. Vsem se 
iskreno zahvaljujemo za pomoč pri orga-
nizaciji in izvedbi akcije. Da bi se na tem 
mestu vsakemu posebej zahvalili, bi žal 
zmanjkalo prostora. Zahvala gre tudi vsem, 
ki ste akcijo moralno podprli, a se je zaradi 
slabe vremenske napovedi niste udeležili 
ali pa so vas zadržale druge obveznosti. 
Skrb za okolje naj vas še naprej spremlja 
na vsakem koraku. Naj bo naš Tržič še na-
prej lep in čist.

Obnovljivi viri energije 
– lesni peleti

Samo Cotelj

Les kot kurivo človeštvo pozna že od nek-
daj in se je ohranilo vse do danes, ko vse 
bolj spoznavamo, da dolgoročno ne mo-
remo računati samo na rabo fosilnih goriv 
(premog, nafta, plin), ker so ta omejena in 
vedno dražja, hkrati pa ima njihova raba 
številne škodljive vplive na naše okolje in 
obstoj človeštva. 
Ker naravni les nastopa kot gorivo v različ-
nih oblikah (polena, sekanci, peleti, brike-
ti), potrebujemo različne specialne kurilne 
naprave (kotle), ki so prilagojene zgoreva-
nju posamezne vrste goriva, to velja tudi za 
lesne pelete. Lesni peleti so čepki valjaste 
oblike premera 6 mm in dolžine do 20 mm, 
izdelani iz  stisnjenega lesnega prahu. Pele-
ti so zelo sipki, zato jih lahko prečrpavamo 

po ceveh in transportiramo v cisternah, kar 
nam omogoča najvišjo stopnjo udobja pri 
uporabi. Lesne pelete kurimo v specialnih 
kurilnih napravah, prilagojenih za zgo-
revanje pelet z visokim izkoristkom. Pri 
kurilnih napravah, ki delujejo popolnoma 
avtomatsko, pelete hranimo v namenskem 
zalogovniku, vgrajenem v bližini kuril-
ne naprave. Enostavnejše kurilne naprave 
imajo vgrajen tedenski zalogovnik, prila-
gojen za ročno polnjenje, pri slednjih ima 
uporabnik nekaj več dela, vendar le enkrat 
tedensko, za polnjenje zalogovnika in od-
stranitev pepela.
 Zaradi velike gostote, ki je rezultat stiska-
nja lesenega prahu pod visokim tlakom, 
imajo peleti kurilno vrednost 4,8 kWh/kg, 
to pri trenutnem razmerju med ceno kuril-
nega olja in ceno peletov pomeni, da pri 
kurjenju peletov dobimo isto količino to-
plotne energije s pol manjšim stroškom za 
nakup energenta. 
Vgradnja ogrevalnih sistemov na pelete 
spada med ukrepe rabe obnovljivih virov 

energije, zato vgradnjo podpira tudi drža-
va. Občani so upravičeni do pridobitve ne-
povratne finančne spodbude, če se prijavijo 
na javni razpis 37SUB-OB16 in vgradijo 
ogrevalni sistem na pelete skladno s pogoji 
razpisa.
Več informacij o učinkoviti rabi energije in 
rabi obnovljivih virov energije lahko dobi-
te v Energetsko svetovalni pisarni v Tržič, 
ki deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, za 
obisk se predhodno dogovorite po telefonu 
04/59-71-552 ali pa nam pišite na e-naslov: 
samo.cotelj@gmail.com.

ENERGETSKO SVETOVALNA 
 PISARNA TRŽIČ

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

Izlet na Osolnik
Malči Meglič

Na zadnji torek v aprilu smo se člani DU 
Tržič odpravili na prvi letošnji planinski 
pohod. Naš tokratni cilj je bil Osolnik (858 
m), razgledni vrh v Škofjeloškem hribovju. 
Izhodišče je bila idilična dolina Hrastnica, 
kjer so nekdaj kopali svinec in cink.
Skozi pravkar ozelenele gozdove, preko 

strmih travnikov, 
mimo samotnih do-
mačij in mimo cerk-
vice sv. Barbare smo 
se vzpenjali do vrha, 
kjer med mogočnimi 
drevesi stoji cerkev 
sv. Mohorja in For-
tunata. Kljub ne prav 
lepemu vremenu je 
pohod minil v prijet-
nem vzdušju.
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Vloga upravnika stavbe 
Peter Kern

Upravljanju stavb v etažni lastnini sloven-
ska zakonodaja namenja posebno pozor-
nost, vse z namenom zaščite in ohranja-
nja vrednosti nepremičnin. Pomembnost 
upravljanja stavb se odraža tudi v predpi-
sani obveznosti za imenovanje upravnika 
kot nekakšnega skrbnika za zagotavljanje 
vzdrževanja stavbe, kot tudi delitve me-
sečnih obratovalnih stroškov (skupna elek-
trika, ogrevanje, poraba vode, ...). Hkrati 
je upravnik tudi zakonit zastopnik etažnih 
lastnikov za uresničevanje njihovih intere-
sov pri zagotavljanju pogojev bivanja ter 
ohranjanja vrednosti stavbe. 
Razpršeno lastništvo med množico etaž-
nih lastnikov v večstanovanjskih stavbah 
povzroča velika tveganja pri zagotavljanju 
osnovnih pogojev bivanja in vzdrževanja 
stavbe, zato je upravljanje stavbe obvezno 
treba poveriti upravniku, ki ta tveganja od-
pravlja in zagotavlja nemoteno upravljanje 
stavbe, pri čemer se od upravnika vsekakor 
pričakuje ustrezna strokovnost in tudi or-
ganizacijska sposobnost opravljanja tega 
poslanstva. 
Glavni razlogi za nesporazume med uprav-
niki in stanovalci – etažnimi lastniki stavb 
večinoma izvirajo iz nepoznavanja dela ter 
obsega pristojnosti in odgovornosti uprav-
nikov. Za dobro upravljanje so namreč pot-
rebni dober upravnik in etažni lastniki, ki 
se zavedajo odgovornosti do svoje lastnine 
ter konstruktivno sodelujejo z upravnikom.
Upravljanje nepremičnin je gospodarska 
panoga, ki zahteva številna znanja in ve-
ščine, obenem pa je zelo natančno urejena 
s predpisi. Kljub temu mnogi upravljanje 

še vedno razumejo le kot razdeljevanje 
obratovalnih stroškov in pošiljanje po-
ložnic, kar seveda ne drži. Tako se na trgu 
upravljanja nepremičnin pojavljajo razni 
samooklicani upravniki, ki ne premorejo 
niti osnovnih pogojev za delo niti ustrezne-
ga strokovnega kadra, ne zagotavljajo var-
nosti sredstev rezervnega sklada, za svoje 
delo prav tako nimajo vzpostavljenega za-
varovanja odgovornosti, nudijo pa izredno 
nizke cene upravljanja. Z nižanjem cen sto-
ritev upravljanja na trgu pa se s strani takih 
»podjetnikov« uničujejo obseg, nabor, ka-
kovost in strokovnost storitev, ki jih lahko 
zagotavlja le celovito upravljanje. 
Ob robu priprav nove stanovanjske zako-
nodaje je v zadnjem času zaslediti poudar-
ke interesnih skupin posameznih etažnih 
lastnikov, da je potrebno upravniku odvze-
ti avtonomnost pri strokovnem vodenju 
upravljanja stavbe in mu podeliti vlogo 
zgolj nekakšnega administrativnega razde-
ljevalca mesečnih obveznosti v stavbi (po-
šiljanja mesečnih položnic) ter izvajalca 
navodil praviloma manjšine izpostavljenih 
etažnih lastnikov. Ob tem se povsem prezre 
osnovna izhodišča in smisel, na katerem 
temelji vsa stanovanjska zakonodaja, nam-
reč, da etažni lastniki zaradi nujnosti zago-
tavljanja ustreznega upravljanja stavbe v 
skladu s pričakovanji in soglasjem večine 
etažnih lastnikov pooblastijo za to ustrezno 
usposobljenega upravnika, ki s tem spre-
jema njihovo zaupanje in na podlagi tega 
tudi vso pripadajočo odgovornost. Te odgo-
vornosti pa se razni samooklicani kurilni in 
skupni nadzorni odbori ne zavedajo in jo 
trenutno niti ne prevzemajo nase.
Zakaj zaupati upravljanje zaupanja 
vrednemu upravniku
Združenje upravnikov nepremičnin pri 
GZS je pripravilo poseben certifikat, ki se 

podeli tistim upravnikom nepremičnin, ki 
izpolnjujejo določene pogoje za delo. 
Zaupanja vreden upravnik zagotavlja:
• Varnost sredstev rezervnega sklada;
• Varnost sredstev za obratovanje stavbe;
• Strokovno vzdrževanje nepremičnin s 

strokovnjaki različnih tehničnih strok;
• Strokovnjake s področja energetike, pra-

va, ekonomije, informatike in financ;
• Zavarovanje odgovornosti za svoje delo;
• Elektronski vpogled v poslovanje, 

vpogled v listine, račune in dokumente, 
vezane na posamezno stavbo 24 ur na 
dan;

• Dežurno službo;
• Določene izkušnje in reference za svoje 

delo.
Ti certifikati prispevajo k razlikovanju 
med kakovostnimi upravniki in upravni-
ki, ki niso sposobni izvajati polne skrbi za 
nepremičnine, ki so jim zaupane. Etažnim 
lastnikom pa so smernica in pomoč pri iz-
biri upravnika. S tem certifikatom se bo na 
dolgi rok izboljšal tudi ugled dejavnosti 
upravljanja z nepremičninami. 
Etažni lastniki nepremičnin naj pri izbo-
ru upravnika svoje stavbe ne tvegajo – za 
upravljanje naj izberejo zanesljivega in 
strokovnega upravnika. Upravnik mora 
nuditi strokovno, zanesljivo, kakovostno ter 
odzivno in dostopno upravljanje nepremič-
nin. Ob tem pa zagotavljati finančno varno 
in stabilno poslovanje. Z izbiro zanesljive-
ga upravnika imajo lastniki nepremičnin 
zagotovljeno redno vzdrževanje, hitro po-
vrnjene vložke v investicije, zagotovljeno 
varnost denarja v rezervnem skladu, mož-
nost koriščenja dodatnih storitev brez do-
plačil.
Opomba uredništva: Objavljamo odziv na 
prispevek Zakaj menjati upravnika? (Trži-
čan, št. 3, maj 2017, str. 28).

Rečiška planinska pot

Ivana Valjavec

Rečiška planinska pot je dobila ime po do-
lini reke Rečica, ki leži zahodno od Laš-
kega in je del zasavskega pogorja. Dolina 
obiskovalca začudi – kamnolom, muzej, 
oznake za Hude jame in značilna cerkev, 
ki so jo naredili Plečnikovi učenci. Avtobus 
nas je zapeljal po ozki cesti v Zgornjo Re-
čico, izstopili smo pri zloglasnem Barbari-
nem rovu.
Pot je dolga 34 km in je speljana okoli do-
line. Mi smo se povzpeli na Osti vrh, Babo, 
Kal in Mrzlico do Šmohorja. Pot je bila za-
nimiva, ponekod skalnata in strma, potem 

skozi gozd, pa čez travnike. Mi smo preho-
dili 16 km in bilo je razmeroma naporno, 
vendar čudovito, razgled pa je segal enkrat 
na jug, pa nato proti severu na Savinjsko 
dolino, drugič proti Triglavu. Atraktivna 
pot in vsekakor vredna ogleda in ponovne-
ga obiska.

Nič ni lepšega od hvaležne iskrice v 
očeh, ko smo s kom prijazni, ga razume-
mo, mu pomagamo. V takem trenutku 
nekaj čudovitega preskoči s človeka na 
človeka. Zaradi takih trenutkov se spla-
ča živeti. 

Želimo se srečati z vsemi, ki smo luč 
sveta ugledali lepega leta 1937. Vabimo 
vas v petek, 9. junija 2017, ob 14. uri v 
Restavracijo Raj v Tržiču, da se skupaj 
poveselimo in ustvarimo še kakšen ne-
pozaben trenutek. 

Prijavi se čim prej 
na št.: 596-22-52 
(Cilki Bergant).



26 junij 2017

naše zdravje

Raziskava o 
učinkovitosti vadbe

Kaja Stenovec

Vse se je začelo z otvoritvijo vadbenega 
parka v Domu Petra Uzarja, ki ga je lani 
podarilo podjetje Elan Inventa. Čudovite 
vadbene naprave, ki omogočajo najrazlič-
nejše načine varne in zanimive vadbe v 
naravnem, pomirjajočem okolju našega 
domskega parka. Tako smo se pod vod-
stvom domske fizioterapevtke Silve Štiherl 
odločili, da izvedemo manjšo raziskavo 
učinkovitosti vadbe in pokažemo, kako 
učinkovita je lahko vadba v zunanjem par-
ku in na koliko zanimivih načinov se jo 
lahko izvaja. Izbrali smo deset stanovalcev, 
pet žensk in pet moških, ki so na začetku 
izvedli nekaj testov hoje, ravnotežja, meri-
tev mišične moči, gibljivosti, oceno bole-
čin in splošnega počutja ter zagreto začeli 
s štiritedensko vadbo pod budnim očesom 
terapevtk. 
Vsak sončen dan smo v popoldanskem 
času trenirali na šestih vadbenih postajah 
na vse možne načine. Vadba je postajala 
težja, a zanos stanovalcev je iz dneva v dan 
le rastel in napredek je bil zato hitro viden. 
Dvema stanovalkama je zdravje malce po-

nagajalo in jima ni uspelo do-
končati vseh štirih tednov, sta 
nas pa v mislih spodbujali in sta 
ostali del čudovite ekipe. Kadar 
nam je vreme zagodlo s kakšno 
kapljo dežja ali vetrom, smo si 
v prostorih fizioterapije prilago-
dili in ustvarili svoje, improvi-
zirane vadbene naprave. Pobrali 
smo vse stole, stopničke, palice, 
bradlje, žoge, kolesa in druge 
pripomočke in v prvi prestavi 
vadili znotraj. Po štirih tednih 
so znova sledile ponovitve tes-
tov in zapis rezultatov v pri-
pravljene obrazce. Tekmovalni 
duh, medsebojna spodbuda 
in zanos so pomagali, da smo 
dokazali, da smo bili zavzeti in zbrani pri 
vadbi. 
Rezultati so pokazali naslednje: izboljšali 
smo vse čase meritev za hojo, nekateri so 
dokazali, da je njihovo ravnotežje boljše, 
pri drugih so izginile bolečine, vsi pa so se 
po ocenah boljše počutili, so bolje spali ali 
pa jim je domska hrana še bolj teknila. Ne 
samo, da je bil merljiv učinek vadbe že po 
enem tednu dokazan, spletle so se medse-
bojne vezi, povečala se je povezanost ekipe 
in nasmehi na obrazu po koncu raziskave 
so pokazali, da smo bili več kot uspešni. 
Zagotovo bodo stanovalci še naprej pridno 

trenirali, v svoje kroge pa povabili tudi tis-
te, ki si mogoče zaradi malce strahu in nez-
nanja ne upajo pristopiti k vadbi v parku. 
Vključeni stanovalci so postali pravi pro-
fesionalci za pravilno vsakodnevno vadbo 
ter bodo rade volje razložili, kako se stva-
ri streže, v okviru CAPSA pa bomo poleti 
izvedli tudi skupno vadbo. Vsakodnevna, 
pravilna in stopnjevana vadba je eden iz-
med receptov, kako ostanemo fit, samos-
tojni, aktivni in navsezadnje zadovoljni ter 
zdravega duha v poznejših letih našega živ-
ljenja – vadbeni park ob potočku, v senci 
dreves, skozi katere pokuka toplo sonce, je 
odlična izbira zanjo.

Živeti z demenco – 
doma
Vse, ki se srečujete z demenco, zlasti svoj-
ce, ki v domačem okolju skrbite za svojca z 
demenco, vabimo, da se pridružite SKUPI-
NI ZA SAMOPOMOČ.
Srečanje bo potekalo četrtek, 8. junija ob 
15. uri v sejni sobi Doma Petra Uzarja Tr-
žič.

Skupina za samopomoč 
omogoča svojcem obole-
lih z demenco izmenjavo 
izkušenj in iskanje rešitev 
na drugačen način ter po-
moč sebi in obolelemu z 
demenco zagotoviti kvali-
tetno življenje v domačem 
okolju. Na srečanjih boste 
pridobili informacije in 
znanje za načrtovanje 
lažje prihodnosti ob svoj-
cu z demenco ter razbre-
menjevanje lastnih stisk. 
Skupaj lahko pripomore-
mo k temu, da bo sobiva-
nje s svojcem z demenco 
prijetno in manj stresno.
Skupino za samopomoč 
vodita Manca Šolar, dipl. 
delovni terapevt, in Jana 
Ana Černoga, dipl. me-
dicinska sestra. Podrobne 
informacije lahko dobite 
na tel.: 030-600-158. Če 
v času srečanja potrebuje-
te oskrbo za svojca, nam 
sporočite. Vabljeni!

POZIV K ODDAJI PONUDBE ZA 
 ORGANIZACIJO IN IZVEDBO  PRIREDITEV 

V SKLOPU VESELEGA  DECEMBRA IN 
 SILVESTROVANJA NA PROSTEM 

Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu Občine Tr-
žič za leto 2017 (Ur.l. RS, št. 87/2016) obvešča, da bo 
z 12. 6. 2017 na spletni strani Občine  http://www.trzic.
si v rubriki »Javni razpisi in objave« objavljen Poziv k 
oddaji ponudbe za organizacijo in izvedbo prireditev 
v sklopu veselega decembra in silvestrovanja na pros-
tem. Prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki 
so sestavni del poziva in bodo prav tako objavljeni na ob-
činski spletni strani. 

župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Na spletni strani Občine Tržič bo objavljen tudi Ciljni 
načrt razvoja kulturne infrastrukture v Občini Tržič, ki 
je pripravljen na podlagi Lokalnega programa kulture 
20162021. V okviru javne razprave pisne pripombe ob-
čanov na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti 
pričakujejo do 16. avgusta.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
junij in julij 2017
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so 
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

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

Od 6. julija do 4. septembra, Galerija Atrij Občine Tržič
Fotografska razstava Dnevni metulji Slovenije Stanislava Čičerova;
Tržiški muzej

JUNIJ
Od 29. maja do 2. junija, od 17.00 do 18.00, na igrišču Osnovne 
šole Križe
Vesela šola rolanja; 
Plesni studio Špela

petek, 2. junij 2017
19.00 Dvorana tržiških olimpijcev
Tržič - mesto dobrih misli in dobrih želja, zaključna prireditev; 
Osnovna šola Tržič

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

sobota, 3. junij 2017
7.00 izpred župnišča v Kovorju
Peš romanje na Brezje; 
Dekanija Tržič 

9.00 središče Sebenj
Vaški sejem; 
Krajevna skupnost Sebenje 

9.00 predavalnica Ljudske univerze Tržič
Izdelovanje rož iz krep papirja; 
Društvo podeželskih žena SVIT Tržič

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

14.00 Sebenje 
Športno-dobrodelna prireditev v Sebenjah;
Krajevna skupnost Sebenje

ponedeljek, 5. junij 2017
16.00 predavalnica Ljudske univerze Tržič 
Čuječnost;
Ljudska univerza Tržič

17.30 Kavarna Stara godba 
Predavanje; Sobodajalstvo kot priložnost, zaslužek in svetovni trend;
Občina Tržič

torek, 6. junij 2017
16.00 Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič 

16.00 predavalnica Ljudske univerze Tržič 
Ustvarjanje z glino 1.del;
Varstveno delovni center Kranj-enota Tržič

18.00 društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču 
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

sreda, 7. junij 2017
10.00 zunanji vadbeni park Dom Petra Uzarja
Vadba v zunanjem vadbenem parku;
Dom Petra Uzarja 

19.00 Kulturni center Tržič
Letni koncert Glasbene šole Tržič;
Glasbena šola Tržič

četrtek, 8. junij 2017
18.30 dvorana na Balosu 
Sodobni ples z Danielom Petkovičem in Tamaro Borojevič;
KUD Leyli 

petek, 9. junij 2017
14.00 Restavracija Raj
Srečanje 80-letnikov;
Bergant Cilka

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sprejem Pretnarjeve nagrajenke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Dvorana tržiških olimpijcev
Ples kresne noči;
Rotary klub Tržič – Naklo

sobota, 10. junij 2017
8.00 Trg svobode
Tržni dan;
Polona Brodar s.p 

11.00 Spominski park Mauthausen Ljubelj 
Spominska slovesnost ob 72. letnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj;
Občina Tržič,  ZZB NOB Slovenije in  ZZB za vrednote NOB Tržič 

Skakalni center v Sebenjah 
28. pokal Tržiča - Tekmovanje v smučarskih skokih;
Nordijski smučarski klub Tržič FMG

iz Tržiča
Planinski izlet na Breški Jalovec / Punta di Montemaggiore; 
Planinsko društvo Tržič 

Križe, ob osnovi šoli
Gasilska veselica;
Prostovoljno gasilsko društvo Križe 

Iz Sebenj
Izlet Krajevne skupnosti Sebenje;
Krajevna skupnost Sebenje 

ponedeljek, 12. junij 2017
10.00 predavalnica Ljudske univerze Tržič
Slovensko plesno izročilo tudi zate;
Ljudska univerza Tržič 
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17.00 prireditveni šotor ob vrtcu enote Križe
 40-letnica Enote Križe;
Vrtec Tržič 

Od 12. do 16. junija, od 17.00 do 18.00, na igrišču Osnovne šole 
Križe
Vesela šola rolanja; 
Plesni studio Špela

ponedeljek, 12. junij 2017
18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Šola za starše: uvod in komunikacija med staršema;
Zdravstveni dom Tržič

torek, 13. junij 2017
10.00 Varstveno delovni center Kranj-enota Tržič 
Ustvarjanje z glino 2.del;
Varstveno delovni center Kranj-enota Tržič

Iz Tržiča
Planinski pohod na Krim;
Društvo upokojencev Tržič

15.30 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; 
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

16.00 Dom Petra Uzarja Tržič - na oddelku Planika
Vaje za spomin in koncentracijo za zunanje obiskovalce; 
Dom Petra Uzarja Tržič

sreda, 14. junij 2017
10.30 Dom Petra Uzarja Tržič-enota Planika 
Aromaterapevtska delavnica;
Dom Petra Uzarja Tržič

11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike računalnika: Nejc Perko;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 15. junij 2017
15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Šola za starše: porod;
Zdravstveni dom Tržič

petek, 16. junij 2017
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.30 pod vaško lipo v Žiganji vasi
Pod vaško lipo;
Kulturno društvo Jerbas

20.30 Tržiški muzej
Glasbeni večer v Tržiškem muzeju - Romana Krajnčan in Ana Marija Mitič;
Tržiški muzej

sobota, 17. junij 2017
7.00 Dom pod Storžičem 
16. Merčunov dan in prireditve ob 20-letnici delovanja Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič 

9.00 Balinišče Bistrica
Pod vaško lipo;
Kulturno društvo Jerbas

10.00 na platoju pred paviljonom NOB
Pozdrav počitnicam in poletju;
KS Tržič – mesto 

11.00 Dvorana v Podljubelju
Tradicionalno družabno srečanje invalidov;
Društvo invalidov Tržič

18.00 Tržiški muzej
Poletna muzejska noč, Otroška noč v muzeju;
Tržiški muzej

20.00 Kulturni center Tržič
Koncert ADIEMUS COLORES;
Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič

21.00 Amfiteater Gorenjska plaža
Tržiške poletne prireditve; koncert skupine Šank Rock;
Občina Tržič

Dom pod Storžičem
Dan slovenskih planinskih doživetij;
Planinsko društvo Tržič

Iz Križev
Planinski izlet v Julijske Alpe, Kal Koritnica - Planina Golobar - Javoršček 1557m;
Planinsko društvo Križe

nedelja, 18. junij 2017
09.00 Balinišče Bistrica 
Finale državnega prvenstva v balinanju “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in Balinarski klub Bistrica 

10.00 Zavetišče v Gozdu 
Dan Kriških planincev;
KS Bistrica pri Tržiču in Balinarski klub Bistrica 

Od 10. ure dalje  
Občinsko tekmovanje v lokostrelstvu
Športno društvo Podljubelj

12.30 ob Planinskemu domu na Zelenici
Planinska maša na Zelenici;
Župnija Tržič 

19.00 Kulturni center Tržič
Koncert ADIEMUS COLORES;
Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič

ponedeljek, 19.junij 2017
19.00 Atrij Osnovne šole Bistrica
Plesna predstava Plesnega kluba Tržič “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica

18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Šola za starše: poporodno varstvo otročnice;
Zdravstveni dom Tržič

torek, 20.junij 2017
18.00 društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču 
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Šola za starše: nega dojenčka;
Zdravstveni dom Tržič

20.00 Dom krajanov Lom pod Storžičem
Janez Slapar Temšak, predstavitev knjige;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
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sreda, 21.junij 2017
19.00 Atrij Osnovne šole Bistrica 
Gledališka predstava učencev OŠ Bistrica “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica

četrtek, 22.junij 2017
18.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Šola za starše: razvoj in nega zob  v 1. letu;
Zdravstveni dom Tržič

19.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Šola za starše: prehrana in bolezni pri dojenčku;
Zdravstveni dom Tržič

19.00 Atrij Osnovne šole Bistrica 
Odprimo srca - druženje vseh generacij “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica

19.30 zgornje parkirišče pred Osnovno šolo Bistrica 
Tekmovanje Bistričanov “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica

petek, 23.junij 2017
8.30 v avli Osnovne šole Bistrica 
Poletni dan Osnovne šole Bistrica “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica

Iz Tržiča
Izlet na Sv. Višarje
Društvo upokojencev Tržič

19.00 Šterova domačija v Lešah 
Kitarski koncert V mesečini;
Kulturno društvo Svarun

sobota, 24.junij 2017
16.00 večnamenska dvorana na Ravnah 
Zbor krajanov-družabno srečanje krajank in krajanov;
Krajevna skupnost Ravne

20.00 pred gasilskim domom v Lomu pod Storžičem 
Gasilska veselica PGD Lom pod Storžičem;
PGD Lom pod Storžičem

20.00 Amfiteater Gorenjska plaža 
Žur za mlade “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in Restavracija Firbc’ okn

iz Tržiča
Planinski izlet na Skutnik 2074m in Krnčica 2142m; 
Planinsko društvo Tržič 

nedelja, 25.junij 2017
8.00 izpred Gostišča Karavla Koren
Spominski pohod na planino Korošica, ob dnevu državnosti;
Občina Tržič v sodelovanju z Veteranskimi organizacijami 

14.00 mejni prehod Ljubelj
Spominska slovesnost ob dnevu državnosti;
Občina Tržič v sodelovanju z Veteranskimi organizacijami 

ponedeljek 26. do petek. 30. junij 2017
Gorenjska plaža
Vesela šola plavanja;
Plesni studio Špela 

torek, 27.junij 2017
16.00 Balinišče Bistrica
Tekmovanje v balinanju za člane (prvi dan) ,”Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in Balinarski klub Bistrica 

19.00 Atrij Osnovne šole Bistrica
Koncert pevskega zbora Gornikov ZSČ Slovenije “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica 

sreda, 28.junij 2017
16.00 Balinišče Bistrica
Tekmovanje v balinanju za člane (drugi dan), “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in Balinarski klub Bistrica 

19.00 Atrij Osnovne šole Bistrica
Plesna predstava Plesni studio Špela “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica 

petek, 30.junij 2017
16.00 Balinišče Bistrica
Tekmovanje v balinanju za članice, “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in Balinarski klub Bistrica 

17.00 pred Gasilskim društvom Bistrica 
Dan odprtih vrat Gasilskega društva Bistrica “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in Gasilsko društvo Bistrica

18.00 sejna soba KS Bistrica pri Tržiču 
Slavnostna seja KS Bistrica pri Tržiču “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču 

19.00 Atrij Osnovne šole Bistrica 
Koncert skupine Svarun “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica 

JULIJ
sobota, 1. julij 2017
08.00 Planinska koča na Zelenici
Gremo v hirbe;
SportMediaFokus 

Od 10.00 do 14.00 ob trgovskem centru Deteljica
Sladoledni dan Slaščičarne Bistrica;
KS Bistrica pri Tržiču in Slaščičarna Bistrica 
 
Od 10.00 do 14.00 ob trgovskem centru Deteljica
Veselo za vse v Bistici pri Tržiču;
KS Bistrica pri Tržiču in Slaščičarna Bistrica 

18.45 na balinišču ob prostorih KS Bistrica pri Tržiču
Bistriška noč – srečanje ob prazniku;
KS Bistrica pri Tržiču 

20.00 na balinišču ob prostorih KS Bistrica pri Tržiču
Zabava z Glasbeno skupino Takle Mamo;
KS Bistrica pri Tržiču 

Iz Tržiča v Logarsko dolino
Dan slovenskih invalidov;
Društvo invalidov Tržič .

Od 1. do 6. julija 
Poletni tabor Savudrija ;
Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič 

iz Tržiča
Planinski izlet na Kukovo špico 2427m; 
Planinsko društvo Tržič 

nedelja, 2. julij 2017
07.30 cerkev sv. Marije Goretti v Bistrici
Slovesna maša;
KS Bistrica pri Tržiču 
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11.00 Bistriška planina
Srečanje na Bistriški planini “Bistriško poletje”;
KS Bistrica pri Tržiču in Občina Tržič

ponedeljek, 3. do petek 7. julij 2017
Počitniško varstvo otrok;
Plesni studio Špela 

četrtek, 6. julij 2017
18.00 Galerija Atrij Občine Tržič
Otvoritev fotografske razstave Dnevni metulji Slovenije Stanislava Čičerova;
Tržiški muzej 

Iz Tržiča
1. kopalni izlet (vsak četrtek v juliju in avgustu; Debeli Rtič in Strunjan)
Društvo upokojencev Tržič

sobota, 8. julij 2017
08.00 Trg svobode
Tržni dan;
Polona Brodar s.p 

Od ponedeljka do 10., do petka,. 14. julija 2017
Gorenjska plaža
Vesela šola plavanja;
Plesni studio Špela 

Torek, 11. julij
Iz Tržiča
Izlet:  Korška soteska - Koroška
Društvo upokojencev Tržič

sreda, 15. julij 2017
iz Tržiča v Izolo
Celodnevni kopalni izlet; 
Društvo invalidov Tržič

iz Tržiča
Planinski izlet na Špik nad Nosom 2531m (pot Ceria Merlone); 
Planinsko društvo Tržič

iz Križev
Planinski izlet na Kukovo špico 2427m; 
Planinsko društvo Križe

Od 17. do 21. julija
V dopoldanskem času
Aktivni teden športa;
Športna zveza Tržič

petek, 21. julij 2017
20.30 Tržiški muzej
Glasbeni večer v Tržiškem muzeju - Marina Martensson; 
Tržiški muzej

V Podljubelju
Piknik društva upokojencev
Društvo Upokojencev Tržič

petek, 23. julij 2017
10.00 Zavetišče v Gozdu
Šahovski turnir; 
Šahovsko društvo Radovljica in Planinsko društvo Križe

petek, 29. julij 2017
v Kovorju
Gasilska veselica PGD Kovor; 
PGD Kovor

iz Tržiča
Planinski izlet na Visoki Kanin 2587m; 
Planinsko društvo Tržič

Kulturni center TRŽIČ,
sobota, 17. junij 2017, ob 20. uri,
nedelja, 18. junij 2017, ob 19. uri.

 Vstopnice od 5. 6. 2017 v predprodaji v TPIC Tržič ter uro pred predstavo na blagajni KC.

glasbeno-plesni spektakel južnoameriških ritmov in glasbe
ADIEMUS COLORES

NASTOPAJO:
KD IGNACIJ HLADNIK TRŽIČ - vokalna skupina CARNIOLICA, 

orkester, solisti in posebni gost KUD Leyli

Koncert je omogočila



31tržičan

oglasi

ZANIMIVI DOGODKI V ČLANICAH ZDRUŽENJA ZGODOVINSKIH MEST 
SLOVENIJE

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 
14. – 30. junij Konjiški dnevi 2017 Slovenske Konjice www.slovenskekonjice.si
15. – 18. junij 24. Kolesarska dirka po 

Sloveniji 
Novo mesto www.tourofslovenia.si

16. – 18. junij 36. festival idrijske čipke Idrija www.festivalidrijskecipke.si
16. junij – 7. julij 4. Festival gledališča Kropa www.radolca.si 

24. junij, od 18. ure 
dalje

Praznik situl Novo mesto www.dolenjskimuzej.si  

24. junij, od 9. do 22. 
ure 

Historial Škofja Loka Škofja Loka www.visitskofjaloka.si
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nedelja, 25. junij 2017 
 

ob 8. uri izpred Gostišča Koren 
17. tradicionalni pohod po poteh TO Tržič 

na planino Korošico 
 

ob 14. uri na mejnem prehodu Ljubelj 
Osrednja svečanost s kulturnim programom 

 
 
   Prisrčno vabljeni! 


