
5LETNIK 21 1. AVGUST 2017 ŠTEVILKA
IS

SN
 15

81
 - 4

83
1

w
w

w
.t

rz
ic.

si/
ca

so
pi

s_
tr

zi
ca

n.
as

p

TRŽIČAN



2 avgust 2017

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: Gorsko kolesarjenje na Tržiškem je vse bolj 
priljubljeno, foto: Uroš Švigelj.

Gorenjska plaža je nagradila 10.000 kopalca

Župan mag. Borut Sajovic je v četrtek, 20 avgusta, stisnil dlan 
desettisoči obiskovalki Gorenjske plaže v letošnji sezoni. Sreča 
se je nasmehnila Tržičanki Marjeti Eržen, ki je redna obiskoval-
ka Gorenjske plaže. Prejela je letno vstopnico za kopanje za leto 
2018 ter promocijski majici Gorenjske plaže.

Fletno poletno

Sašo Borojevič

Pred vami je poletna številka Tržičana. Medtem ko lepo vreme, 
dopusti in počitnice v naše kraje prinesejo prijetno ležernost in 
iskanje osvežitve v rekah, jezerih in bazenih, se v medijih začne 
čas kislih kumaric. Čas, ko v časopisih ter radijskih in televizij-
skih programih svoj prostor najdejo lahkotnejše, manj obreme-
njene vsebine, in tudi takšnih v tokratnem Tržičanu ne manjka. 
Prijetno poletno branje vam želim.

In seveda – naj vas tudi tokratna naslovnica pritegne k uživanju 
v športnih in turističnih aktivnostih, ki jih ponuja naše čudovito 
naravno okolje!

cijskem delu, ohranjanje nacionalne kulturne dediščine, izjemno 
avtorsko delo.
Srebrna Kurnikova plaketa in listina za posamezne izredne ustvar-
jalne dosežke v sezoni 2016/2017, ki presegajo lokalni pomen in 
bistveno prispevajo k razvijanju posamezne dejavnosti in dosegajo 
odmevnost v stroki na nacionalni ali mednarodni ravni.
Bronasta Kurnikova plaketa in listina za dolgoletno strokovno in 
organizacijsko delo ter za dosežke trajne vrednosti.
Kurnikove plakete se istim kandidatom lahko podelijo tudi večkrat.

JUBILEJNA KURNIKOVA PRIZNANJA
Jubilejna Kurnikova značka:
- bronasta Kurnikova značka za 10-letno delovanje,
- srebrna Kurnikova značka za 20-letno delovanje,
- zlata Kurnikova značka za 30- ali večletno delovanje v ljubi-

teljski kulturi.

Jubilejna značka Tržiški zmajček:
- modra značka Tržiški zmajček za 5-letno delovanje,
- rdeča značka Tržiški zmajček za 10-letno delovanje v ljubitelj-

ski kulturni.
Jubilejna značka Tržiški zmajček se podeljuje mladini do vključno 
17. leta starosti.
Značke lahko prejmejo samo posamezniki.
Plakete in posebna Kurnikova priznanja se podeljujejo enkrat 
letno na slavnostni prireditvi v začetku decembra (Ta veseli dan 
kulture - 3. 12. 2017 ), vse jubilejne značke pa se podeljujejo na 
društvenih prireditvah.
Pisne predloge z dokumentirano obrazložitvijo za vse vrste priz  
nanj pošljite najkasneje do 1. Oktobra 2017 na naslov Zveze kul-
turnih organizacij Tržič, Cankarjeva 1, 4290 Tržič. Razpis bo pred 
jesenjo objavljen tudi na prenovljeni spletni strani Zveze.

Predsednik ZKO Tržič
David Ahačič

Razpis za Kurnikova priznanja 2017

Zveza kulturnih organizacij Tržič na podlagi Pravilnika o podelje-
vanju Kurnikovih priznanj poziva kulturna društva in organizacije, 
ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, krajevne skupnosti, podje-
tja, politične stranke in občane Tržiča, da za Kurnikove plakete, 
listine in značke predlagajo posameznike, skupine ali društva, ki 
so v pretekli kulturni sezoni dosegli izjemne uspehe ali že dolgo let 
uspešno delujejo v tržiški ljubiteljski kulturi.

Zveza kulturnih organizacij Tržič razpisuje naslednja Kurnikova 
priznanja:

Zlata Kurnikova plaketa in listina za izredne ustvarjalne in po-
ustvarjalne dosežke, kontinuirano in načrtno repertoarno politiko, 
razvijanje novih vsebin in oblik dela, kulturno vzgojno in men-
torsko delo, načrtno, analitično in raziskovalno delo, publicistično 
delo, kulturno animacijsko delo, izjemne dosežke pri organiza-
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Boljši časi za tržiški 
nogomet

Kaže, da bodo naši otroci in mladi 
nogometaši kmalu spet imeli mož-
nost igrati in trenirati na domačih 
tleh, v Tržiču, kjer je bil nogomet 
od nekdaj doma. 

Leta 1950 je imela občina Tržič tri velika igrišča, danes nima no-
benega. In vendar nogomet v občini živi, saj v tržiškem klubu ak-
tivno trenira okrog 200 mladih, rekreativno pa se s tem najbolj 
priljubljenim moštvenim športom ukvarja vsaj še petkrat toliko 
Tržičanov. Vsi seveda v drugih občinah in na tujih igriščih, saj na 
domačega čakamo že 18 let.
Zato so se na junijski seji občinskega sveta svetnice in svetniki 
ponovno posvetili problematiki čimprejšnje izgradnje nogometne-
ga igrišča. Po letih drugih prednostnih naložb in skrbnega iskanja 
najustreznejše lokacije, ki se je izkazala za edino možno, se zdaj 
želja po igrišču končno lahko prične uresničevati. 

Široko podporo investiciji so v vseh dosedanjih postopkih izkazali 
tudi svetniki; od umestitve območja športnega centra v občinski 
prostorski načrt, do zagotovitve sredstev za odkup zemljišč in 
gradnjo nogometnega igrišča v načrtu razvojnih programov ob-
čine ter nedavne zelene luči za odkup zemljišč v športnem par-
ku v Križah, na območju za šport in rekreacijo. Kot smo večkrat 
slišali v razpravi, imajo vse občine, po velikosti primerljive naši, 
nogometna igrišča in druge možnosti množične rekreacije. S to 

investicijo se z 18 letno zamudo občanom vrača tisto, kar je bilo 
generacijam mladih leta 1999 nepremišljeno odvzeto zaradi ne-
razumevanja pomena množičnega športa za življenje mladih, za 
zdrav razvoj posameznika in celotne skupnosti. Nogometna igra 
ima pomembno povezovalno vlogo v družbi, krepi zdrav telesni in 
osebnostni razvoj mladih, jih spodbuja k zdravemu načinu življe-
nja, pa tudi k skupinskemu delu, sodelovanju, disciplini, vztrajnos-
ti, medsebojnemu spoštovanju in spoštovanju vrednot. Prav je, da 
mladi to doživijo na domačem igrišču. 

Po večletnih iskanjih ustrezne lokacije in javnih razpravah, postop-
kih umeščanja v prostor, številnih pogovorih z lastniki zemljišč, 
ocenah sodnih izvedencev in cenilcev o tržni vrednosti zemljišč 
ter številnih poglobljenih razpravah na ravni občine in občinskega 
sveta je zdaj prišel čas, da Občina lahko pristopi k odkupu zemljišč 
in nato k izgradnji nogometnega igrišča v okviru širitve športnega 
parka Križe. 

Poleg mladih nogometašev in njihovih staršev ter rekreativnih 
igralcev nogometa na čimprejšnjo izgradnjo nogometnega igrišča 
in širitev športnega parka težko čakata tudi tamkajšnja osnovna 
šola in vrtec. Na športnem igrišču se bodo namreč izvajali tudi 
pouk in druge interesne dejavnosti s področja športne vzgoje. Kot 
zanimivost povejmo, da je nekoč, prav na mestu, kjer bo stalo 
novo nogometno igrišče, to že stalo. Tedaj vojaško. 

S sprejemom sklepa o nakupu nepremičnin za širitev športnega 
parka Križe na junijski seji občinskega sveta smo vsi skupaj še 
korak bliže širitvi športnega parka Križe in izgradnji težko priča-
kovanega nogometnega igrišča.

Projekt izgradnje nogometnega igrišča Križe uživa polno podporo vodstva občine in župana.
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Devet let odličnosti v 
osnovnošolskih klopeh

Saša Pivk Avsec 

Župan Borut Sajovic je ob koncu šolskega leta gostil odlične 
učence vseh treh tržiških osnovnih šol. Na OŠ Križe so to Ema 
Balanč, Iva Bostić, Jaka Bodlaj, Leonard Draginc, Drejc Perčič 
in Taja Pangeršič, na OŠ Bistrica Primož Lah, Iza Studen, Liza 
Kavčič, Eva Iskra, Jure Kleindienst, Tanja Knific, Lara Malovrh, 
Žan Mencej, Tjaša Novak, Ana Rožič in Ula Košir, na OŠ Tržič pa 
Meta Križaj, Maja Valjavec, Maja Gros, Jerca Perne, Lara Primo-
žič, Ema Meglič, Zala Kecman in Pia Rozman. 
»Na eni strani gre za priznanje njim samim in lepa spodbuda za 
vnaprej, na drugi strani pa za uspeh družine, ki stoji za njimi, pa 
tudi ravnateljev in vseh profesorjev,« pravi župan Sajovic, ki je 
mladim zaželel uspešne, pogumne in samozavestne korake tudi na 
nadaljnji poti. »Kot župana me navdušuje tudi to, da niso dobri le 
pri matematiki, slovenščini, zgodovini, ampak da so celovite oseb-
nosti, ki se znajo uveljaviti tudi na področju kulture, športa, glasbe 
in še kje.«
Trud učencev je župan nagradil s knjigo Vojteha Kurnika z naslo-
vom Kot gnezdo ptič ljubim Tržič in letno vstopnico za Gorenjsko 
plažo, da si bodo lahko privoščili zaslužene, dolge in vroče počit-
nice. 

Vseh devet let osnovnega šolanja je najboljši uspeh doseglo 25 učencev 
(foto Arhiv Občine Tržič).

V Tržiču smo za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja
Občina Tržič je tudi v letošnjem letu objavila razpis za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Na razpis za nepo-
vratna sredstva iz proračuna Občine Tržič je prispelo 45 vlog, od 
katerih ena ni izpolnjevala pogojev.  Za štiri ukrepe je bilo razde-
ljenih 42.717,99 €, 1.200 € pa ostaja prostih za ukrep Štipendiranje 
bodočih nosilcev kmetij, na katerega se upravičenci lahko prijavijo 
do 10. oktobra letos. 
Za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo je name-
njenih 28.590,31 €, za Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko de-
javnostna kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji) 3.773,72 €, 
Novim investicijam za delo v gozdu bo namenjenih 7.599,16 €, za 

podporo delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, goz-
darstva in razvoja podeželja pa 2.754,80 €.

Na Gorenjski plaži v Tržiču se dogaja »Nekaj več«
Občina Tržič tudi v letošnjem poletju pripravlja dva večja, odmev-
nejša koncerta na Gorenjski plaži. Za uvod v novo kopalno sezo-
no sta v juniju poskrbeli predskupina Prelude in stari rokerji Šank 
Rock, ki so razgreli obiskovalce različnih generacij. Poleg skladb z 
novega albuma Nekaj več, ki je izšel v letošnjem letu, so navduše-
vali tudi z izvedbo pesmi starejšega datuma in pripovedovali prav-
ljico o mavričnih ljudeh. »Imate zelo lep ambient za prireditve, 
občinstvo je bilo krasno, hvala, Tržič!« je misli po koncertu strnil 
pevec skupine Šank Rock Matjaž Jelen. 
2. septembra pa bo na Gorenjski plaži koncert Pera Lovšina s Špan-
skimi borci in mednarodne zasedbe QUEEN Real Tribute Band. 

Šank Rock na Gorenjski plaži (foto Media butik).

Občina Tržič vabi k javni razpravi o lokalnem 
programu kulture in izdelavi ciljnega načrta 
razvoja infrastrukture
Občina Tržič je na svoji spletni strani objavila povabilo k javni 
razpravi o Lokalnem programu kulture in izdelavi ciljnega načrta 
razvoja infrastrukture. Občani lahko pisne predloge k osnutku do-
kumenta posredujejo do 16. avgusta letos. 
Občina Tržič je Lokalni program kulture občine Tržič 2016 – 2021 
pripravila v sodelovanju z javnimi zavodi, ki izvajajo javno službo 
na področju kulture, ter Območno izpostavo Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih organizacij Tržič kot pred-
stavnikoma ljubiteljske kulturne dejavnosti. Navezuje se tudi na 
Nacionalni program za kulturo 2014-2017, sam dokument pa je 
bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta občine Tržič dne 
11. 2. 2016. 
Lokalni program kulture je pokazal, da je potrebno preučiti potre-
be in možnosti za rešitev prostorskih problemov javnih zavodov: 
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, Tržiškega muzeja, Glasbene 
šole Tržič, Ljudske univerze Tržič ter nekaterih kulturnih društev. 
Občina Tržič je pripravila pregled prostorskih potreb ter s pomočjo 
zbranih podatkov opredelila minimalne oz. maksimalne prostor-
ske potrebe in razvila varianto, ki na eni strani rešuje najbolj pe-
reče prostorske stiske, je javnofinančno vzdržna in v realnem času 
izvedljiva, hkrati pa si z njo ne zapiramo možnosti za morebitne 
nadgradnje in rešitve za nadaljnji razvoj večjega kulturnega centra 
v Tržiču.
Dokument je objavljen na spletni strani Občine Tržič. Vsi zainte-
resirani občani lahko do 16. avgusta 2017 posredujejo svoje pisne 
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predloge k osnutku dokumenta na naslov: Občina Tržič, Trg svo-
bode 18, 4290 Tržič ali na elektronski naslov: 
obcina.trzic@trzic.si.

Vrtec Palček v Tržiču bo dobil novo streho

Zadnji šolski dan sta v prostorih vrtca Palček župan Borut Sajo-
vic in Jure Hočevar, predstavnik podjetja Gradbeništvo Hočevar 
d.o.o., podpisala gradbeno pogodbo za sanacijo strehe enote vrtca. 
Predvidoma do 25. avgusta letos bodo v Palčku potekala obnovit-
vena dela na strehi objekta, ki je bil dograjen in adaptiran v letu 
1987. Kritina objekta je v slabem stanju in je bila zaradi pogostega 
zamakanja že večkrat krpana, poševnine pa ne ustrezajo več seda-
njim standardom. Predvidena je ostranitev in zamenjava kritine, 
desk, obstoječe izolacije in vseh kleparskih izdelkov na strehi, ra-
zen žlebov. Novi bodo strelovodi in strešna okna.
V času izvedbe del otroci obiskujejo druge enote VVZ Tržič. Po-
godbena vrednost investicije znaša 126.469,12 € z vključenim 
DDV.

Palček bo dobil novo streho (foto: arhiv Občine Tržič).

Predpočitniška seja občinskega 
sveta

David Ahačič

Pred poletnimi počitnicami so se občinski svetniki 22. junija ses-
tali na 24. redni seji občinskega sveta, na kateri so poleg dopol-
nitve Odloka o kategorizaciji cest v občini Tržič za odsek znotraj 
območja BPT in pristopa Občine Tržič h konvenciji županov za 
podnebne spremembe in energijo posebej podrobno obravnavali 
tudi načrt občinske uprave za odkup nepremičnin za širitev šport-
nega parka Križe.
Sledi nekaj odgovorov občinske uprave na svetniška vprašanja:
Nakup Sončeve hiše. Občina Tržič je omenjeno – zapuščeno – 
hišo v neposredni bližini Tržiškega muzeja na dražbi v Celju od-
kupila za 23.600 €. Trenutno potekajo dogovori s službami spo-
meniškega varstva o možnosti za rušitev, kar bi omogočilo širitev 
parkirišč in izboljšalo dostop do osrednje muzejske zgradbe.
Odvodnjavanje v Gozdu. Dva svetnika sta izpostavila problem 
zastajanja meteornih vod v delu vasi Gozd, kjer cesta še ni as-
faltirana, odvodnjavanje pa ni ustrezno urejeno. Krajani so sami 
zasnovali projekt rešitve, kar je dodatna spodbuda za predstavnike 
občinske uprave in Komunale Tržič, da se hitro uskladijo za sesta-
nek in ogled na terenu.

Obnova mrliške vežice v Tržiču. Zahtevana parcelacija je zaklju-
čena, naslednja stopnja je pridobitev služnostne pravice s strani 
tržiške župnije, nato pa bo vložena vloga za izdajo gradbenega do-
voljenja. Ob posodobitvi objekta bo urejena tudi hladilnica, ki jo 
zahteva zakon.

Vsaj bežno velja povzeti tudi prejšnjo, 23. sejo, ki je potekala 25. 
maja; štiri točke dnevnega reda so se nanašale na podjetji Bios in 
Komunala Tržič – zadevata ju namreč obravnavani podelitvi kon-
cesij za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju občine Tržič, za izvajanje gospodarske 
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z ob-
močja občine Tržič in za izvajanje gospodarske javne službe odla-
ganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
z območja občine Tržič. Svetniki so se posvetili tudi posameznim 
temam iz Lokalnega programa za kulturo: seznanili so se s ciljnim 
načrtom razvoja kulturne infrastrukture v občini (osrednja pozor-
nost je pri projektu namenjena obnovi objekta Peko – Pur, ki bi 
v nekaj letih postal mestni kulturni center), obravnavali so odnos 
med Občino in Radiem Gorenc d. o. o. ter prisluhnili letnemu po-
ročilu o občinskem glasilu. Ker je omenjeni projekt posodobitve 
kulturne infrastrukture zasnovan dolgoročno in je finančno zelo 
zahteven, so svetniki predlagali podaljšanje javne razprave. Vse 
občane torej vabimo, da si na spletni strani Občine Tržič ogledajo 
predlog projekta in do objavljenega roka posredujejo morebitne 
predloge ali pripombe.

Prenovljeno križišče za varnejši vsakdan v 
Podljubelju

Prednostna investicija v vasi Podljubelj v tem mandatu, prenova 
križišča, ki je domačinom več let grenilo življenje, je zaključena. 
Čeprav projekt na seji Občinskega sveta ni bil soglasno podprt, 
je bilo iz občinskega proračuna zanj namenjenih 235.544,89 €. 
Občina Tržič bo s projektom kandidirala za pridobitev razvojnih 
sredstev za gradnjo komunalne infrastrukture za leto 2017 na Mi-
nistrstvu za finance.

Prvo julijsko soboto je bilo odprto sodobno križišče v Podljubelju, ki 
omogoča varno zavijanje iz smeri Avstrije v vas in v obratni smeri, iz vasi 
proti Kranju (foto: arhiv Občine Tržič).
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Odmera nadomestila 
za uporabo stavbnega 
zemljišča

Mateja Muzik

Nadomestilo za uporabo stavbnega zem-
ljišča (NUSZ) plačuje zavezanec na pod-
lagi odločbe, ki mu jo izda davčni organ 
(FURS). Davčni organ izda odločbe po 
urad ni dolžnosti na podlagi občinskega od-
loka in vrednosti točke, veljavne na dan 1. 
januarja leta, za katero se določa nadome-
stilo. NUSZ določi zavezancem davčni or-
gan na podlagi podatkov, ki mu jih posredu-
je občina. NUSZ se plačuje za leto vnaprej. 
Finančna uprava RS je dne 6.7.2017 pričela 
z izdajanjem odmernih odločb za NUSZ za 
občane občine Tržič. 

Pravnim osebam so bile vročene prek 
e-davkov, fizičnim osebam pa so bile od-
ločbe posredovane po navadni pošti. Opo-
zarjamo, da je odločbe o odmeri NUSZ za-
vezancem (fizičnim osebam) FURS najprej 
vročil z navadno vročitvijo (samo vloženo 
v poštni predalčnik). V kolikor zavezanec 
deloma ali v celoti plača predpisano ob-
veznost, se šteje odločba za vročeno. V 
nasprotnem primeru pa se po poteku roka 
za plačilo obveznosti (prvega obroka) šte-
je, da odločba ni bila vročena, zato FURS 
vročitev opravi ponovno, tokrat z osebno 
vročitvijo. Ustrezno se zamaknejo tudi roki 
za plačilo dajatve. Nova odločba je enaka 
prvi, spremenijo se samo datumi plačil. Na 
drugi odločbi navedbe, da gre za opomin 
oziroma za isto odločbo, ni. Z drugo (ena-
ko odločbo) FURS izvaja osebno vročanje 
(drugo odločbo je poštnemu uslužbencu 
potrebno podpisati, prve ne).
Odmerjena obveznost, ki ne presega 200 

EUR, se za leto 2017 plača v dveh obrokih:
- prvi obrok do 21. 8. 2017,
- drugi obrok do 20. 10. 2017.

Odmerjena obveznost, ki presega 200 EUR, 
se za leto 2017 plača v štirih obrokih:
- prvi obrok do 21. 8. 2017,
- drugi obrok do 20. 9. 2017,
- tretji obrok do 20. 10. 2017,
- četrti obrok do 20. 11. 2017.

Odmerjena obveznost, ki ne presega 25 EUR, 
mora biti poravnana v enem obroku do 21. 8. 
2017.

Morebitne pritožbe (nepravilna površina, 
napačen zavezanec, napačno število točk 
ipd.) zoper odmero NUSZ se vlagajo pisno 
na Finančni upravi RS, Finančnem uradu 
Kranj, Koroška cesta 21, 4001 Kranj. Rok 
za pritožbo je 15 dni po prejemu odločbe.

V KS Kovor se nadaljuje 
razvoj

Franci Smolej 

V zadnjih letih je KS Kovor doživela velik 
napredek. Največja investicija v zgodovi-
ni, izgradnja Doma krajanov, je opravičila 
vložena sredstva. Novi prostori omogočajo 
kulturne, družabne in zasebne prireditve, 
ki so posebej dobro obiskane, če v njih na-
stopajo naši otroci. S tem bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje. Zgrajena otroška igrišča v 
Zvirčah, na Loki in v Kovorju so prav tako 
dobro obiskana.

Nadaljujemo z obnovo cest in pločnikov v 
naši KS. Cesta na Brdo poleg udobnejšega 
prometa nudi možnost za kolesarje in spre-
hajalce ter manj prašenja. Že dolga leta smo 
si prizadevali za izgradnjo dostopne poti v 
Graben in ureditev potoka Cikavec, ki je 
povzročal poplavne težave. Dela so zaklju-
čena in na predvečer krajevnega praznika 
14. 8. bomo opravili blagoslov in svečano 
odprtje s pogostitvijo. Pridobitev za stano-
valce je ogromna, saj omogoča dostop tudi 
za interventna vozila. Del ceste je sofinan-
cirala družina Rožič Šter.

Da bi poskrbeli za večjo varnost pešcev, 
je projekt pločnika Loka – Kovor – Zvirče 
s podporo župana in sofinanciranjem KS 
Kovor dobil tudi potrditev v proračunu ob-
čine Tržič za leti 2017-2018. Javni razpis 
za prvo etapo pločnika Loka – Kovor je bil 
objavljen in čaka na izbor izvajalca. Ta del 

pločnika bo dokončan do jeseni, drugi del 
(skozi vas in pločnik do Zvirč) pa bo zgra-
jen prihodnje leto. S tem želimo poskrbeti 
za varnost pešcev. Pri tem in vseh drugih 
projektih se je potrebno zahvaliti lastni-
kom zemljišč, katerih večina je že oddala 
svoj podpis na soglasje za poseg v njihovo 
lastnino. Varnost pač odtehta tudi kak me-
ter zemljišča.

V Zvirčah je obnovljen krajši del ceste z 
zamenjavo tampona in asfaltne prevleke, ki 
jo bodo poleg KS Kovor in Občine Tržič 
sofinancirali še trije uporabniki te ceste.
Tudi za javno razsvetljavo skušamo poskr-

beti tam, kjer je ta res potrebna. Luči bodo 
še letos zagorele na Cesti na Hudo pro-
ti naselju Stagne in pod šolo v Kovorju v 
Globeli, že v juniju pa tudi na pokopališču. 
Projekt smo skupaj financirali Občina Tr-
žič, Župnija Kovor in KS Kovor. 

Treba pa je vsekakor poudariti, da tako 
hitrega tempa razvoja ne bi bilo brez sofi-
nanciranja KS Kovor, ki skrbno gospodari 
s sredstvi odškodnine za sedaj že zaprto de-
ponijo v Kovorju. Vzrokov za praznovanja 
bo še nekaj, k dobremu sodelovanju pa va-
bimo tudi ostale krajane naše KS.
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Uspešen projekt 
izgradnje dvigala

Alenka Terziev

V Žiganji vasi v župniji Križe se je z od-
mevno prireditvijo 16. junija zaključila ena 
največjih in najbolj množičnih dobrodelnih 
akcij v okolici zadnjih let. Številni posa-
mezniki in organizacije so z združenimi 
močmi odgovorili na prošnjo družine Sku-
mavc, ki bi svojemu možu in očetu, g. Bog-
danu, radi olajšali in olepšali življenje na 
invalidskem vozičku. Po možganski kapi 
pred dvema letoma so ga namreč morali 
iz stanovanja v prvem nadstropju vedno 
prinesti trije možje po nevarnih stop nicah, 
zdaj pa se bo lahko samostojno in varno 
spustil na dvorišče z dvigalom. Pri pro-
jektu, vrednem 24 tisoč evrov in z obilo 
prostovoljnega dela zaključenem že v treh 
mesecih, so sodelovali župnija Križe (ki je 
sredstva zbirala v okviru vsakoletne postne 
akcije), Župnijska Karitas Križe, Krajev-
na skupnost Sebenje, Rotary klub Tržič – 
Naklo, PGD Križe in številni drugi. 
Predaje in blagoslova dvigala se je udeleži-
lo veliko sovaščanov ter dobrotnikov, pros-
tovoljke Krajevne skupnosti so poskrbele 
za pogostitev, MePZ župnije Križe z zboro-
vodkinjo Tino Bohinc je izvedel krajši kul-
turni program, trak pa so skupaj prerezali 
trije predstavniki organizacij, ki so bedeli 
nad projektom – kriški župnik Ivo Kožuh, 
predsednica Rotary kluba Janka Planinc ter 
predsednik krajevne skupnosti Marko Po-
ljanc.

Zahvala gre vsem lokalnim podjetnikom, 
obrtnikom, društvom in vsem dobrim lju-
dem, ki so darovali svoja sredstva v ta na-
men. Največja zahvala pa gre izvajalcem 

izgradnje dvigala in urejanja okolice, ki so 
vse svoje delovne ure opravili  prostovoljno.
Še enkrat se je dokazalo, da je v slogi moč 
in da ljubezen do sočloveka gore premika.

V imenu moža Bogdana Skumavca in 
cele njegove družine izrekamo veliko 
zahvalo vsem in vsakemu posebej, ki 
ste nam pomagali olajšati naš vsakdan. 
Zahvaljujemo se vsem ustanovam, ki 
so zbirale sredstva (župniji Križe, žup-
nijski Karitas, RC Tržič Naklo), do-
natorjem (PGD Križe, Občini Tržič, 
Trgovini Markič, LE-Tehnika, vodstvu 
in zaposlenim v Venera shop, Društvu 
invalidov Tržič, KJP Luftar), izvajalcem 
del (Gradbeništvu Škrjanc, Marku Za-
plotniku iz Elektrolift s.p., podjetju Ma-

li-e Tiko d. o. o., 
pleskarstvu To-
maž Debeljak s. 
p. in Timu Debe-
ljaku) ter svaku 
Sašu Čarmanu, ki 
nam je nesebično 
priskočil na po-
moč v težkih tre-
nutkih.
Vsem skupaj 
prisrčna hvala!
družina Skumavc

Angelika je samostojna 
tudi v domačem okolju

Mojca Oštir Pajestka

25. maja 2017 smo dvaindvajsetletni Ange-
liki Markič predali dvižno ploščad in tako 
zaključili še eno veliko humanitarno akci-
jo, ki smo jo v zadnjem času izpeljali na 
Humanitarnem zavodu VID.
Pred več kot letom in pol smo namreč obis-
kali družino Markič in invalidno Angeli-
ko, ki nas je prosila za pomoč pri zbiranju 
sredstev za nakup dvižne ploščadi. Ange-
lika je povedala, da ji je neprijetno, ker jo 
morata starša nositi po stopnicah, ki vodijo 
do njihovega visoko-pritličnega stanova-
nja. Stanovanje so ji sicer uredili tako, da 
se po njem lahko samostojno giblje, prila-
godili so ji tudi kopalnico in kuhinjo.

A sedem stopnic, ki vodijo do njihovega 
stanovanja, so bile ovira, ki smo jo s skup-
nimi močmi uspeli premostiti. Angeliki 
smo omogočili osnovno samostojnost, star-
šema pa ohranili moči in zdravje. Sedaj se 
bo Angelika z električnim vozičkom lahko 
kadarkoli odpravila iz stanovanja.
S  pomočjo donatorjev 
nam je uspelo zbrati 
16.360 evrov, potrebnih 
za nakup dvižne plošča-
di, plačilo vrat na avto-
matsko odpiranje in iz-
gradnjo klančine. Naše 
prošnje za donacije niso 
naletele na gluha ušesa, 
saj se je odzvalo kar 64 
donatorjev z vseh kon-
cev Slovenije, predvsem 
z Gorenjske in iz lokalne 
skupnosti. Velikodušno 
se je odzvala tudi Obči-

na Tržič; župan Borut Sajovic in podžupan 
Dušan Bodlaj sta nam ves čas stala ob stra-
ni in nas usmerjala. Pomagala so nam tudi 
okoliška podjetja, ustanove, sosedje, prija-
telji in posamezniki. Preveč jih je bilo, da 
bi jih našteli. Hvaležni smo za prav vsak 
podarjeni evro. Vsem iskrena hvala!
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Takole je bilo 20. junija 
u Vom

Nejc Perko; foto: Mirko Kunšič

20. junija smo v Domu krajanov v Lomu 
pod Storžičem predstavili knjigo Janeza 
Slaparja – Temšaka Takole je bilo včasih 
u Vom – Spomini na Lom pod Storžičem, 
ljudi, njihovo delo in življenje. 
Izid knjige so s kratkimi govori pospremili 
direktorici Knjižnice dr. Toneta Pretnarja in 
Tržiškega muzeja Marinka Kenk-Tomazin 
in Jana Babšek ter župan Borut Sajovic. 
Dr. Bojan Knific je delo prikazal v stro-
kovni luči, Jožica Koder pa je predstavila 
svoj lektorski prispevek k nastajanju knjige, 
posebej omenimo Slovar narečnih besed, ki 
ga je uredila. Program so obogatili KUD 
Lom pod Storžičem s prikazom vasovanja, 
Lomski fantje s pesmimi o Lomski dolini 
in Jože Tišler – Frona, ki je uglasbil eno od 
Temšakovih pesmi, Stari časi. Do besede je 
prišel tudi slavljenec večera Janez Slapar 
– Temšak. S povezovalcem programa Nej-
cem Perkom sta obiskovalcem povedala, 
kako je skozi desetletja potekalo avtorjevo 
zbiranje ustnega in slikovnega gradiva, ki 
se je na koncu zbralo v omenjeni knjigi, štiri 
dni pred avtorjevim 80. rojstnim dnevom. 

Janez rokopisov ni pripravljal z namenom, 
da bi bili objavljeni. S tem delom smo se 
spoprijeli člani uredniškega odbora s sode-
lavci. Za objavo smo jih skušali preobliko-
vati na način, da bi ohranili »duha« pisca, 
da bi bili bralcu prijazni in zanimivi ter 
hkrati dokumentarni. Za objavo smo izbrali 
le nekatere vsebine, ki predstavljajo razvoj 
vasi, cerkev sv. Katarine, kapelice, zname-
nja in druga obeležja, praznovanja koledar-
skega in življenjskega kroga ter kmečka in 
obrtniška dela, brez katerih si nekdanjega 
življenja na vasi ni bilo mogoče predstav-
ljati. Izbor gradiv je sledil ideji, da v knjigi 

predstavimo vsebine, ki pričajo o vasi in 
življenju v njej v prvi polovici in sredi-
ni 20. stoletja; v posameznih poglavjih je 
obravnavana tudi doba, bližja sodobnosti. 
Izbran je bil le skromen drobec Temšako-
vih zapisov; drugo ostaja v njegovi rojstni 
hiši z upanjem, da bo ohranjeno zanamcem 
in oteto pozabe.
Vse najboljše, Janez, pridemo še kaj naok-
rog. Knjigo lahko kupite v Knjižnici dr. To-
neta Pretnarja in Tržiškem muzeju po ceni 
19,90 €. Z besedilom in fotografijami je 
pravi zaklad nekdanjega življenja v Lomu. 

Nova stalna razstava v 
Tržiškem muzeju

dr. Bojan Knific

V Tržiškem muzeju bomo v četrtek, 31. 
avgusta, odprli prenovljeno stalno razsta-
vo, na kateri bodo predstavljene vsebine, 
povezane s tržiško tekstilno dediščino, 
ob tem tudi nekatere druge obrti. Prenova 
predstav lja nadaljevanje prizadevanj, da bi 
Tržiški muzej obiskovalcem prijazno, ak-
tualno, strokovno in skladno s sodobnimi 
muzeološkimi spoznanji predstavljal dedi-
ščino, na kateri se je in se razvija identiteta 
Tržičanov. Zato v muzejsko predstavitev 
ob predmetih, besednih opisih in likovnih 
pričevanjih vključujemo številne interak-
tivne dejavnosti, s pomočjo katerih se je 
mogoče z dediščino srečevati na zabaven in 
hkrati strokoven način. Eden od prostorov 
je posebej namenjen otrokom. 
Po prenovi bo predstavitvi usnjarske in 
čevljarske dediščine v prvem nadstropju 
Pollakove kajže sledila predstavitev drugih 
obrti, ki so pomembno zaznamovale način 
življenja v kraju (kovači, krojači, mesarji, 

kolarji). Zavrteti bo mogoče posebno kolo, 
udariti po nakovalu, se preizkusiti v mletju 
na mesoreznico in še marsikaj.
Pomembna obrt, ki je bila doslej po krivici 
spregledana, je nogavičarstvo. Tržičani so 
na Kranjskem in širše sloveli po poseb-
nih nogavicah, ki so jih barvali v modro. 
 Pozneje so izdelovali nogavice z vzorci, ki 
so imeli posebna imena, med obema sve-
tovnima vojnama so nogavice pletli me-
hansko. V strojnem pletenju se boste na 
razstavi lahko preizkusili tudi sami.
V vaseh okoli Tržiča so se do konca 19. 
stoletja ukvarjali s predelavo lanu in volne. 
Tkali so platno, obla-
čili so se v oblačila, iz-
delana iz sukna in ra-
ševine. Ob ilustracijah 
bo mogoče spoznati, 
kako so ljudje prede-
lovali lan in tkali plat-
no, na razstavi bo mo-
goče tkati preprogo iz 
različnih tkanin, spoz-
navati zanimivostih, 
ki so povezane s tka-
ninami in si ogledati 
film o predelavi lanu.
Tretja  pomembnejša 

tema, ki jo predstavljamo na razstavi, je 
modrotisk – način vzorčnega barvanja bla-
ga, s čimer so se v 19. stoletju ukvarjali tudi 
v Pollakovi kajži. Za namen predstavitve 
tehnologije izdelovanja tovrstnega blaga 
smo se odpravili v Avstrijo; v delavnici, 
kjer blago tiskajo še po starem postopku, in 
z modeli, ki so se ohranili v Tržiškem mu-
zeju, smo potiskali blago ter posneli film, 
ki si ga bo na razstavi mogoče ogledati. 
Vabimo vas, da se nam pridružite na odprt-
ju, še posebej vabljeni na ogled na Šuštar-
sko nedeljo, ko boste vsebine lahko spoz-
navali ob spremstvu kustosov.
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Tržiške bržole 
Sestavine za 4 osebe:

1 kg ovčjega mesa 
(meso stare ovce)
25 dag čebule

velika žlica svinjske masti
2 dcl suhega belega vina

2–3 stroke česna 
(odvisno od velikosti strokov)

brinove jagode
cel črn poper

šetraj
krompir

foto: Dušan Podrekar

Na masti (mast lahko zamenjamo 
z oljem) prepražimo sesekljano 
čebulo, da postekleni. Dodamo 

na koščke narezano ovčetino. Vse 
skupaj podušimo, da meso zakrkne. 
Dodamo na drobno sesekljan česen 
in začimbe ter prilijemo toliko vode, 
da prekrije vsebino. Šetraj povežemo 

v metlico, da ga bomo pred 
serviranjem odstranili. Jed solimo in 
prilijemo vino. Dušimo na zmernem 

ognju do mehkega. Če je tekočine 
premalo, zalijemo z vročo vodo. 

Kuhamo 2–3 ure, odvisno od starosti 
ovce. K bržolam postrežemo krompir, 

ki ga skuhamo v drugem loncu. 

Dušan Podrekar

Stare tržiške jedi, novi 
okusi
Saša Poljak Istenič

Danes si obroka, sploh kosila, skorajda ne 
moremo predstavljati brez mesa, a ni še 
tako dolgo, ko so bile mesne jedi – pred-
vsem iz svežega mesa – prava redkost. Še 
ljudje, rojeni v kmečkem in trškem okolju v 
50. letih 20. stoletja, pripovedujejo, da se je 
kak kos znašel na krožniku zgolj ob večjih 
praznikih in morda ob nedeljah, pa še tega 
je pojedel oče oziroma družinski gospodar. 
Reja domačih živali sicer tako kot polje-
delstvo sega v mlajšo kameno dobo, a so 
njihovo meso največkrat posušili, da so ga 
lahko jedli dlje časa. Pozneje so iz njega iz-
delovali suhomesne izdelke, ki se niso tako 
zlahka pokvarili. 
Ovčje meso je bilo zadnje dve stoletji – ob 
svinjskem in govejem – vrsta, ki so jo ljudje 
na Slovenskem največkrat uživali. V Tržiču 
pa iz njega pripravljajo prav posebno jed, 
in sicer tržiške bržole. Izročilo o tem, kako 
naj bi nastale, je zapisal Dušan Podrekar:
Tržičani so že v preteklosti radi zahajali v 
planine in se družili v planšarskih kočah. 
Tako se je nekoč na planino Kofce odpra-
vila tudi skupina tržiških fantov. Za dobro 
hojo so imeli pri sebi kačjo slino (žganje), 
v nahrbtnikih pa nekaj hrane in flaškon 
bržanke (steklenico tržaškega vina). Prišli 
so do planšarske koče, kjer so se zadržali 
dlje, kot so načrtovali. Zmanjkalo je hrane, 
bržanke pa je bilo še dovolj in s tem tudi 
dobre volje. Odločili so se, da ostanejo še 
kak dan, če bodo le našli kaj za pod zob. 
V bližini se je pasel trop ovac. Odločili so 
se ujeti mladega jagenjčka, da bi ga spekli 
na ražnju. Podali so se na lov, vendar je 
bržanka naredila svoje. Noge so bile težke, 
jagenjčki pa prehitri. Preostalo jim je le, da 
ujamejo staro počasno ovco. Na hitro so jo 
zaklali, kožo in drobovje pa so zakopali za 

kočo, da jih ne bi presenetil lastnik ovčje-
ga tropa. Zakurili so pod kotlom, v koči pa 
poiskali mast in nekaj čebule, na kateri so 
podušili ovčje meso. Ker je bila ovca stara, 
je bilo meso trdo. Da bi se zmehčalo, so ga 
zalivali z bržanko in ga tenstali (dušili). V 
jed so dali tudi pest celega popra, brino-
ve jagode, česen, sol in šopek šetraja, ki je 
rastel okrog koče. Nazadnje so dodali še 
nekaj olupljenih krompirjev. 
Ko je bila jed kuhana in meso mehko, se 
je pojavil lastnik ovčjega tropa, ki je iskal 
pogrešano ovco. Vprašal jih je, ali so jo kaj 
videli in kaj kuhajo. Rekli so mu, da so s 
seboj prinesli nekaj govejih bržol, ki so jih 
skuhali. Povabili so ga k mizi. Ko so pojed-
li, jih je pohvalil, da so skuhali res dobre 
bržole. Tako je jed dobila ime tržiške br-
žole.
Ime tržiške bržole sicer označuje dvoje: 
ovčjo oziroma koštrunovo enolončnico ali 
pa pečenko. Recepti za eno ali drugo jed 
so objavljeni že v starih kuharskih knjigah, 
na primer v kuharicah Magdalene Pleiweis 
(1912) in Marije Remec (1915), pa tudi v 
knjigi Janeza Bogataja Okusiti Slovenijo 
(2007), kjer so zbrane najbolj reprezentativ-
ne slovenske jedi. Tokrat objavljamo recept 
domačina Dušana Podrekarja, vodje Festi-
vala tržiških bržol, ki ga vsako leto zaradi 
ohranjanja znanja o pripravi te značilne lo-
kalne jedi in za njeno promocijo prireja Tu-
ristično društvo Tržič. Tokratno tekmovanje 
v kuhanju tržiških bržol na odprtem ognju 
bo 3. septembra – v sklopu že 50. Šuš tarske 
nedelje. To je tudi priložnost, da se jih na-
učite pripraviti, jih poskusite in kljub mo-
rebitnemu odporu vzljubite, kot se je zgo-
dilo Mirjani Dolenc med njihovo pripravo 
v sklopu študijskega krožka o tržiški kuli-
narični dediščini, ki je preteklo šolsko leto 
potekal na Ljudski univerzi Tržič. »Tržiške 
bržole sem imela za zanič jed, ker smrdijo. 
Ovčje meso mi nikakor ni šlo po grlu,« je 
pripovedovala. »Ko pa sem jih prvič jedla, 
so se mi zdele zelo zelo okusne.« 

Občinsko glasilo o gospodarskih temah

Pred časom nam je g. Jakob Štabuc poslal prijazno pismo s predlogom, da bi v Tržičanu 
več pisali tudi o gospodarskih dejavnostih v naši občini. Verjamemo, da ta tematika 
zanima več bralcev, zato objavljamo kratko pojasnilo. Že ob sklicu novega uredniškega 
odbora pred leti smo želeli vzpostaviti takšno rubriko, vendar zadolženi urednici ni us-
pelo pritegniti dovolj zanimanja pri domačih podjetnikih, da bi lahko načrtovali trajno 
rubriko. V vmesnem času smo poskušali z nekaj posamičnimi objavami, upamo pa, da 
nam bo vzpostavitev vsaj enoletne rubrike uspela v letu 2018. 
Hvala vsem, ki s svojimi predlogi in prispevki sooblikujete podobo našega časopisa! 
Brez rednih dopisnikov bi bilo mesečno branje precej okrnjeno in pusto.

Uredništvo
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S knjigo do branja in 
znanja - Šentanček

Marinka Kenk-Tomazin

Šentanček je rudniški škrat, perkmandeljc 
ali bergmandeljc, ki domuje v rudniku žive-
ga srebra v Podljubelju.
Ko otroke vodimo po bližnji okolici, z na-
menom, da hodijo, da so na zraku, da jih 
seznanjamo z lokalno zapuščino, so dobro-
došla pomagala. Zgodbe o nastanku kraja, 
gore, jezera, reke, o posebnih dogodkih in 
ljudeh, zakladih, so dober motivator. In ker 
ima Šentanček v opuščenem rudniku malo 
dela, se je naselil v zgodbi, tokrat celo v sli-
kanici. 
Upokojena slavistka Tanja Ahačič je v duhu 
nadaljevanja Popotnice napisala zgodbo o 
podljubeljskem škratu in žalik/belih ženah. 

Zgodba vsebuje didaktične 
elemente, saj skozi pripoved 
mladi bralci spoznajo del 
resnične preteklosti, ki se 
prepleta z domišljijskimi liki. 
Oblikovana je v že preizku-
šenem tandemu z ilustrator-
ko Tinko Mesec Tomazin 
in v teh dneh jo bodo listale 
prve roke. Jeseni jo bodo z 
namenom spodbujanja bra-
nja ter vzgoje bralne kultu-
re in bralnih veščin prejeli 
prvošolci tržiških osnovnih 
šol, ki jih bomo obiskali in 
jim pripravili uro knjižne in 
knjižnične vzgoje. 
Slikanica, ki oživlja legen-
do, je kot nalašč za burjenje 
otroške domišljije, vodi po 
resničnih poteh v pravljična 
doživetja za vso družino.

Petindvajset, dvakrat
Marinka Kenk-Tomazin

Letos 16. novembra mineva 25 let od smrti 
dr. Toneta Pretnarja, nekaj dni kasneje pa 
25 let od izida prelepe monografije o Tržiču 
V sotočju Bistrice in Mošenika, Tržič v 100 
slikah in 100 oktavah. Oktave zanjo je na-
pisal Tone Pretnar. 
V soboto, 25. novembra 2017, pripravlja 
Knjižnica Toneta Pretnarja v Tržiču v so-
delovanju z oddelkoma za slavistiko in 
slovenistiko na Filozofski fakulteti UL in 
z Društvom slovenskih književnih preva-
jalcev strokovno srečanje Občutenje srca 
skupinskega avtorja, ki bo posvečeno so-
delovalnosti pri raziskovanju, prevajanju, 
uredništvu, objavljanju, poučevanju jezika 

in literature ter organiziranju jezikoslovne-
ga in literarnovednega življenja. 
Naslov je sposojen iz opomb k Pretnarje-
vim rimam (Stkal sem ga iz štirih norih rim, 
1993, 66), tja pa je prišel iz pesmi tržiškega 
rojaka Feliksa Damascena Deva Občutenje 
tega serca nad pesmejo od Lenore, objav-
ljene v 3. zvezku Pisanic 1781. Tone Pret-
nar je bil izrazito sodelovalen tip človeka, 
sodelovalnost (kooperacija, kolaboracija, 
skupinsko ali timsko delo, »španovija«, kot 
se je rad izrazil Tone Pretnar) pa je eden od 
ključnih pojmov sodobnega koncepta med-
kulturnosti. Na srečanju bomo razmišljali 
in govorili o svojih izkušnjah te vrste in jih 
povezali s spomini na Pretnarjevo povezo-
valno vlogo v stroki.
K besedi so vabljeni njegovi nekdanji so-
delavci z vseh treh področij njegovega 
dela, verzologije, prevajanja in literarne 

zgodovine, nekdanji študentje, prejemniki 
Pretnarjeve nagrade in prijatelji. Strokov-
no srečanje z mednarodno udeležbo bo 
razporejeno v obliki referatov prek celega 
sobotnega dneva, odprto vsej zainteresirani 
javnosti, posebej lokalni skupnosti.
Strokovno dogajanje se bo prelilo v večer s 
slavnostno akademijo v Kulturnem centru 
Tržič. Gostja bo izjemna pevka šansonov, 
vsestranska umetnica Vita Mavrič. Ob njej 
bo petčlanska glasbena zasedba, Jani Ko-
vačič, Jaka Pucihar idr.
Vabljeni, da za večerni dogodek čim prej 
rezervirate svoj sedež v dvorani Kulturne-
ga centra na naslovu siktrz@trz.sik.si ali 
po telefonu 04/592-38-83. Predstava je za 
zveste člane Knjižnice dr. Toneta Pretnar-
ja brezplačna, podarjamo vam jo skupaj z 
Občino Tržič – kandidatko za naziv Branju 
prijazna občina. 

Prileteli so Poletavci

Sabina Šolar

V Knjižnico dr. Toneta Pretnarja že vrsto 
let občani ne prihajajo zgolj po knjige, kaj-
ti pripravljamo vrsto dogodkov in projek-
tov, ki so namenjeni vsem generacijam. 
»Pol ure branja na dan prežene dolgčas 
stran,« je geslo Poletavcev – poletnih bral-
cev, projekta Mestne knjižnice Ljubljana, s 
katerim smo letos začeli tudi v naši knjiž-
nici. Knjižnice nikoli ljubosumno ne skri-
vamo svojih idej, vesele smo, če jih prev-
zamejo še drugi. 
Poletavci so namenjeni otrokom med 7. in 

12. letom. Branje je veščina, ki jo potrebu-
jemo vse življenje. Če otrok med počitni-
cami ne bere, ima lahko z novim šolskim 
letom težave, saj se mora ponovno učiti že 
naučenega. Poletavci bodo poskrbeli, da 
temu ne bo tako. Ob koncu šolskega leta 
smo obiskali okoliške šole in jim predsta-
vili projekt, ki se je začel 12. junija, trajal 
pa bo do 12. septembra. 30 dni, za katere 
ni nujno, da so zaporedni, otrok bere pol 
ure na dan. Kaj bere, ni pomembno. Lah-
ko bere članke, knjige, stripe, recepte … V 
knjižnici poletavec dobi zloženko, v kateri 
izpolni bralni seznam. Ko je seznam izpol-
njen, ga vrne v knjižnico. Obisk po šolah 
se je izkazal za koristnega, saj se je kmalu 
vpisalo precej otrok, do začetka julija že 64 

Poletavk in Poletavcev. 
22. septembra bo sledila zaključna prire-
ditev v atriju Občine Tržič, nanjo pa bodo 
povabljeni vsi, ki bodo do 12. septembra 
vrnili izpolnjen seznam. Tam bo vsak po-
letavec dobil priznanje in majico, sodelo-
val pa bo tudi v žrebanju za druge nagra-
de. Nagrade prispevajo podjetja iz Tržiča, 
doslej so nagrade prispevali Melom d. o. 
o., Elton pekarstvo in slaščičarstvo d. o. o. 
in Cvetličarna Danica. Glavno nagrado, set 
za badminton, prispeva podjetje Hervis, 
glavni sponzor projekta pa je Občina Tr-
žič, ki se poteguje za naziv Branju prijazna 
občina.
Otroci, vabimo vas, da postanete Poletavec 
in pridobite super navado: branje.
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Sedem zmag za 
Leyli na državnem 
prvenstvu 

Iris Šober

Leyli plesalke so na letošnjem državnem 
prvenstvu predstavile kar 14 koreografij. 
Tekmovale so tako v otroški, mladinski 
kot tudi članski kategoriji ter v vseh stilih 
orientalskega plesa: oriental, oriental show 
in folk orient. Osvojile so številna odličja, 
med drugim sedem zmag. 
Članska skupina pa je junija na mednarod-
nem festivalu v Beogradu osvojila odlično 
2. mesto! 
Zelo smo ponosni na naše tekmovalke, na-
predek je iz leta v leto res očiten in največja 
nagrada za ves trud!

Rezultati državnega prvenstva (DP) in po-
kalnih turnirjev (PT):
- Orient in orient show male skupine 

mladinci: 1. mesto za našo mladinsko 
skupino (Lara Žunko, Pia Dolenc, Nadja 
Stojko Plesničar, Katja Tišler Sušnik, 

Maša Trček, Mari-
ša Kern)

- Orient duo mladin-
ci: 1. mesto DP in 
PT (Maša Trček & 
Mariša Kern)

- Orient show duo 
mladinci: 1. mesto 
DP in PT (Lara 
Žunko & Pia 
Dolenc)

- Orient solo otroci: 
2. mesto DP, 1. 
mesto PT (Stela 
Poljanšek)

- Orient solo mla-
dinke: 1. mesto 
DP in PT (Mariša 
Kern), 2. mesto DP in PT (Maša Trček), 
4. mesto (Nadja Stojko Plesničar), 5. 
mesto (Pia Dolenc), 6. mesto (Lara Żun-
ko), 7. mesto (Katja Tišler Sušnik)

- Folk orient solo mladinci: 1. mesto DP 
in PT (Katja Tišler Sušnik)

- Orient solo članice: 1. mesto DP in PT 
(Tamara Borojević)

Mednarodni festival Enta Omri (Beograd): 
- Orient male skupine člani: 2. mesto (Si-

mona Ahačič, Tamara Borojević, Tajda 
Kavčič, Julija Krivic, Iris Šober).

Septembra potekajo novi vpisi v plesne 
tečaje. Vabljeni na brezplačne treninge v 
dvorani na Balosu 4, predhodna prijava je 
obvezna! Pokličite na 040-865-362 (Iris) 
ali nam pišite na leyli.orient@gmail.com, 
z veseljem vam bomo svetovali primeren 
termin in starostno skupino. Aktualno do-
gajanje pa lahko spremljate na FB profilu 
KUD Leyli.

Na mednarodnem 
folklornem festivalu v 
Avstriji
Saša Meglič

Člani Folklorne skupine Karavanke tudi 
poleti ne počivamo. S starejšo otroško 
folklorno skupino smo se udeležili med-
narodnega otroškega folklornega festivala 
v Avstriji (14. in 15. 7. 2017), ki je pote-
kal v Celovcu in v Wildensteinu v Galiciji. 
Tekom festivala smo nastopili na predsta-
vitveni slovesnosti in na dveh celovečernih 
koncertih, na katerih smo predstavili go-
renjske plese, pripovedko o nastanku Trži-
ča in zapeli kar nekaj slovenskih ljudskih 
pesmi. Občinstvo in mimoidoče na ulicah 
smo navdušili tudi s kostumsko podobo, saj 
so se na vsakem koraku ozirali za nami in 
nas fotografirali. Zelo jih je pritegnilo tudi 
naše petje. Večkrat smo namreč kakšno za-
peli, ko smo šli od enega kraja do drugega. 
Zgodilo se nam je celo, da je nek gospod 
hodil kar za nami in med potjo posnel eno 
od naših pesmi. Za zanimiv spremljeval-
ni program na festivalu so poskrbeli tudi 
organizatorji. Popeljali so nas na ogled 
Celovca in njegovih znamenitosti. Med 

njimi smo se povzpeli na 100 metrov vi-
sok Pyramidenkogel, od koder smo lahko 
občudovali Vrbsko jezero, z gondolo smo 
se povzpeli na Peco, kjer smo se spreho-
dili okoli jezera in tudi tu se nam je odprl 
razgled na celotno koroško pokrajino in 
še dlje. V Wildensteinu v Galiciji smo si 
ogledali slap, dan pa pod njim zaključili na 
celovečernem koncertu vseh sodelujočih 
skupin. Poleg slovenske folklorne skupine 
se je predstavilo še šest avstrijskih skupin, 
skupini iz Srbije in Bosne in Hercegovine, 

ki delujeta v Avstriji ter skupini iz Italije in 
Moldavije. Skupaj smo poskrbeli za pester 
program, ki ga je številna publika nagradila 
z velikim aplavzom. Ponosno smo predsta-
vili slovensko ljudsko izročilo in poskrbeli 
za prepoznavnost Slovenije tudi izven na-
ših meja.
Za nami so nove izkušnje, nova spoznanja, 
nova doživetja. Spoznali smo kulturo dru-
gih držav, se zabavali in preživeli prijeten 
vikend pri naših sosedih. 
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Zmagovalka 
literarnega natečaja

David Ahačič

Pred predstavitvijo nove izdaje Kurnikove 
poezije se je v njegovi rojstni hiši 28. maja 
sestala tudi komisija letošnjega literarnega 
natečaja, ki sta ga objavila Zveza kulturnih 
organizacij Tržič in uredništvo Tržičana. 
Komisijo so sestavljali Jožica Koder, upo-
kojena učiteljica slovenskega jezika, Sabi-
na Šolar, knjižničarka v Knjižnici dr. Tone-
ta Pretnarja, Bojan Knific, kustos Tržiškega 
muzeja, Boris Kuburič, vodja OI JSKD 
Tržič, in David Ahačič, predsednik ZKO 
Tržič. Tokratni razpis je zahteval pesem, ki 
se v vsebinskem smislu vsaj bežno dotika 
življenja v tržiškem okolju; prejeli smo pe-
smi štirih (anonimnih) avtorjev, med kate-
rimi so člani komisije enotno kot najboljšo 
ocenili pesem Čez ramo, ob pasu, za roko, 
pod njo, ki je ni avtorice Kristine Lindav 

(šifra M.A.K.E 2016). 
Prepričani smo, da bodo prispele pesmi 
obogatile branje prihodnjih številk občin-
skega glasila – tokrat seveda objavljamo 
zmagovalno pesem. Nagrajenka in ostali 
udeleženci natečaja bodo nagrade prejeli 
na prireditvi Ta veseli dan kulture 3. 12. 
2017 v Kulturnem centru Tržič. Tudi Vi 
ste prijaz no vabljeni! Že sedaj pa lahko na-
povemo, da bo tema prihodnjega natečaja 
»tržiška humoreska«; svinčnike torej lahko 
kar ošilite in začnete z iskanjem motivov!

Čez ramo, ob pasu, za roko, pod njo, 
ki je ni

Kristina Lindav

Ga prime čez ramo, 
prijatelj, teciva! 
Čez Grad in do šole, tam se dobiva. 
Še letos osnovna, za vogalom domà, 
nato pa v šole na robove sveta.

Jo prime ob pasu, 
še ljubka, dišeča 

je mimobežna najstniška sreča. 
Pod kroparsko lampo ji ukrade poljub, 
ni važno, kdo gleda, sto firbcem 
navkljub.

Ga prime za roko, 
si zreta v oči, 
ona v belini, on ves svečan, cerkvica 
polna ljudi. 
Obljuba v dobrem in slabem, za vedno, 
povsod, 
dol z Jožefa zanju zdaj skupna je pot.

Jo pelje pod roko, 
počasi po gasi, 
na kavo na Plac v nedeljo po maši. 
Za mizico tisočkrat isto prgišče besed, 
a kot nekdàj se zaljubljata znova in 
spet.

Pogreša nje roko, 
sključen do tal 
slovo za Damulnekom ji bo dal. 
Zdaj hodil bo semkaj s spomini se gret, 
priznaval, od tu ima duša najlepši zgled.
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Kot gnezdo ptič ljubim 
Tržič

Suzana P. Kovačič; foto: Gorazd Kavčič

Zveza kulturnih organizacij Tržič je s sode-
lavci poskrbela za prvo knjižno izdajo vseh 
v rokopisu dostopnih del tržiškega ljudske-
ga pesnika Vojteha Kurnika (1826–1886).
Kot gnezdo ptič ljubim Tržič je naslov pe-
sniške zbirke Vojteha Kurnika, ki so jo 28. 
maja predstavili v pesnikovi rojstni hiši v 
Tržiču. Knjižno izdajo sta s študijo o pe-
sniku in njegovem delu ter 
spremno besedo o Kurni-
kovi hiši dopolnila akad. 
prof. ddr. Marija Stanonik 
in dr. Bojan Knific, kustos 
v Tržiškem muzeju. Sode-
lavci pri projektu so bili še 
Jožica Koder, Boris Ku-
burič in David Ahačič. To 
knjigo naj bi vsak Tržičan 
prijel v roke s posebnim 
spoštovanjem, želijo sno-
valci, saj so prvič skupaj 
objavljene vse pesmi Voj-
teha Kurnika, več kot 120 
jih je, ki so se ohranile v 
prepisu njegovega brata 
Fortunata. Ta je skrbno 
beležil Vojtehove objave, 
da bi jih obvaroval poza-
be, njegov zvezek z ureje-

nimi prepisi pesmi pa hranijo v Tržiškem 
muzeju. 
Želja po celoviti predstavitvi Vojteha Kur-
nika je tlela več let. Jožica Koder se spo-
minja, da začetki knjige o Kurniku segajo 
na prelom novega tisočletja, na večer v 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, ko so gostili 
prof. ddr. Marijo Stanonik. Še v povezavi 
s Tržiškim muzejem je kmalu zatem pad-
la ideja o znanstveni študiji Kurnikovega 
dela. Z veliko naklonjenostjo se je Stano-
nikova lotila pisanja monografije o Vojte-
hu Kurniku in jo leta 2011 objavila v delu 
knjige Literarjenje, kronopisje in rokopisje 
v teoriji in praksi, zdaj pa je njeno študij-

sko raziskovanje njegovega življenja in 
dela našlo mesto tudi v pesniški zbirki Kot 
gnezdo ptič ljubim Tržič. Jožica Koder je 
poudarila, bo s to knjigo slovenska kulturna 
zgodovina v svoji zavesti priznala Vojtehu 
Kurniku tisto mesto, ki mu gre. Prijatelji 
zvesti, kot ima naslov ena od pesmi, pa 
so se izkazali tudi igralci gledaliških an-
samblov Mladinskega gledališča Tržič in 
Kulturnega društva Kruh Križe ter ljudske 
pevke Folklorne skupine Karavanke, ki so 
popestrili nedeljski večer. 
Knjigo lahko kupite v pisarni Območne 
izpostave JSKD na Cankarjevi 1 v Tržiču.
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Povezovanje z 
zamejskimi Slovenci

Maja Ahačič

Srečanje treh dežel se od lani imenuje dan, 
ko se skupaj učimo in spoznavamo svet 
učenci in učitelji treh šol: Podružnične šole 
Podljubelj, šole s slovenskim učnim jezi-
kom Bračan (Goriška) in dvojezična Ljud-
ska šola Celovec, ki je privatna katoliška 
šola. Projekt Kje živimo Slovenci je pred 
devetimi leti pričela vodja šole iz Bračana 
Irenka Ferlat. Veseli smo, da so se nam lani 
na srečanju v Podljubelju pridružili tudi 
Slovenci z avstrijske Koroške. 
Prav slednji so bili 24. maja organizatorji 
izobraževalnega dne. Zbrali smo se na dvo-
rišču Mohorjeve, kjer smo si najprej ogle-
dali mozaik ustoličevanja karantanskega 
kneza, kar nam je predstavil Marko Aleš. 
Gostiteljice so razdelile lične priponke, 

natisnjene posebej za ta dan, ravnatelji-
ca Tatjana Tolimajer pa nas je na podlagi 
barv priponk razdelila v skupine. Prek 
dopoldneva smo vse skupine obiskale pet 
postaj.
V Mohorjevi knjigarni nam je upokojena 
učiteljica Marica Hartman prebrala le-
gendo o nastanku Celovca in predstavila 
slikanico. V telovadnici šole nas je priča-
kala učiteljica joge za otroke, nas pošteno 
razgibala in na koncu umirila. V avli šole 
je vsak iz pisanega papirja zgibal svoj 
okvir. Vsak se je namreč fotografiral ob 
kipu zmaja, ki stoji na Novem trgu, v foto 
ateljeju so razvili črno bele fotografije, ki 
so jih vstavili v okvir in domov smo prines-
li izviren spominek na nepozaben dan.
V večnamenskem prostoru smo prepevali 
ob zvokih harmonike in sestavili prav po-
sebno pesem za zaključek našega srečanja. 
Z učnim listom smo se odpravili na sprehod 
v mesto. Ogledali smo si tri vodnjake: ce-
lovškega zmaja, možička iz Vrbskega jeze-
ra, Pesem Kiki Kogelnik. Ob vsakem smo 

izvedeli, katero legendo predstavlja. Zani-
miv je bil sprehod prek tržnice in zgodba 
o okamenelemu ribiču, ki stoji prav tam. 
Na dvorišču Ljudske šole Celovec smo 
vse prisotne nagovorili direktor Mohor-
jeve dr. Karli Hren, vodja šole iz Bračana 
Irenka Ferlat, gostiteljica Tatjana Tolimajer 
in vodja šole Podljubelj. Učenci iz vsake 
šole so izdelali priložnostno darilo, ki so si 
ga izmenjali. Podljubeljčani smo prinesli 
pozdrave na okrašenih srčkih, da bi se ideje 
tržiškega projekta širile tudi v zamejstvu.

Ta srček je zate…

Nuša Šlibar Nemec

9. 6. 2017 smo učenci in učitelji POŠ Lom 
pod Storžičem v Domu krajanov v Lomu 
pripravili zaključno prireditev z naslovom 
Ta srček je zate… Naslov prireditve je te-
matsko vezan na letošnji šolski in občinski 
projekt Tržič, mesto dobrih misli in želja. V 
tem šolskem letu smo v okviru omenjenega 

projekta z učenci izdelovali kartonasta srca, 
jih okrasili in opremili z dobrimi mislimi in 
željami. S prireditvijo smo želeli prikazati, 
kako pomembni so medsebojni odnosi, po-
zitivne misli in dobre želje ter kako so za 
nas pomembni prijatelji in starši. Vse to so 
učenci prikazali prek recitacijskih, pevskih, 
plesnih in igranih točk.
Veseli smo bili obiska župana, staršev, 
krajanov, sodelavcev in ostalih gostov. 
Take prireditve nas vse obogatijo, česar si 
nadvse želimo tudi v prihodnosti.

Poletne norčije v 
Alteršoli

Iris Šober in Monika Valjavec

Junij je bil v Alteršoli za mlade že povsem 
poletno obarvan. Sladkanje s sladoledom 
in kremšnitami, plavanje na Bledu, osve-
žitev in pogumni skoki v Kokro … Ob 
tem pa smo se seveda posvečali tudi na-
črtovanju zaključnih šolskih obveznosti, 
nadgrajevanju komunikacijskih spretnosti 
in treningom socialnih veščin. Nekaj indi-
vidualnega dela z mladimi nas čaka tudi v 
poletnih mesecih, s skupino Kompetence 
za življenje pa nadaljujemo takoj v sep-
tembru, zato bomo veseli že zgodnjih av-
gustovskih prijav. Medtem pa se zabavamo 
z mlajšimi alteršolarji na ustvarjalnih de-
lavnicah in počitniških dnevih. Julija smo 
pridno ustvarjali na sladolednem dnevu KS 

Bistrica ter nadvse uživali v »Spinner-Nu-
tella Partyju«. Aktualno dogajanje lahko 
spremljate na www.altersola.si, FB profilu 

Alteršola, nam pišete na info@altersola.
si ali nas pokličete na 040-865-362 (Iris), 
040-659-670 (Monika).
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Postali smo Simbioza 
šola

Nataša Dovžan

V projekt Simbioza je OŠ Križe vključena 
že vrsto let. Začeli smo z računalniškim 
in internetnim opismenjevanjem ter med-
generacijskim sodelovanjem. Učenci so 
učili starejše občane uporabe računalnika, 
pisanja dokumentov, interneta, facebooka. 
Kasneje smo dodali še uporabo pametnih 
telefonov in tabličnih računalnikov. Odziv 
starejših občanov je bil pozitiven, učenci 
pa so se lahko preizkusili v vlogi učitelja 
demonstratorja. V letu 2014 se je pričel še 
projekt Simbioza Giba, kjer so se različne 

generacije povezale s 
športnimi aktivnostmi. 
Naša šola se je letos pri-
ključila obema akcija-
ma. S projektom Simbi-
oza Giba smo povezali 
naše učence in starejše 
občane ter jih povabili v 
športne aktivnosti in jim 
pokazali različne vadbe. 
Z računalniškimi delav-
nicami pa smo v svet in-
terneta popeljali starejše 
vedoželjne občane. 
S prostovoljnim delom, 
pozitivnim odnosom in 
medgeneracijskim po-
vezovanjem smo si prislužili naslov SIM-
BIOZA ŠOLA 2016-17. Ponosni smo na 

vse učence in učitelje, ki spodbujajo pros-
tovoljstvo in pomoč starejšim. Hvala vam.

Uspešni kriški biologi

Božena Perko

Na OŠ Križe učenci in učenke že vrsto let 
tekmujejo pri različnih predmetih in so 
zelo uspešni. Radi se udeležujejo dodatnih 
ur pouka, se pripravljajo na tekmovanja in 
tako širijo svoja znanja na različnih pod-
ročjih.
V letošnjem šolskem letu se je 18 učencev 
in učenk iz 8. in 9. razreda udeležilo šol-
skega tekmovanja iz znanja biologije za 
Proteusovo priznanje na temo Invazivne 
tujerodne rastlinske in živalske vrste. Kar 
14  učencev je prejelo bronasta Proteusova 
priznanja. Učenci
Tajda Mesarič, Leonard Draginc in Jan 
Meglič pa so tekmovali tudi na državnem 
nivoju in dosegli naslednja priznanja: Taj-
da Mesarič zlato, Leonard Draginc in Jan 
Meglič pa srebrno Proteusovo priznanje. 
Vsem iskrene čestitke.

Novo priznanje 
OŠ Križe na področju 
mednarodnega 
sodelovanja
Andreja Polansek, foto: Julija Mesarič

OŠ Križe je maja dobila priznanje za so-
delovanje pri projektu Društva Slovenija 
Rusija, ki je obeležilo stoto obletnico ruske 
kapelice na Vršiču. Učenci so pri pouku 
zgodovine ustvarjali likovne in multimedij-

ske izdelke na temo tega 
kulturnega spomenika, 
ki že leta povezuje drža-
vi. Za svoje delo so bili 
nagrajeni z brezplačnim 
izletom k ruski kapelici 
in v Kranjsko goro. 24. 
maja smo bili mentorji 
in ravnatelji sodelujočih 
šol s strani ruskega vele-
poslanika ter Ministrstva 
za šolstvo in šport RS 
povabljeni na slavnostni 
sprejem v prostore vele-
poslaništva v Ljubljani.
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Petošolci OŠ Križe 
sodelujemo z učenci 
Ljudske šole Borovlje

Katja Konjar

Na OŠ Križe že 10 let uspešno poteka sode-
lovanje z Ljudsko šolo Borovlje. Letos se 
učenci iz Borovelj družijo s petošolci, ki se 
v okviru neobveznega izbirnega predmeta 
učimo nemščine. S svojimi vrstniki si že 
drugo leto pridno dopisujemo in se urimo 

v slovenščini in nemšči-
ni. Pisem smo zelo veseli 
in jih radi pišemo. Junija 
smo naše prijatelje pova-
bili v Tržič. Najprej smo 
jim razkazali šolo in jim 
pripravili kratek kulturni 
program. Nato smo si sku-
paj ogledali Dovžanovo 
sotesko.
Vse nas sedaj čakajo poči-
tnice. Septembra pa gremo 
mi v 6. razred, prijatelji iz 
Borovelj pa že v srednjo 
šolo oz. gimnazijo.

Planinski tabor Dolga 
njiva

Dragica Štalc in Primož Meglič

Mladinski odsek PD Križe in mentorja pla-
ninskega krožka OŠ Križe Dragica Štalc 
in Primož Meglič smo med 16. in 18. ju-
nijem organizirali tabor za mlade planince 
na Dolgi njivi. Udeležilo se ga je 34 učen-
cev od 1. do 6. razreda. Nekateri so spali na 
seniku, kar je bilo še posebno doživetje. Z 
nami je bila tudi vodnica Olga Rener.
Planinci zelo radi pridejo na Dolgo njivo, 
ker so oskrbniki zelo prijazni, dobro kuhajo 
in dovolijo, da se igrajo z živalmi. Pusti-
jo, da otroci pobirajo kokošja jajca, boža-
jo zajčke, opazujejo hranjenje teličkov in 
drugih živali. Posebno atraktivni sta oslici 
Irma in Romi, ki kar čakata na božanje. No-
sili so tudi drva in s tem pomagali oskrb-
nikom pri delu. Tako mladi planinci poleg 

pohodov spoznajo življenje na planini, na-
birajo zdravilne rastline za čaj, spoznajo 
zavarovane rastline, ki se ne trgajo. Sedaj 
je bila v polnem razcvetu kamniška murka, 
ki je dišala po čokoladi. V gozdu smo poiz-

kušali tudi divjo rukolo in kiselkasto zajčjo 
deteljico.
Tako smo preživeli lep vikend na planini, 
ki se ga bomo še dolgo spominjali, in nas-
lednje leto spet pridemo.

Pri prijateljih v 
pobratenem mestu 
Sainte-Marie-aux-
Mines 

Kaja Tomasino Rozman in Sara Bitežnik; foto: Denis Masson 

Jeseni smo učenci OŠ Križe pri družinah 
gostili vrstnike iz mesta Sainte-Marie- aux-
Mines. Učenci šole Reber so za teden dni 
sedli v kriške šolske klopi. Odkrivali so 
naše običaje in navade, se preizkusili v tra-
dicionalnih plesih in pesmih, pekli flancate 
in gibanico ter likovno ustvarjali. Spoznali 
so Tržič z okolico in njegovo zgodovino, 

obiskali pa so tudi Postojnsko jamo ter 
Ljub ljano. 
Konec maja pa smo se Križani odpravili 
v Francijo. Tam smo prebivali pri druži-
nah naših prijateljev in spoznavali njihov 
vsakdanjik, kulturo in šolski sistem. Poleg 
mestne hiše, kjer nas je sprejel župan, smo 
spoznali še druge znamenitosti pobra-
tenega mesta z dolgo rudarsko tradici-
jo. Spust po rovih rudnika srebra je bil 
neizogiben, a zelo zanimiv. Spoznali 
smo velik del Alzacije, ki je znana po 
slikovitih vaseh in mestih ter vinogra-
dih. Obiskali smo srednjeveški grad 
Haut Kœnigsbourg, eno izmed najbolj 
obiskanih turističnih točk v Franciji, in 
avtomobilski muzej v mestu Mulhou-
se. Še posebej nas je navdušil Stras-
bourg. Mesto smo si ogledali kar z lad-

jico, ki nas je popeljala skozi staro mestno 
jedro do predela evropskih inštitucij. Preži-
veli smo res lep, prijazen in poučen teden 
med prijatelji.
Zahvaljujemo se šolama in občinama, da so 
nam omogočili šolski izmenjavi, s tem pa 
tudi obilo novih doživetij in spoznanj.
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Dvodnevni Festival 
Paradiž v Tržiču

Romana Krajnčan

Tržiški muzej z umetniško vodjo Romano 
Krajnčan že tretje leto pripravlja Glasbe-
ne večere v muzeju. Rdeča nit so vrhunski 
umetniki, sproščeno vzdušje in druženje.
Glasbenim večerom letos prvič dodajamo 
dvodnevni poletni festival - FESTIVAL 
PARADIŽ, ki bo potekal 25. in 26. avgus-
ta 2017 v Germovki in v mestnem jedru 
Tržiča.

V preteklosti je bil v del starega mestnega 
jedra ob vodnih strugah tako lep, da so ga 
imenovali PARADIŽ … Letos bomo ta kraj 
in celotno mestno jedro oživili z glasbo, ži-
vahnim plesom in kulinaričnimi specialite-
tami.

Na dvodnevnem Festivalu Paradiž bodo 
nastopili izvrstni izvajalci, med njimi tri-
je vrhunski ustvarjalci iz Tržiča. Pianist 
JURE GORUČAN; bobnar, violončelist 
in skladatelj KRISTIJAN KRAJNČAN 
ter glasbena legenda, skladatelj in dirigent 
LOJZE KRAJNČAN. 
 
Festival bo veliko več kot le glasba; ob Big 
Bandu se nam boste lahko pridružili nav-
dušeni plesalci, organizirali pa bomo tudi 
»odprto kuhno« in prav za to priložnost 
izbrali posebna vina in jedi.  

PROGRAM FESTIVALA PARADIŽ 
v GERMOVKI in NA PLACU

KOVAČNICA GERMOVKA je stara ko-
vačija ob vodnih rakah v Paradižu in zani-
miv koncertni prostor s posebnimi tlemi, 
prekritimi s koraki, izdelanimi iz tisočerih 
žebljev. Umetnina je delo Mateja Andraža 
Vogrinčiča.

V petek , 25. avgusta 2017, bo ob 20.30 v 
GERMOVKI dvojno glasbeno doživetje, 
prelivanje klasične, improvizirane in film-
ske glasbe v sveži preobleki dveh tržiških 
virtuozov, ki koncertirata po vsem svetu - 
Jureta Goručana in Kristijana Krajnčana.

Jure Goručan – INNUENDO

Jure Goručan je koncertni pianist, ki ga je 
glasba že pri 14. letih iz Seničnega odpe-
ljala na študij v Köln. Zdaj se vrača domov 
s svojim pianističnim prvencem, glasbeno 
zgoščenko Innuendo, na kateri so virtuoz-
ne mojstrovine treh velikanov klavirske 

glasbe: Frederica Chopina, Maurica Ravela 
in Sergeia Rachmaninova. Jureta morda še 
najbolje opiše izjava znanega skladatelja, 
pianista in producenta Chilija Gonzalesa: 
»Jure Goručan je več kot pianist, prav-
zaprav je več kot glasbenik, je glasbeni 
filozof, kar lahko slišite v vsaki noti, ki jo 
zaigra.«

Kristijan Krajnčan – DrummingCellist

Bobnarja, violončelista in skladatelja Kris-
tijana Krajnčana, doma iz Seničnega, 
poznamo iz številnih uspešnih koncertnih 
nastopov doma in v tujini. Tokrat se bo 
predstavil z novim solističnim projektom 
DrummingCellist, v katerem je združil oba 
svoja, na videz nezdružljiva instrumenta, 
bobne in violončelo. S svojo značilno srčno 
interpretacijo in popolno umetniško vizijo 
zvočnega odkrivanja, razkriva vznemirljiv, 
svež, smel, barvit in edinstven pristop.
 
V soboto, 26. avgusta, nas čakajo v starem 
mestnem jedru kulinarična in glasbena 
razvajanja.

Ob 19. uri: ODPRTA KUHNA

Z nami bodo: gostišče Karavla in Damjan 
Štefe s paradiž burgerjem, Mesarstvo ČA-
DEŽ z eko kranjsko klobaso, Delikatesa 
FIGA iz centra Kranja, Ekološka kmetija 
ŠLIBAR iz Kovorja s prvim bio pivom v 
Sloveniji, Mestna Kavarna Tržič s paradiž 
torticami, … degustacija štajerskih vin z 
najboljšimi vini iz Radgonskih goric in pa-
radiž špricerjem….

Ob 21. uri: VELIKI KONCERT SWING 
SWING SWING

Nastopili bodo najboljši slovenski veliki 
orkester Big Band RTV Slovenija pod 
vodstvom dirigenta Lojzeta Krajnčana 
ter odlična OMAR NABER in ANIKA 
HORVAT.

Big Band RTV Slovenija deluje nepreki-
njeno že od leta 1945 in je ena najstarejših 
tovrstnih zasedb na svetu. Za začetke nje-
govega delovanja je v največji meri zaslu-
žen dirigent in skladatelj Bojan Adamič. 
Leta 1961 je dirigentsko palico orkestra 
prevzel izjemen Jože Privšek, ki je or-
kester  popeljal do mednarodne slave. Po 
Privškovi upokojitvi je dirigentsko vodstvo 
orkestra prevzel pozavnist in skladatelj 
Lojze Krajnčan.

Anika Horvat, priljubljena slovenska pev-
ka, temperamentna Primorka, ima v svoji 
bogati glasbeni karieri za sabo veliko števi-
lo uspešnic, nastopov in  nagrad na festiva-
lih Slovenska popevka ter Melodijah morja 
in sonca.

Omar Naber je eden izmed najboljših slo-
venskih pevcev, ki je Slovenijo že dvakrat 
zastopal na pesmi Evrovizije. Njegov ka-
rizmtičen glas je izjemen v vseh glasbenih 
žanrih.

Pridite na čudovit glasbeni in družabni 
dogodek v Tržič! Festival Paradiž vabi!
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Glas Stezic

Jožica Koder; foto: Dina Pintarič

Urednica in mentorica šolskega časopisa 
Andreja Kosec je v svojem uvodniku pou-
darila, da je učenje izziv in ne ovira, če ga 
učenci razumejo kot izziv, znajo premagati 
ovire. Zapisala je, da je bilo med šolskim 
letom veliko izzivov, ki so jih učenci znali 
obrniti sebi v prid, kar kažejo rezultati na 
zadnji strani Stezic, kjer so zapisana imena 
učencev, ki so na državnih tekmovanjih v 
znanju dosegli zlata in srebrna priznanja.
Poudarjam, da so šolski novinarji prav 
vse učence povabili k sodelovanju. Veliko 
učencev se je odzvalo; pohvalno je, da so 
s svojimi besedili krojili vsebino učenci od 
prvega do devetega razreda. Pisna razmiš-
ljanja, poročila, veliko pesmi na straneh 
Stezic pestrijo simpatične ilustracije in fo-
tografije. Za obliko glasila skrbi Dina Pin-
tarič.
Na ustvarjalen način učenci v svojem ča-
sopisu kažejo utrip šole skozi vse šolsko 
leto, pripovedujejo o različnih dejavnostih, 
govorijo o bogatem kulturnem in športnem 
življenju bistriške šole. Besede in misli jim 
lepo tečejo. Vsaka beseda, misel zasluži, da 
jo preberemo natančno in z veseljem.
Naslov za svoj članek o letošnjih Stezicah, 
ki mi jih že veliko let prijazno pošilja Dina 
Pintarič, za kar se ji lepo zahvaljujem, sem 
vzela kar iz glasila. Tak naslov ima eden od 
več vsebinskih ciklov, je kot zanimiva, vse-
binsko razvejana priloga časopisa, v njej 
me je še posebej navdušil odličen intervju 
s pisateljem Vinkom Möderndorferjem. In-
tervju je zahtevna oblika sporočanja. Šolski 
novinarji so ji bili kos. Vredno je prebrati 
ta intervju, zato ga na tem mestu v celoti 
objavljamo.

Intervju z Vinkom Möderndorferjem

»Imam več ljubic v življenju in 
jih svobodno menjavam«

Izjavo v naslovu bi lahko razumeli kot 
nemoralno ali vsaj oporečno, če bi jo 
vzeli iz konteksta. V resnici  pa je to 
ena od mnogih metafor Vinka Mödern-
dorferja, s katero opisuje svoj odnos do 
knjig in dela. Zase predvsem pravi, da je 
pripovedovalec zgodb, ki se mu zapišejo 
v različnih oblikah – kot pesmi, zgodbe, 
dramske igre. Vse zbrane v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja, 25. aprila, pa je goto-
vo presenetila izjava, da je kot najstnik 
želel postati policaj. Mnogo vprašanj ste 
mu zastavili učenci med pogovorom s 
knjižničarko Sabino, nekaj pa smo mu 

jih kasneje zastavili tudi šolski novinarji. 
Priložnost smo izkoristili tudi za fotogra-
firanje s tem pisateljskim zvezdnikom in 
za podpisovanje knjig. 
Kakšen učenec ste bili v osnovni šoli? Ste 
imeli za spise same petice?
Ne, niso bile same petice, ampak sem bil 
pa za spise od učiteljice večkrat pohvaljen 
in to mi je zelo dobro delo. Mislim, da je 
pohvala pomembna. Slovnice pa nisem 
maral in je še vedno ne maram. Včasih me 
lektorji, ki popravljajo moje zgodbe, tudi 
okarajo, ampak se ne dam. Vejice včasih 
ne postavim zaradi pravila, ampak zaradi 
občutka. 
Rekli ste, da ste v mladosti želeli postati 
policaj, a na želeno šolo niste bili spreje-
ti. Kako je to vplivalo na vaše življenje, 
ustvarjanje, pričakovanje o sebi v priho-
dnosti?
Bil sem zelo razočaran. Nisem hotel nada-
ljevati šolanja na kateri koli šoli. Na skri-
vaj pa me je na gimnazijo vpisala mama in 
sem šel, ampak še celo leto sem bil jezen. 
Sčasoma sem se sprijaznil. Mogoče pa kot 
policaj ne bi postal pisatelj. 
Kaj bi postali, če ne bi bili pisatelj?
Ker sem obiskoval pedagoško gimnazijo, 
bi bil srečen tudi, če bi postal učitelj. To se 
mi zdi lep poklic. Kot pisatelj pa sem zelo 
srečen, saj delam, kar me veseli. Ves čas 
sem na počitnicah in hkrati ves čas nekaj 
delam (režira v gledališču, predava študen-
tom, pripoveduje zgodbe v pesmih, dra-
mah, romanih … op. p.). 
Kdo je na vas kot pisate-
lja najbolj vplival?
Mislim, da je bila to moja 
mama Mojca (to se mi zdi 
zelo lepo ime). Vedno me 
je spodbujala pri branju in 
delu. Hotela je, da bi na-
pisane pesmi tudi izdal. 
Nekajkrat mi je v šoli opra-
vičila izostanek samo zato, 
da sem doma dokončal bra-
nje knjige. 

Od kod jemljete navdih, snov za pisanje 
zgodb?
Treba je v življenju gledati in videti – gos-
po na drugi strani, opaziti človeka pred se-
boj … Videti, da je življenje zanimivejše 
kot film. Problem družbe je pomanjkanje 
sočutja, smo preveč egoistični. Najbrž bo 
o tem govorila naslednja knjiga za mlade.
Kako nastane zgodba in koliko časa 
 nastaja?
Ne znam vam točno povedati. Nastaja lah-
ko pol leta ali dvajset let. Zgodbe nosim 
v sebi – zbiram podobe, iščem občutke, 
podatke. Temu rečem nosečnost in to je 
najpomembnejši del nastanka zgodbe. Ko 
pa napišem in vse popravim, da urednik in 
lektor vse pregledata in knjiga izide ali pa 
tudi ne. In ko izide, je ne berem več. Pos-
tane drugo bitje, ki ji bralci dajo življenje 
ali pa tudi ne. Pisatelj mora imeti občutek, 
idejo, zgodba pa se začne pisati sama. 
In pisatelj vedno piše o sebi, čeprav piše o 
drugih osebah in vse zgodbe so resnične, 
čeprav so izmišljene. 
Kakšna je dobra in kakšna je slaba lite-
ratura?
Slaba je tista, ki je ne moreš prebrati. Knji-
go pač zapreš. Lahko pa se zgodi, da ti bo 
čez leta postala všeč oz. jo boš takrat šele 
razumel. Dobra literatura je prepričljiva. 
Da izveš, ali je dobra ali slaba, moraš knji-
go najprej vzeti v roke in brati. 
Kaj počnete, ko ne pišete? 
Ob sobotah grem vedno v knjižnico, tudi če 
si ničesar ne sposodim. Knjige in knjižni-
čarke so moje prijateljice. Rad se spreha-
jam med knjižnimi policami v knjigarnah 
in knjižnicah (drugi se pač po parku). Ker 
literatura da svetu nekaj, kar mu manjka. 
Da zgled, da si na nekaj bolj pozoren, kar 
mogoče spremeni pogled na svet. 
Izid šolskega časopisa je vedno praznik, 
nagrada za vestno delo in trud, veselje za-
radi idej učencev in mentorjev, ki so dobile 
mesto v njem, kjer bodo ostale za zmeraj.
Vsak, ki je karkoli doprinesel k temu praz-
niku, je lahko ponosen na svoje delo in na 
svoj časopis.
Iskrene čestitke, spoštovani učenci in men-
torji.
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Svetloba v kamnu

Romana Turk

V okviru Razstave mineralov in fosilov je v 
Tržiču gostovala razstava Svetloba, ujeta v 
kamen, ki je del stalne zbirke Prirodoslov-
nega muzeja v Ljubljani. Ogledali so si jo 
tudi nekateri učenci iz tržiške šole. Razsta-
va je zelo popestrila pouk naravoslovja in 

izbirnih predmetov kemije. O razstavi 
so zapisali:
Všeč mi je bila celotna razstava, po-
sebej to, da si sam lahko našel zlato. 
(Sara)
Posebej mi je bilo všeč, da je vodnica 
po razstavi povedala nekaj o meteorju, 
ki je padel na Zemljo. (Julija)
Všeč so mi bili diamanti, na katerih 
je bilo prikazano, kako skoznje potuje 
svetloba. (Tinkara)

Velik uspeh mladega 
raziskovalca na OŠ Tržič

Sergeja Osredkar

»Izobrazba ni pomnjenje, je vedenje, kje 
poiskati, kar želiš vedeti, in je vedenje, 
kako uporabiti novo znanje,« je misel Wil-
liama Featherja, po kateri se je zgledoval 
učenec 9. razreda Matej Zupan, ki se je lotil 
raziskovalne naloge.
Zelo rad ima matematiko in računalnike. 
Ampak ne le za igranje igric, temveč za 
ustvarjanje novih programov. Pod mentor-

stvom učiteljic Sergeje Osredkar in Irene 
Žnidarič je v programskem jeziku Touch 
Develop izdelal aplikaciji za matematiko, 
ki delujeta v okoljih Windows in Android. 
To sta določanje najmanjšega skupnega 
večkratnika in največjega skupnega delite-
lja ter kalkulator za ulomke. Obe aplikaciji 
bodo učitelji matematike in učenci lahko 
uporabili pri svojem delu. Vse o raziska-
vi in aplikacijah je opisal na spletni strani 
http://matematikazalife.splet.arnes.si/.
Na regijskem srečanju mladih raziskoval-
cev je v skupini računalništvo in teleko-
munikacije dosegel 1. mesto in se s tem 
uvrstil na državno tekmovanje. 15. maja se 
je z mentoricama odpeljal v Mursko Sobo-

to, tam ponovno predstavil svoj izdelek in 
bil zopet najboljši. Prejel je zlati kipec in 
za 1. mesto še vabilo na zaključno srečanje 
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma 
v Ljubljani, kjer so se 10. junija zbrali vsi 
prvouvrščeni mladi raziskovalci. Čestitamo!

Dan zemlje na OŠ Tržič

Asja Štucin

Dan Zemlje, ki smo ga na OŠ Tržič letos 
obeležili 26. maja, je bil zares nekaj poseb-
nega. Tekom razgibanega dopoldneva se je 
namreč zvrstilo ogromno različnih dejav-
nosti, ki bi lahko brez večjih težav zapolni-
le celoten teden. 
Pestro dogajanje se je pričelo na griču Sv. 
Jožefa, kjer so združeni šolski pevski zbori 
s pesmijo Mnogo poti prebudili Tržičane v 
prelepo sončno jutro. Čudovito melodijo so 
v živo predvajali v oddaji Dobro jutro na 
Televiziji Slovenije ter na ta način glavno 
sporočilo projekta »Tržič – mesto dobrih 
misli in želja« s sliko in zvokom prenesli 
po vsej državi. Pri ponovnih neposrednih 
javljanjih iz Tržiča so se petju pridružili ot-
roci iz Vrtca Tržič, poleg tega so bile pred-
stavljene stojnice z bogato in raznovrstno 
kulinariko. Številnim gledalcem smo želeli 
predstaviti jedi, ki so jih pripravile mami-
ce tržiških šolarjev, ki so po rodu iz tuji-
ne. Hkrati so gospe iz Društva podeželskih 
žena SVIT predstavile posamezne dobrote 
iz tipične slovenske oz. lokalne tržiške ku-
linarike, med katerimi so izstopale tržiške 

flike, »poštengana« kaša, jurjeva kapa in 
melisin sok.
Učenci naše šole so si radovedno ogledo-
vali stojnice in okušali slastne jedi, ki se 
običajno ne znajdejo na njihovih krožnikih. 
Na igrišču so se pevci treh tržiških šol in 
Doma Petra Uzarja zabavali z igro »Trži-
čan, ne jezi se«, ki jo je vodil Boštjan Meg-
lič – Peška. Skupinica učencev je tudi nak-
ljučnim mimoidočim po Tržiču delila srčke 
s prijaznimi mislimi. In da ne pozabimo še 
na pohodnike, ki so se odpravili na pot v 
podružnični šoli Lom pod Storžičem in Po-
dljubelj, tudi to z namenom, da z dobrimi 
mislimi in željami povežejo mestno jedro 
in slikoviti vasi. 
Istočasno so v šoli potekale zanimive de-
lavnice, ki so jih vodili predstavniki za-
vodov oziroma institucij, s katerimi smo 
idejno zasnovali in soustvarili široko pre-

poznan projekt. Za piko na i celotnemu do-
gajanju pa so poskrbeli člani Lovske zveze 
Slovenije, vključno s podpredsednikom 
Ivanom Malešičem in Markom Malijem, ki 
so slavnostno umestili dermoplastični pre-
parat rjavega medveda v naš šolski prostor. 
Smo ena redkih slovenskih šol, ki je imela 
to priložnost. Naš enoletni »medo«, ki je 
življenje nesrečno končal pod cvilečim ko-
lesjem vlaka na železniških tirnicah, ki se 
vijejo skozi gozd, ima svojo zgodbo, ki jo 
želimo sporočiti ljudem. Kot Okolju prijaz-
na šola želimo opozoriti na pomen sobiva-
nja ljudi in divjih živali v naravnem okolju. 
Dovolite mi, da zaključim z iskreno zahva-
lo vsem, ki ste pripomogli k uspešni in ne-
pozabni obeležitvi letošnjega Dneva Zem-
lje ter nasvidenje prihodnje leto.
Opomba uredništva: Članek, ki podrob-
no predstavlja posamezne delavnice pro-
jekta, lahko preberete pod istim naslo-
vom na spletnem portalu MojaObčina.si.
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Prometni dan v Vrtcu 
Tržič

Monika Celar 

24. maja je pred enoto Deteljica Vrtca Tr-
žič potekal prometni dan. Prireditev je bila 
namenjena otrokom iz najstarejših skupin 
vseh enot. Dogodka se je udeležilo sedem 
skupin otrok iz vseh enot vrtca (Deteljica, 
Križe, Lom in Palček).
Na prireditev smo povabili gasilce, policis-
te, reševalce, kinološko društvo z reševal-
nimi psi in gorsko reševalno službo, ki so 
se z veseljem odzvali na naše povabilo in 

se jim zahvaljujemo za sodelovanje. Pri-
pravili smo tudi spretnostni poligon za vož-
njo s poganjavci, prometni kviz, otroci so 
si lahko narisali svojega najljubšega junaka 
(policista, gasilca, reševalca, psa reševalca 
ali gorskega reševalca).
Namen prireditve je bil otroke seznaniti z 
delom posameznih služb za zaščito in reše-

vanje. Vsaka služba je otrokom na kratko 
predstavila, kakšno delo opravljajo, katero 
opremo uporabljajo in na kakšen način po-
magajo ljudem. Namen je bil tudi, da otro-
ke seznanimo s pomembnostjo varnosti v 
cestnem prometu.

VPIS
GLASBENA ŠOLA TRŽIČ v šolskem 
letu 2017/18 pričenja s poukom kon-
trabasa. Prijave na sprejemni preizkus 
sprejemamo po elektronski pošti na na-
slov gs-trzic@guest.arnes.si do vključ-
no ponedeljka, 28. 8. 2017.

Preizkus bodo kandidati opravljali v če-
trtek, 30. 8. 2017, od 17. ure dalje oziro-
ma po dogovoru. 

Glasbena šola Tržič

Franci Podlipnik 

Zvoki letnega koncerta so izzveneli, letni 
izpiti so opravljeni in v šoli so inštrumenti 
začasno utihnili. Učenci uživajo na zaslu-
ženih počitnicah, učitelji so na dopustu in 
nabirajo novih moči za prihajajoče šolsko 
leto. 
Za nami je zelo pestro šolsko leto, saj 
smo organizirali prek 70 javnih in internih 
nastopov ter koncertov. Zabavna in pouč-
na zgodba s predstavitvijo inštrumentov 
je bila z navdušenjem sprejeta na tržiških 
osnovnih šolah in pri otrocih vrtcev Tržič 
in Naklo. Nadaljevali smo uspešno sodelo-
vanje z drugimi javnimi zavodi in društvi. 
Odlični rezultati naših učencev na tekmo-
vanjih mladih glasbenikov so že stalnica, 
v te uspehe je vloženo ogromno truda, vaj 
in odrekanj. Tega se zavedajo tudi naši trije 
učenci, ki so opravili sprejemni preizkus na 

Konservatoriju za glasbo 
in balet v Ljubljani, kjer 
bodo nadaljevali glasbeno 
izobraževanje.
Odmevni nastopi in uspe-
hi naših učencev na tek-
movanjih so bili vsekakor 
zadosten razlog, da so se v 
Državnem zboru Repub-
like Slovenije odločili, 
da kulturni program ob 
dnevu Primoža Trubarja 
zaupajo naši šoli. Velika 
čast in ponos za Glasbeno 
šolo Tržič.
Zelo smo se potrudili pri 
organizaciji in izvedbi regijskega in držav-
nega tekmovanja mladih glasbenikov. Za 
tržiško glasbeno šolo, ki je med manjšimi v 
Sloveniji, je velik zalogaj v štirih dneh gosti-
ti 270 učencev, dijakov in študentov glasbe. 
Z dobro organizacijo, pomočjo vseh zapos-
lenih na šoli in razumevanjem staršev nam 
je uspelo odlično izpeljati oba tekmovanja.

Tudi v prihodnje nas čakajo nove naloge in 
izzivi, česar se ne bojimo, saj je kolektiv 
glasbene šole poln delovne vneme, novih 
idej in glasbenega zanosa. Usmerjeni smo 
v nenehni razvoj in širitev dejavnosti ter 
zadovoljitev potreb po glasbenem izobra-
ževanju vse večjega števila otrok.

S protokolarnega nastopa v Državnem zboru (foto: DZ RS).

Tradicionalni zaključni koncert v Kulturnem centru 
(foto: Toni Čebron).
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Z vetrom v laseh

Tonica Marin; foto: Metka Kolevski

Že desetletje se v SŠD Tržič priključujemo 
akciji Športne unije Slovenije Veter v la-
seh. Tudi letos je bil ta dan razigran, vesel, 
športno obarvan. OŠ Križe je 18. maja go-
stila številne dejavnosti v dopoldanskem in 
popoldanskem času. Dopoldan so se učenci 
prvega do šestega razreda ukvarjali s spoz-
navanjem atletike, rolanja, vožnje s skiro-
jem, v telovadnici pa pridobivali gimnas-
tično znanje. V popoldanskem času so se 
generacije med seboj pomerile v odbojki.
Lepo je videti učence, ki so z zavzetostjo 

opravljali naloge; učiteljice, ki so jih bod-
rile in pomagale pri premagovanju ovir. V 
imenu Splošnega športnega društva Tržič 
se iskreno zahvaljujemo ravnateljici Erni 
Meglič, športnemu pedagogu Anžetu Re-
nerju ter celotnemu kolektivu OŠ Križe, ki 

nam vsako leto dovolijo, da se priključimo 
njihovemu utripu. Tako učence navajamo 
na gibanje, ki ga vsi še kako potrebujemo – 
skušamo jim pokazati, kako pomembna je 
športna dejavnost za njihov osebni razvoj 
in zdravje, to je naložba za njihovo kasnej-
še življenje.

Uspešno na evropskem 
in državnem prvenstvu

Marta Markič

Evropsko prvenstvo v modernih tekmo-
valnih plesih na Poljskem je bilo uspešno 
za plesalce Plesnega kluba Tržič. Skupina 
BREAKINGZ (Marko, Grega, Anže, Vid, 
Kristjan, Miha in Jay) si je priplesala nas-
lov evropskih podprvakov. Na državnem 
prvenstvu v hali Tivoli med 24. in 30. ju-
nijem je ista zasedba osvojila naslov držav-
nih prvakov v članskih kategoriji. Plesalca 
Marko Stegnar in Anže Glavič sta osvojila 
5. mesto v kategoriji break dance - solo čla-
ni. Mija Julija Babič je na svojem prvem 
državnem prvenstvu osvojila 10. mesto v 
kategoriji jazz balet - solo otroci.
Rock and roll plesalci PK Tržič so 28. maja 
v OŠ Križe organizirali tekmovanje za po-
kal Slovenije v RnR in dosegli naslednje 

rezultate: Kaja in Jaka 4. mesto (B katego-
rija), Tea in Matic 1. mesto ter Lia in Tim 
2. mesto (C kategorija), Teja in Tej 2. mes-
to, Lara in Maj 3. mesto, Nika in Domen 
5. mesto, Neja in Nejc 8. mesto (starejši 
mladinci), Iris in Jure 1. mesto (mlajši mla-
dinci) ter Ajda in Tim 2. mesto, 
Sara in Maj 7. mesto (mini ka-
tegorija).
Državno prvenstvo v RnR je 
ponovno pokazalo, da so tržiški 
plesalci zelo uspešni: Kaja in 
Jaka 5. mesto (člani B), Teja in 
Matic 1. mesto, Lia in Tim 2. 
mesto (člani C), Teja in Tej 3. 
mesto, Nika in Domen 4. mes-
to, Lara in maj 5. mesto, Neja in 
Nejc 7. mesto (starejši mladinci), 
Iris in Jure 2. mesto (mlajši mla-
dinci), Jerca in Jakob 4. mesto, 
Maja in Jernej 5. mesto, Sara 
in Maj 7. mesto, Ajda in Tim 9. 
mesto (mini kategorija). Rezul-
tati in uspehi naših plesalcev po-

trjujejo, da je Tržič plesno mesto. Čestitke 
plesalcem in trenerjem!
Če se namželite pridružiti, pokličite na št.: 
040-635-710 ali nam pišite na plesni.klub.
trzic@gmail.com.
Vidimo se septembra!

Zaključni piknik 
Plesnega studia Špela

Špela Mandelc

Plesni Studio Špela je tudi letos poskrbel za 
pestro, zabavno, športno ter plesno dogaja-
nje na tradicionalnem pikniku ob zaključku 
sezone. Kljub temu, da se za vse tekmoval-
ce vrhunec sezone šele začenja, saj sta pred 
njimi še evropsko in državno prvenstvo, pa 
boljšega sončnega dne ne bi mogli izbrati 
za zabavo in druženje.
Otroci, starsi, dedki, babice in prijatelji so 
se lahko zabavali ob športnih igrah za sta-

ro in mlado, tekmovali v skupinskih igrah, 
se vozili po napihljivem gradu, igrali mega 
XXL družabne igre, uživali ob 
nas topu vseh plesalcev plesne šole 
in se okrepili s čevapčiči ter s torto 
velikanko. Bilo je zabavno in ko-
maj že čakamo na ponovno snide-
nje cele plesne šole; medtem pa še 
kratek skok na morje …

Vabimo vas tudi v drugi letoš-
nji sklop aktivnega počitniškega 
varstva, ki bo potekalo od ponede-
ljka, 21. avgusta, do petka, 25. av-
gusta, od 7. do 16. ure. Namenjeno 
je otrokom med 6. in 12. letom oz. 
vključno 5. razreda osnovne šole. 

Prijave in informacije na: 040-623-535 
(Špela).
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Srečanje družin
Janez Zupan

21. maja je v Tržiču potekalo dekanijsko 
srečanje družin. Osrednji dogodek srečanja 
je bila sv. maša v župnijski cerkvi Mariji-
nega oznanjenja, pri kateri so peli združeni 
mladi pevci tržiške dekanije. V župnijah 
deluje pet otroških pevskih zborov: v Ko-
vorju (zborovodkinja Andreja Pogačnik), v 
Tržiču (zborovodkinja Nežka Bedenčič), v 
Bistrici (zborovodkinja Dragana Jevtič), na 
Trsteniku (zborovodkinja Barbara Lombar) 
in v Križah (zborovodji Darija in Janez Zu-
pan). V zborih skupno prepeva okoli 100 
otrok. Pri slovesnem bogoslužju je sode-
lovalo več kot 60 pevcev iz vseh zborov, 
somaševanje pa je vodil župnik iz Loma, 
Silvo Novak. Precej polna cerkev je nav-
dušeno poslušala mlada grla, ki so pod tak-

tirko dirigent-
ke Andreje 
Pogačnik in ob 
spremljavi in-
štrumentalistov, 
izredno ubrano 
in z veliko srč-
nostjo prepeva-
la Bogu v čast 
in seveda tudi 
vsem prisot-
nim v neizmer-
no veselje. Po 
maši so otroci 
ustvarjali v raz-
ličnih delavni-
cah, starejši pa 
so v cerkvi nadaljevali program s pričevanji 
dveh zakonskih parov, ki sta zbranim pode-
lila nekaj utrinkov iz svojega življenja. Bo-
gata doživetja so se vseh dotaknila in lahko 
smo začutili, kako je medsebojna ljubezen 

po Kristusovem zgledu lahko odgovor tudi 
na najtežje preizkušnje v življenju. Sledil je 
prijeten zaključek ob sproščenem klepetu, 
igri in sladkemu prigrizku. Hvala vsem, ki 
ste sooblikovali ta čudovit dogodek!

Meddruštveni pohod 
na Ljubelj

Vladimir Ovsenek 

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno 
kulturo pri Pokrajinski zvezi društev upo-
kojencev Gorenjske nam je letos dodelila 
organizacijo meddruštvenega pohoda. Po-
hod smo usmerili v dve smeri: težja skupi-
na je šla na stari Ljubelj, lažja pa se je spus-
tila do karavle (si ogledala spominsko sobo 
in lokacijo podružnice taborišča Mauthau-
sen) in se vrnila na mesto pričetka pohoda. 
Pohoda se je udeležilo 199 pohodnikov iz 
13 gorenjskih društev.
Na dan pohoda 26. maja je bilo čudovito 
vreme, kar je bil dodatek k usklajeni or-

ganizaciji Komisije za izlete, pohodništvo 
in prireditve pri našem društvu. Zaključek 
pohoda je bil v Kampu Podljubelj, kjer so 
pohodniki dobili malico, društva priznanje 
za udeležbo, ob zvokih ansambla Bo k'r bo 
pa so se veselo zavrteli.

K uspešnemu pohodu sta pripomogla Tr-
žiški muzej z vodenjem po taborišču in 
spominski sobi ter Združenje šoferjev in 
avtomehanikov Tržič za zgledno ureditev 
prometa.

Mednarodni dan 
Rdečega križa

Marija Janc; foto: Katja Hafner

Na pobudo KO RK Podljubelj in pred-
sednice Marije Janc v Podružnični šoli 
Podljubelj obeležujemo mednarodni dan 
Rdečega križa. Tokrat smo delavnice na-
menili prostovoljstvu v RK, pripravile so 
jih prostovoljke Območnega združenja RK 
Koper.
Marija Jereb in Tjaša Pečarič sta pripravili 

dve delavnici. Učenci 1. in 2. razreda 
so spoznavali prostovoljstvo v hu-
manitarni organizaciji RK. Učenci 
3., 4. in 5. razreda pa so te vsebine 
nadgradili s pisanjem plakatov in 
poročanjem o medsebojni pomoči. 
Pridružili so se tudi podžupan Dušan 
Bodlaj, predsednica OZ RK Koper 
Irena Sirotič Dodrila in podpredsed-
nica Marta Vrčon Komel.
Kot vsako leto smo aktivisti KO 
RK Podljubelj prvošolčkom izročili 
lepo, praktično darilo. Gostitelji smo 
goste peljali na ogled spominskega parka 
taborišča Ljubelj in na vrh Ljubelja. Vsem 

se zahvaljujemo za izvedbo poučnega in 
prijetnega dne.

Odborniki KO RK Podljubelj in prvošolčki
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Projektu Starejši za 
starejše evropska 
nagrada

Zvonka Pretnar

Evropski parlament vsako leto podeli na-
grado Državljan Evrope, ki se podeljuje za 
posebne dosežke na področjih dejavnosti 
ali dela državljanov, skupin, združenj ali 
organizacij, ki so izkazali izjemno zaveza-
nost spodbujanju boljšega vzajemnega ra-
zumevanja in tesnejšega povezovanja med 
državljani držav članic ali omogočanju čez-
mejnega ali mednarodnega sodelovanja v 

Evropski uniji v kontekstu vrednot iz Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah (Lis tina 
Evropske unije o temeljnih pravicah).
Program medsebojne pomoči starejših za 
višjo kakovost življenja doma Starejši za 
starejše predstavlja izjemen primer dobre 
prakse na področju prostovoljstva, ki omo-
goča bolj kakovostno in neodvisno življe-
nje starejših. Skozi prizadevanja za boljše 
razumevanje in razvoj kulture sodelovanja 
med generacijami pa odseva pomembne 
evropske vrednote prostovoljstva, solidar-
nosti, povezanosti, vzajemnega razumeva-
nja in sočutja.
Program v sedanji obliki teče od leta 2004, 
izvajajo pa ga že v 298 društvih upokojen-
cev in 13 pokrajinskih zvezah. Po podatkih 
ZDUS so prostovoljci v 11 letih opravili 
približno 6,5 milijona ur prostovoljskega 
dela ter več kot 700.000 obiskov starejših 

in pomagali skoraj 160.000 ljudem, starej-
šim od 69 let (iz obrazložitve). 
Društvo upokojencev Tržič se je projektu 
pridružilo leta 2011 in do danes je 34 pro-
stovoljk in prostovoljcev opravilo izjemno 
delo: opravili so 4.289 ur prostovoljskega 
dela, enkrat ali večkrat obiskali in tudi po-
magali 1902 starejšima od 69 let, kar po-
meni, da je v projekt vključenih 89,69 % 
te starostne populacije. Nudili so 12 vrst 
pomoči od druženja, sprehodov, manjših 
hišnih popravil do dostave iz trgovine ter 
pomoči Rdečega križa in drugih humanitar-
nih paketov. S tem neprecenljivim delom 
so dali precejšen prispevek projektu na dr-
žavni ravni, saj so med najaktivnejšimi pro-
stovoljci, zato je izjemen njihov prispevek 
k nagradi Državljan Evrope in jim iskreno 
čestitamo.

Mirko Majer 
(1924 - 2017)

Davorin Preisinger

Poslovili smo se od gospoda Mirka Ma-
jerja, ki je pustil trajne sledi na različnih 
področjih. Čeprav ni bil naravoslovec, je 
spoznal vrednost naravne dediščine in nje-
no bogastvo v tržiški okolici. To spoznanje 
je nadgradil z jasno vizijo, kako jo ohraniti 
in predstaviti. 
Enkratni fosili Dovžanove soteske, Stegov-
nika, pobočij Begunjščice so ga spodbudili, 
da je našel strokovnjake in sodelavce, ki 
so z njim delili navdušenje nad tem bo-

gastvom. Vrh njegovih ustvarjalnih zamisli 
je organizacija razstav mineralov in fosilov, 
ki je v Tržiču družila akademsko sfero in 
ljubiteljske zbiralce mineralov in fosilov. 
Moremo reči, da je gospod Majer pripeljal 
v Tržič znanstvene in raziskovalne ustano-
ve in posameznike iz vseh republik bivše 
Jugoslavije ter tudi iz različnih evropskih 
držav. 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije praznuje letos 40 let. Pobudnik 
in eden izmed ustanoviteljev je bil gospod 
Majer. Društvo je znalo ceniti njegove ide-
je, pot, kako jih je uresničil, njegove orga-
nizacijske sposobnosti. Zato ga je imeno-
valo za častnega člana in se mu s tem na 
simbolni ravni zahvalilo za njegov ustvar-
jalni prispevek.

Spomini

Jure Jerkič, Milena Jelendolska

V prijetnem vzdušju je v Firb'c oknu po-
tekalo prvo srečanje članov Združenja bor-
cev za vrednote NOB, ki so stari 90 in več 
let. Spomini so se vrstili in vprašanj Ali 
se spomniš? in Kje je ta ali oni? ni manj-
kalo. Povezovanje in druženje članov sta 
pomembna za ohranjanje spomina na dru-
go svetovno vojno, na pomen upora proti, 
takrat je vse tako kazalo, nepremagljivemu 
sovražniku, na pomen pomoči interniran-
cem na Ljubelju in na sodelovanje v doma-
čem kraju.
Zanimiva je ugotovitev, da bi tudi v se-
danjem času, če bi bilo potrebno, delovali 
tako, kot so pred petinsedemdesetimi leti. 

Leta in družbene spre-
membe so jih utrdile v pre-
pričanju, da sta svoboda in 
samostojnost vredni tudi 
žrtev.
9. julija smo se s skromno 
slovesnostjo ob spomeni-
ku na Čegeljšah spomnili 
tragičnega dogodka, ko je 
pred 75 leti nemški okupa-
tor zaradi napada na nje-
govega sodelavca ustrelil 
devet Tržičanov, najmlajši 
je bil star 15 let.
Vso to strahoto je ubesedil 
pesnik Klinar takole: 

Nagli streli,
hišni kriki
in nato tišina

in v tišini
nema groza,
nema bolečina —
strašni
nemi molk ubitih.
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Dan odprtih vrat PGD Bistrica pri 
Tržiču

Luka Rener, Aleš Meglič; foto: Peter Balantič, Luka Rener

30. junija smo v sklopu praznovanja KS Bistrica bistriški gasilci 
pripravili dan odprtih vrat. Tokrat smo pod naslovom Skupaj smo 
močnejši na dvorišču gasilskega doma zbrali vse službe, s kateri-
mi sodelujemo na intervencijah. Pri članih ekipe bolničarjev RK 
Tržič ste lahko obnovili znanje o temeljnih postopkih oživljanja 
in uporabi avtomatskega defibrilatorja, člani Kinološkega društva 
Storžič so z izšolanimi psi predstavili, kako poteka iskanje pogre-
šanih oseb, lahko ste si ogledali tudi opremo Društva GRS Tržič, 
s katerimi smo izvedli vajo reševanje z višin. Policisti PP Tržič 
so predstavili intervencijsko vozilo in njihovo opremo. Na ogled 
je bilo tudi reševalno vozilo NMP ZD Tržič, s katerimi pa smo 
prikazali potek reševanja ob prometni nesreči. Prikazali smo tudi 

Ekipa RK Tržič je obiskovalce poučila o temeljnih postopkih oživljanja in 
uporabi avtomatskega defibrilatorja.

S člani GRS Tržič smo prikazali vajo reševanja z višin.

Iskanje pogrešane osebe so nam prikazali člani Kinološkega društva 
Storžič s svojimi štirinožnimi prijatelji.

Prikazali smo pravilen in napačen postopek gašenja gorečega olja v ponvi 
– na fotografiji je prikazano, kaj se zgodi, če olje gasimo z vodo!

Prikaz reševanja ob prometni nesreči z NMP Tržič.

Slikar za večnost
Melanija Primožič

V galeriji Družina v Ljubljani je bila 22. maja 2017 odprta razstava 
akademskega slikarja Ferda Mayerja, posvečena 90-letnici umet-
nikovega rojstva. V prvem prostoru galerije so bile razstavljene 
monotipije, v drugem pa čudovit opus slikarjevih abstraktnih slik, 
krajin, mest,sakralnih objektov in kiparski avtoportret.
Mayerjevo življenjsko in umetniško pot je zaznamovalo troje živ-
ljenjskih postaj – rojstni Maribor, ustvarjalni in umetniški zagon v 
Kamniku ter intimno preverjanje prehojene poti v Lomu pod Stor-
žičem, kjer je ustvarjal do spomladi leta 1994, ko se je njegova 
življenjska pot prekmalu iztekla.
Razstava je bila deželna velikega obiska, 10. junija jo je obiska-
la tudi skupina rajžarjev iz Tržiča, v okviru strokovne ekskurzije 

v Narodni muzej. Kot nekdanji tržiški muzealki se mi je globo-
ko vtis nila v spomin kratka in jedrnata misel pokojnega esteta in 
humanista Jožeta Hudečka: »Vsak kraj, tudi Tržič bi moral biti 
ponosen na to, da je imel v svoji sredi umetnika, kot je bil Ferdo 
Mayer.«

pravilen in napačen postopek gašenja gorečega olja v ponvi. Naj-
mlajši so se pomerili v zbijanju tarče s pomočjo vodnega curka, za 
nagrado pa so se posladkali s palačinkami.
Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem in sodelujočim, ki ste pripo-
mogli, da je dogodek dobro uspel.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Razstavo je odprl ljubljanski nadškof Stanislav Zore. (foto: Jože Pavlič)
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Bistriško poletje 2017

Lado Srečnik

Korenine Bistrice pri Tržiču sežejo daleč v 
zgodovino. Omenjena je že v 11. stoletju. 
Danes je največja krajevna skupnost v ob-
čini Tržič, saj ima že okoli 5.000 prebival-
cev. Združeni, mladi in starejši, imamo radi 
Bistrico in zato tudi skupaj praznujemo. Že 
11 let praznujemo v širšem obsegu, tako da 
so prireditve zanimive za vse krajane. Bis-
trica ima svoj grb, zastavo, himno, svoja 
priznanja in plakete, letos je bila končno 
pripravljena tudi zgoščenka s himno in 
predstavitvijo kraja z več kot 350 fotogra-
fijami Bistrice. 
Tudi letos so potekale različne športne, kul-
turne, delavne in zabavne prireditve. Letos 
je bil že 11. sladoledni dan Slaščičarne 
Bistrica z bogatim kulturnim programom. 
Letos smo pripravili tudi maratonske dneve 
kulture, od 19. do 30. junija, vsak večer ob 
19. uri v atriju OŠ Bistrica.
Na vseh prireditvah je sodelovalo prek 400 
nastopajočih, obiskalo pa jih je prek 4.000 
obiskovalcev. Lahko bi vas bilo še več - 
prostora je bilo dovolj, nikjer ni bilo vstop-
nine, brezplačen sladoled na sladolednem 
dnevu, na druženju na balinišču je bila 
klobasa in za otroke palačinke, na Bistri-
ški planini pa odličen golaž iz kotla družine 
Krč. Izvajale so se meritve krvnega tlaka in 
sladkorja v krvi. Delavnica oživljanja z av-
tomatskim defibrilatorjem je bila del dneva 
odprtih vrat gasilskega društva Bistrica. 
Predsednica sveta Vida Raztresen je s sve-
tom KS Bistrica pri Tržiču in s sodelova-
njem Planšarja Ladkota svoje delo dobro 
opravila. Bistrica pri Tržiču je dostojno 
praznovala svoj krajevni praznik, 4. julij. 
Z dejavnostmi smo dokazali, da je največje 
bogastvo prijateljstvo, da je sosed najboljši 
prijatelj. Stiski rok, tople in odkrite besede 
so vnesle nov val razumevanja in prijatelj-
stva v našo krajevno skupnost.
Vsem nastopajočim, organizatorjem, spon-
zorjem, tekmovalcem, hvala za sodelova-
nje. Prihodnje leto bo krajevna skupnost 
praznovala že 55. rojstni dan.

Priznanja ob krajevnem 
prazniku 

Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču je v 
sklopu celostne podobe sprejela pravilnik o 
priznanjih, po katerem vsako leto podeljuje 
priznanja zaslužnim krajanom, skupinam 
krajanov, društvom in drugim pravnim ose-
bam za njihove dosežke na področju gos-
podarstva, šolstva, kulture, športa, znano-

sti, ekologije, zaščite in reševanja in drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti. Naziv 
častni krajan je bil podeljen samo ob 50-let-
nici KS Bistrica pred štirimi leti in sicer dr. 
Ernestu Petriču.
Letos smo priznanja in zahvale podelili 
na prireditvi Bistriška noč – srečanje ob 
prazniku na krajevnem balinišču. Plaketo 
je prejelo Društvo Gorske reševalne služ-
be Tržič za vse humanitarne aktivnosti in 
sodelovanje s KS Bistrica pri Tržiču. Pri-
znanja krajevne skupnosti so prejeli Igor 
Praprotnik, Elektrolift storitve in servis 
d.o.o., Mali-e-Tiko d.o.o., Grafika plus 
d.o.o., Manca Mrak, Teja Hafner in Vera 
Primožič.
Priznanje Bistriški cvet so prejeli: Trgovina 
KIK TC Deteljica, Kavarna Pikorino, Dru-
žina Avsenek (Pot na Bistriško planino 20), 
Marija Meglič (Ročevnica 24). Priznanja 

za najboljše učence OŠ Bistrica: naj uče-
nec leta Primož Lah, naj učenka leta Lara 
Malovrh, naj športnici leta Tjaša Novak in 
Maja Banovič ter prostovoljci 5.a, 5.b in 7. 
razredov. Priznanja za pohode na Bistriško 
planino (Od praznika do praznika): med 
ženskami 1. mesto Vera Pikovnik, 2. Anka 
Žnidaršič, 3. Terezija Meglič, med moški-
mi 1. mesto Boštjan Peharc, 2. Matej Lan-
gus, 3. Jože Rožič.
Zahvale za sodelovanje je prejelo 34 sku-
pin in posameznikov.
Vsi obiskovalci so lahko dobili spominsko 
listino ali listino obiskovalca 11. slado-
lednega dneva Slaščičarne Bistrica, ki jo 
je s kaligrafsko pisavo izpisala Damjana 
Škantar. Posebna zahvala velja Slaščičarni 
Bistrica, ki je razdelila okoli 3000 brezplač-
nih sladoledov.
Vsem še enkrat čestitke in hvala za njihove 
aktivnosti.

med ljudmi
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Sneguljčica in 7 palčkov 
po poteh Avnoja

Mirko Rakuš

Kolesarski klub Bled – Gorje s svojo rekre-
ativno sekcijo vsako leto opravi več izletov 
po Sloveniji in njeni okolici. Že četrto leto 
pa smo izvedli večdnevni izlet izven naše dr-
žave, tokrat tridnevno kolesarjenje po poteh 
Avnoja. Izleta so se udeležili kolesarji rekrea-
tivci iz skoraj vseh občin zgornje Gorenjske, 
Tržič je zastopal Janko Pretnar.

Pričetek kolesarjenja je bil v nacionalnem 
parku Jasenovac. Po prečkanju reke Save smo 
vstopili v Bosno, preko Bosanske Dubice, Pri-
jedorja, Banjaluke in kanjona reke Vrbas pris-
peli v Jajce, kjer je bil cilj prvega dne. Nas-
lednji dan smo opravili krožno pot od Jajca 
po okoliških planinah in ob Plivskih jezerih 
(87 km). Zadnji dan nas je pot vodila od Jaj-
ca preko Mrkonjič grada, Ključa, Bosanskega 
Petrovca do Bihača (150 km). Dobili smo ob-
čutek, da v tem delu Bosanske krajine oz. Re-
publike srbske čas teče še vedno bolj počasi.
Vsi udeleženci so bili prevzeti nad turo, pred-
vsem pa nad lepotami Bosanske krajine. Tudi 
ceste so večinoma lepe in vzdrževane. Ljudje 

Udeleženci: Janko Pretnar (Tržič), Igor Svetina 
(Gorje), Miran Kolman (Jesenice), Jelka Rakuš 
(Bled), Andrej Golčman (Radovljica), Matjaž 
Blatnik, Patricio Hrast in Branko Jug (Jesenice).

Slikarska razstava v 
likovnem salonu Šter

Katja Vrankar; foto: Zvone Vrankar

Boris in Ana Šter sta v svojem likovnem 
salonu v Lešah 23. junija pripravila razsta-
vo petih slikarjev, ki jih družijo ljubezen 
do umetnosti, slikarstva, narave in vsega 
lepega. Skupina slikarjev o sebi pravi, da 
so samouki v slikarstvu. V preteklih letih 

so imeli mentorja, danes žal že pokojnega 
Davida Premrla. Srečujejo se enkrat te-
densko v Lešah, v likovnem salonu pri Ani 
in Borisu, kjer v prijetnem okolju umetnik 
zares lahko dobi navdih. S svojimi deli, so 
se predstavili Ana in Boris Šter, Boštjan 
Močnik, Finca Ležaja in Meri Tišler.
Ana Šter se je predstavila predvsem z mo-
tivom rož, Boris Šter s poletnimi motivi, 
Boštjan Močnik s pokrajino, Meri Tišler z  
motivi pokrajine pod Dobrčo, Finca Ležaja 
pa prav tako s pokrajino in rožami. Otvori-
tev razstave so popestrili člani Kitarskega 

ansambla Svarun. Ana Šter je zaključila z 
recitacijo pesmi Nocoj je en fleten večer, 
gostov pa se je zbralo okrog 40. 

Praznovanje 
103. rojstnega dne 
Metke Kavčič

Manca Šolar

Svoj visoki jubilej je gospa Metka, po do-
mače Robeževa Metka iz Loma, prazno-
vala 6. julija v domu Petra Uzarja. Najprej 
jo je s svojim obiskom presenetil moški 
pevski zbor Društva upokojencev Tržič in 
zapel najlepše planinske pesmi; Oj, Triglav, 
moj dom je pesem, ki jo ima slavljenka še 
posebno rada in so ji jo pevci skupaj s har-
monikarjem Jožetom Tišlerjem podarili za 
rojstni dan. Metka je od veselja zavriskala 
in se jim iz srca zahvalila. Skupaj z vzgo-
jiteljicami so Metki zapeli in zaplesali naši 
najmlajši, otroci iz vrtca Deteljica. 
Med prvimi je naši slavljenki voščila di-
rektorica doma dr. Anamarija Kejžar. Za 
103. rojstni dan ji je pripravila prav po-
sebno presenečenje – ta dan je izšla prav 
posebna knjiga z naslovom Biserni utrinki, 
Metka Kavčič – 103. V njej so ujeti utrinki, 
spomini in zgodbe, ki jih je Metka skrbno 
zapisovala skozi celo življenje. Metki je 

čes tital tudi župan 
Borut Sajovic in ji 
podaril knjigo iz 
njenega domačega 
kraja Takole je bilo 
včasih u Vom. 
Preden smo nazdra-
vili jubilantki in 
razrezali torto, je 
Metka brez očal 
prebrala svoj ro-
kopis, v katerem 
je pozdravila vse 
prisot ne in se zah-
valila nastopajočim 
in gostom. V družbi 
Metkinih prijateljev 
in sorodnikov, ob 
okusni torti in šampanjcu smo preživeli 
lepo dopoldne ob jubilantki, ki ji ne zmanj-
ka dobre volje in iskric v očeh. Njen odgo-
vor na vprašanje, kako živeti in priti do vi-
soke starosti, je: »Ljubiti življenje, naravo 
in delo – pa lep uspeh bo imelo.«
Rad bi se lepo zahvalil za lepo, ganljivo, 
skrbno pripravljeno počastitev 103. oble-
tnice rojstva naše mame Metke Kavčič, sta-
novalke vašega doma. Sapo nam je zapr-
lo, ko je g. direktorica pokazala knjižico 
Biserni utrinki, v kateri je zbrala nekatere 

prisrčne spomine naše mame, jih popestri-
la s fotografijami in ročno napisanim re-
ceptom za slavne Robeževe bržole. Hvala 
vsem, ki ste pripomogli k lepi počastitvi roj-
stnega dne naše mame, in vsem, ki dnevno 
skrbite, da se mama v domu dobro počuti. 

Anton Kavčič, sin Metke Kavčič

Z vašo pomočjo in vašim domskim progra-
mom je njeno počutje in mentalno stanje 
vsaj 20 let nižje kot izkazujejo njena leta. 

Andrej Kavčič, vnuk Metke Kavčič

ob cesti so z zanimanjem spremljali našo pisa-
no ekspedicijo. Naslednje leto bo kolesarjenje 
potekalo po cestah okrog Sutjeske in Neretve.
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Izlet krajanov Loma

Mira Čemažar 

KO RK Lom je na binkoštni ponedeljek, 
5. 6., peljal na izlet krajane Loma. Na Ble-
du nam je blejski župnik dr. Janez Ferkolj 
predstavil znamenitosti cerkve sv. Martina, 
v kampu Šobec pa nam je gospod Ambro-
žič razložil značilnosti, razvoj in vizijo 
kampa. Ob sprehodu smo občudovali lepo 
naravo in urejenost kampa. Pot nas je vo-
dila v Radovljico, kjer nam je dr. Mencin-
ger predstavil znamenitosti in zgodovino 
cerkve sv. Petra, zelo prisrčno pa nam je 
razložil še druge zgodovinske zanimivosti. 
Povzpeli smo se do razgledne točke, v mu-
zeju gostilne Lectar smo si ogledali prikaz 
izdelovanja lectarjevih srčkov. Sledilo je 

kosilo ob prijetni glasbi domačega gostilni-
čarja in prepevanju ljudskih pesmi.
Dan je minil v prijetnem druženju, klepetu, 

Prihod Tržičanov v 
Glinje na Koroško 
vedno bolj povezovalen

Marija Lavtar

28. maja se je izpred tržiške farne cerkve 
po blagoslovu odpravilo 16 romarjev peš 
preko starega ljubeljskega prelaza v Glinje 
na Koroško. Na gorski kmetiji pri Žerjavu 
na Koroškem so po večerji in prijetnem 
druženju prespali na seniku in zjutraj nada-
ljevali pot do letališča v Glinjah. Tu smo jih 
pričakali romarji, ki smo se odpravili iz Tr-
žiča z dvema avtobusoma, s katerimi so se 
pohodniki vrnili – razen treh, ki so se tudi 
vrnili peš. Precej se jih je pripeljalo tudi s 
svojim prevozom.
Pri maši v cerkvi sv. Valentina je prepeval 
Moški pevski zbor iz Podnarta, domačinke 
so nas postregle, ob Dravi pa smo pomali-
cali tudi hrano, pripeljano iz Restavracije 
Raj v Tržiču; ob plovbi po reki Dravi smo 
ob zvokih harmonikarke Monike veselo 
prepevali. Župnik Elmar Augustin nas ved-
no znova vabi, da še pridemo, zapisal je, da 

pomeni naš vsakoletni prihod za glinjsko 
faro resnično bogatitev, za kar nam je zelo 
hvaležen.
To romanje, ki ga izvedemo na kranjsko 

nedeljo, ko imajo brodarji v Glinjah svoj 
praznik, je vedno na zadnjo nedeljo pred 
binkoštmi.

petju in ogledu zanimivosti. Naj bo čim več 
takih dni, ki nam bodo, posebno v starosti, 
polepšali življenje.

Dekanija Tržič vabi
v soboto, 5. avgusta, na organizirano romanje k sv. Ožboltu na Jezersko, kjer bo tudi tokrat sv. maša ob 11.00 uri. Avtobus bo odpeljal 
iz Loma izpred gasilnega doma ob 9.30 uri (Tržič 9.35, Retnje 9.40, Bistrica 9.50). Po sv. maši bo možno v Gostišču ob Planšarskem 
jezeru dobiti naročeno kosilo. Monika bo z našo pomočjo poskrbela tudi za prijetno druženje.
Peš romarji bodo prišli po poti čez Javorniško sedlo. Ob 04.15 bodo štartali izpred cerkve sv. Andreja v Tržiču in v Lomu izpred 
cerkve sv. Katarine ob 5. uri. Vodnik Janez Piskar bo zanje zbiral prijave na tel.: 040-298-180. Ob vrnitvi bodo sedeži zanje v avtobusu 
zagotovljeni, zato se je potrebno čimprej prijaviti. Cena prevoza znaša 6 €.
Prijave na tel.: 031-220-365 (Marija Lavtar).
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Kako skrbeti za domačo 
vodovodno napeljavo

Komunala Tržič d.o.o.

Voda je najpomembnejši vir življenja za 
vse žive organizme. Pomembno je, da se 
tega zavedamo in jo posebno v toplejših 
mesecih pijemo v večjih količinah, saj nas 
voda najbolje odžeja in pomaga k dobre-
mu fizičnemu in psihičnemu počutju. Voda 
iz pipe nam je stalno na voljo, je cenovno 
najugodnejša in ne povzroča dodatnih od-
padkov.
V Komunali Tržič z ekipo strokovnih so-
delavcev dnevno skrbimo, da občanom 
dobavljamo zdravstveno ustrezno pitno 
vodo. Vodo v vodovodnih sistemih ima-
mo ves čas pod strokovnim nadzorom. Z 
vzpostavljenim sistemom nadzora HACCP, 
ki omogoča analizo tveganja in ugotavlja-
nja kritičnih kontrolnih točk, vsakodnevno 
preverjamo vseh devet vodovodnih siste-
mov, ki jih upravljamo. Vodovodne sisteme 
nadzorujemo prek daljinskega nadzora, ki 
omogoča zaznavanje vseh odstopanj v vsa-
kem trenutku dneva.
Poleg skrbnega dela upravljavcev javnih 

vodovodnih sistemov lahko marsikaj dob-
rega naredimo tudi končni porabniki pitne 
vode. Kako? V času dopustov in daljših 
odsotnosti moramo posebno skrbno poskr-
beti za hišna vodovodna omrežja. Na sple-
tni strani Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (www.nijz.si) lahko preberemo, da 
je potrebno redno vzdrževanje hišnega vo-
dovodnega omrežja, ki zajema vse naprave 
od mesta priključitve na vodovod do pipe v 
naših domovih. 
Pomembno je, da upoštevamo osnovna pri-
poročila:
- Voda naj na vsaki pipi pri prvi uporabi 

tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo 
enakomeren, srednje jakosti, debelosti 
svinčnika) oziroma toliko časa, da se 
temperatura vode na pipi ustali.

- Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh 
pipah sneti in očistiti mrežice ali druge 
nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z 
vodo, ki teče po tem sistemu in po potre-
bi odstranjevanje vodnega kamna.

- Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, 
naj se izvaja tedensko izpiranje do stabi-
lizacije temperature vode.

Posebno pozornost v podjetju posvetimo 
upravljavcem vzgojno varstvenih zavodov 

in šol, ki jih pozovemo k intenzivnemu iz-
piranju vodovodnega omrežja, saj je v času 
šolskih počitnic poraba vode v vrtcih in šo-
lah zmanjšana ali prekinjena in se zato v 
vodovodnem sistemu teh objektov ustvari-
jo ugodni pogoji za razmnoževanje mikro-
organizmov v pitni vodi.
Občane prijazno vabimo, da se na naši 
spletni strani www.komunala-trzic.si prija-
vijo na prejemanje brezplačnih SMS in/ali 
elektronskih obvestil. V tem primeru boste 
najhitreje obveščeni o morebitnih preki-
nitvah ali drugih ukrepih s področja oskrbe 
s pitno vodo.
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Finančne spodbude za 
sončne elektrarne

Samo Cotelj

Aprila je Eko sklad - Slovenski okoljski 
javni sklad v UL RS št. 18/17 in na spletni 
strani www.ekosklad.si objavil nov javni 
poziv 49SUB-SOOB17, namenjen dodelit-
vi nepovratnih sredstev občanom za samo-
oskrbo z električno energijo. Javni poziv je 
namenjen občanom, ki bodo gradili sončne 
elektrarne, finančna sredstva pa bodo dode-
ljena za naprave z nazivno električno moč-
jo največ 11 kVA, če bodo nameščene na 
ali ob stavbo s pravnomočnim gradbenim 
oziroma uporabnim dovoljenjem. Sončna 
elektrarna je lahko nameščena tudi na po-
možnem, enostavnem ali nezahtevnem 
objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen 
v skladu z veljavnimi predpisi s področja 
gradnje objektov.
Sistem samooskrbe z električno energi-
jo po sistemu neto meritev (net metering) 
je poslovni model oziroma mehanizem, 
ki temelji na kompenzaciji proizvedene 
energije s porabljeno. Sistem neto meritev 
je v praksi v Sloveniji zaživel v lanskem 

letu in je namenjen izkoriščanju obnovlji-
vih virov energije – v tem trenutku za male 
sončne, vodne in vetrne elektrarne. Na-
prave za samooskrbo so namenjene pred-
vsem gospodinjstvom, zato je nazivna moč 
naprave navzgor omejena, pri tem pa ne 
sme presegati nazivne moči električnega 
priključka stavbe. Proizvajalec električne 
energije bo proizvedeno energijo porabljal 
v lastni stavbi, viške energije pa bo oddajal 
v omrežje. Omrežje v tem primeru nastopa 
kot hranilnik energije, saj bo proizvajalec 
oddano energijo v omrežje lahko porabil v 
času, ko elektrarna ne bo delovala oziro-
ma bo delovala z manjšo močjo. Pri takih 
sistemih se bo porabljena električna ener-
gija obračunavala na koncu koledarskega 
leta, kot porabljena električna energija bo 
obračunana le neto prejeta delovna energi-
ja, torej razlika med dovedeno in oddano 
energijo. V primeru, da bo proizvajalec na 
letnem nivoju oddal v omrežje več energi-
je, kot jo bo iz omrežja prejel, bo ta neto 
presežek odstopil dobavitelju električne 
energije brezplačno. Ker proizvajalec ne 
bo izstavljal računa za oddano energijo, ne 
bo potrebe po registraciji fizičnih oseb za 
opravljanje dejavnosti, saj se samooskrba z 
električno energijo ne šteje kot pridobitna 
dejavnost.

Z uvedbo sistema neto meritev je omogo-
čena celotna ali delna samooskrba z elek-
trično energijo za gospodinjstva in male 
poslovne odjemalce, od samooskrbnega 
sistema pa se pričakuje tudi povečanje 
rabe obnovljivih virov energije in zmanj-
šanje rabe fosilnih goriv. To je pomembno 
še zlasti ob sprejetih zavezah nedavne Pa-
riške podnebne konference: potrebno je 
izkoristiti vse razpoložljive vire obnovlji-
ve energije, če hočemo, da bo segrevanje 
ozračja še vzdržno za naše zanamce. V teh 
prizadevanjih je pomembno zavedanje vsa-
kega posameznika, da prispeva svoj delež 
k zmanjševanju rabe fosilnih goriv in po-
večevanju rabe obnovljivih virov energije.
Več informacij o učinkoviti rabi energije in 
rabi obnovljivih virov energije lahko dobi-
te v Energetsko svetovalni pisarni v Tržiču, 
ki deluje vsako sredo od 15. do 17. ure; za 
obisk se predhodno dogovorite po telefonu 
04/59-71-552, lahko pa nam pišete tudi na 
e-naslov: samo.cotelj@gmail.com.

ENERGETSKO SVETOVALNA 
 PISARNA TRŽIČ

TRG SVOBODE 18, tel. (04) 597 15 52
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
avgust 2017
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so 
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.  

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

AVGUST
Vsako nedeljo v mesecu avgustu 
11:30 pri kapelici na Kofcah
Sveta maša pri kapelici na Kofcah;
Župnija Tržič

Vsak ponedeljek v mesecu avgustu 
18:45 pod Dobrčo ali v Retnjah blizu gostišča Pr’Smuk
Poletna joga v naravi;
Tadeja Gašperlin 

Vsak četrtek v mesecu avgustu
iz Tržiča
Kopalni četrtki na morju, Debeli Rtič ali Strunjan;
Društvo upokojencev Tržič

torek, 1. avgust 2017
17:00 kopališče Gorenjska plaža
Odprto občinsko prvenstvo v plavanju za leto 2017; 
Športna zveza Tržič in Občina Tržič

četrtek, 3. avgust 2017
15:00 Dom Petra Uzarja
Skupina za samopomoč svojcev oseb z demenco;

petek, 4. avgust 2017
11:00 brunarica v Podljubelju
Poletni članski piknik Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

sobota, 5. avgust 2017
5:00 Koča pod Košuto
3. Košuta - Hiking 2017;
Planinsko društvo Tržič in gorska vas Sele iz Avstrije 

9:30 iz Loma
Romanje k sv. Ožboltu na Jezersko;
Dekanija Tržič 

Iz Tržiča
Planinski izlet na Brennkogel 3018 m; 
Planinsko društvo Tržič 

nedelja, 6. avgust 2017
11:00 na Kriški gori
Sveta maša na Kriški gori;
Planinsko društvo Križe in Župnija Križe 

11:00 pri spominskem obeležju pod Storžičem
Dan spomina pod Storžičem;
Občina Tržič 

sreda, 9. avgust 2017
iz Tržiča
dvodnevni planinski izlet na Petzeck 3283m in Keeskopf 3081 m;
Planinsko društvo Tržič 

petek, 11. avgust 2017
6:00 iz Tržiča
Kopalni izlet v Izolo;
Društvo diabetikov Tržič

sobota, 12. avgust 2017
8:00 Staro mestno jedro Tržiča
Tržni dan;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič 

9:00 športni park Kovor
Športni dogodek v športnem parku Kovor;
Krajevna skupnost Kovor in Občina Tržič

ponedeljek, 14. avgust 2017
18:00 na novem mostu v Grabnu
Otvoritev ceste v Graben;
Krajevna skupnost Kovor in Občina Tržič

sobota, 19. avgust 2017
10:00 prelaz Ljubelj
15. EU ples brez meja;
Občina Tržič in Mestna občina Borovlje 

Iz Tržiča
Planinski izlet na Tolminski Migovec 1868 m;
Planinsko društvo Tržič 

3:00 iz Tržiča
Dvodnevna planinska tura v Sekstenske Dolomite;
Planinsko društvo Križe 

od 20. do 25. avgusta 2017
Oratorij v župniji Križe;
Župnija Križe

od 20. do 25. avgusta 2017
Oratorij v župniji Tržič - Bistrica;
Župnija Tržič – Bistrica

nedelja, 20. avgust 2017
9:00 Senično
20. vaški semenj v Seničnem;
Conventio d.o.o.

10:00 Zavetišče v Gozdu
Srečanje harmonikarjev, pevcev in godcev;
Planinsko društvo Križe 

19:00 cerkev sv. Katarine v Lomu
Orgelski koncert;
Župnija Lom pod Storžičem 

od 21. do 25. avgusta 2017
Poletno varstvo otrok;
Plesni studio Špela

od 23. do 25. avgusta 2017
9:00 Dom krajanov v Kovorju
Kamp avantura;
Tjaša Kokalj

koledar prireditev
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petek, 25. avgust 2017
20:30 kovačnica Germovka
Festival Paradiž;
Tržiški muzej

sobota, 26. avgust 2017
7:30 iz Tržiča
Romanje na sv. Višarje;
Župnija Križe

19:00 staro mestno jedro Tržiča - na plac
Festival Paradiž;
Tržiški muzej

Iz Sebenj
Dvodnevni izlet Krajevna skupnost  Sebenje gre v gore;
Krajevna skupnost  Sebenje 

nedelja, 27. avgust 2017
8:00 prelaz Ljubelj
1. Tek na stari Ljubelj;
Atletsko Društvo Olimpik

četrtek, 31. avgust 2017
Pollakova kajža 
Otvoritev stalne razstave;
Tržiški muzej

ZANIMIVI DOGODKI V ČLANICAH ZDRUŽENJA ZGODOVINSKIH MEST 
SLOVENIJE

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 
vsak dan v avgustu od 

9. do 21. ure
Active Koper Koper www.activekoper.si

11. do 13. avgust 9th Cuban Salsa Festival Koper www.soycubano.si
14. do 19. avgust Jazzinty Novo mesto www.jazzinty.com

26. avgust Noč na Krki Novo mesto www.as-nm.si 
2. september Skoki v vodo - Kandijski 

most 2017
Novo mesto www.as-nm.si 
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20. VAŠKI SEMENJ V SENIČNEM
nedelja, 20. avgust 2017

staro vaško jedro ob obzidju
od 9.00 ure do 13.00 ure

- Bogata raznolika ponudba rokodelske in domače obrti
- Sveta maša z blagoslovom obnovljenega oltarja  

sv. Florjana in prižnice
- Plesni sprehod v preteklost

- Krompir ima
- Razstava  in projekcija »Skupaj zmoremo«

- Delavnica za otroke

Organizator: Conventio d.o.o.

V soboto, 16. septembra, se bo v Tržiču pred atrijem Občine 
Tržič že PETIČ odvijal enodnevni festival KŠAJT ŠUNDER 
z glavno skupino SIDDHARTA. Karte bo možno kupiti od 1. 
avgusta dalje in sicer na TPIC TRŽIČ, na uradnih urah KTŠja 
in KŠKja (Klub študentov Kranj) ter v The Old English House 
Tržič. Cena kart v predprodaji: 8 € člani, 10 € ne člani. Na dan 
dogodka: enotna cena 12 €. Se vidimo septembra, ekipa KTŠja

Najlepša hvala, lep pozdrav
Petra iz KTŠja

Tek po Poti treh zvonov
KS Sebenje in ŠKD Žiganja vas ponovno vabita na tek po 
Poti treh zvonov. Tek bo v soboto, 2. septembra, ob 10. uri s 
startom in ciljem pod vaško lipo v Žiganji vasi. 
Dolžina proge je 8 km, tekmovanje šteje za točke Tržiškega po-
kala v rekreativnih tekih. Tek bo organiziran tudi za otroke v 
dolžini od 300 m do 900 m.
Prijave sprejemamo na prizorišču eno uro pred startom. Prijav-
nina je 10,00 EUR, za študente in upokojence 7,00 EUR, za 
otroke je tek brezplačen. Vsem tekačem pripada topel obrok in 
pijača.

V okviru teka bo v ciljnem prostoru potekal Vaški sejem, na ka-
terem boste lahko kupili izdelke lokalnih kmetov in obrtnikov. 
Privoščili se boste lah-
ko bograč iz kotla in se 
zavrteli ob živi glasbi 
Dua Svežina. Organiza-
torji vam obljubljamo 
še dodatni spremljeval-
ni program, ki naj bo za 
zdaj še presenečenje.
 
Veseli bomo vašega 
obiska. Vabljeni!

ZAHVALA
Nekje v tebi je bila bol,
a zamahnila si z roko,

češ, zmogla bom –
močnejša sem,

a vendar ni bilo tako.

Ob izgubi naše Maje Satler iz Tržiča se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena so-
žalja, darovano cvetje in sveče, denarno pomoč in sveto mašo.
Posebno zahvalo izrekamo sodelavcem AB Tokos iz Tržiča, so-
delavcem Iskra Emeco iz Kranja, Franciju in Veroniki Primo-
žič, prijateljem iz Trboj, Zdravstvenemu domu Tržič, dr. Bojani 
Kališnik Sušnik. Hvala gospodu župniku iz Tržiča in pogrebni 
službi Komunalnega podjetja Tržič. Zahvaljujemo se sosedi 
Mirki za vso pomoč in pozornost v času njene bolezni.
Še enkrat hvala vsem , ki ste sočustvovali z nami in jo pospre-
mili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni.

Lov na partizanske spomenike
Dr. Miran Hladnik, profesor s Filozofske fakultete UL, vabi 
vse zainteresirane k popisovanju partizanskih spomenikov v 
slovensko Geopedijo. Spomeniki iz prve svetovne vojne in ne-
kateri drugi spomeniki so že popisani, partizanski spomeniki 
pa svoje spletne zbirke še nimajo. Navodila jadete pod istim 
naslovom na spletnem portalu MojaObčina.si.

RAZPIS
ODPRTEGA OBČINSKEGA PRVENSTVA V PLAVANJU 

(posamezno) ZA LETO 2017
1. Kraj prireditve: Gorenjska plaža Tržič 
2. Datum tekmovanja: TOREK, 1.8.2017 ob 17. uri
3. Prireditelj:Športna zveza Tržič
4. Prijave: na e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net, oz.
eno uro pred  pričetkom tekmovanja 
5. Tekmovalne kategorije:
1. cicibani in cicibanke, letnik 2009 in mlajši/e, 25 m; 2. ml. dečki / deklice, 
letnik 2006-2008, 50 m; 3. st. dečki / deklice, letnik 2001 - 2005, 50 m; 4. mla-
dinci/ mladinke, letnik 1987 - 2000, 50 m; 5. članice, letnik 1964 – 1986, 50 
m; 6. članice, letnik 1963 in starejše, 50 m; 7. člani, letnik 1971 - 1986, 50 m; 8. 
člani, letnik 1956 – 1970, 50 m; 9. člani, letnik 1955 in starejši, 50 m.
V vsaki kategoriji mora sodelovati vsaj 5 tekmovalcev, sicer se kategorije zdru-
žujejo med seboj. 
6. Pravico nastopa:
Na tekmovanju imajo pravico nastopa vsi, ki se bodo prijavili za tekmovanje do 
določenega  prijavnega roka. Tekmovalec nastopa v prosti tehniki.
7. Priznanja: 
Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje. 
VSAK UDELEŽENEC  BO PREJEL DNEVNO KARTO ZA KOPANJE NA 
GORENJSKI PLAŽI.
8. Prijave:
Prijava mora vsebovati: priimek in ime tekmovalca oz. tekmovalke, letnico 
rojstva in kategorijo, za katero se prijavlja, ter naziv ŠO, DO, ŠŠD ali KS za 
katero nastopa. 
REZULTATI SE UPOŠTEVAJO ZA TOČKOVANJE V TEKMOVANJU 
ZA NAJBOLJŠO EKIPO IN POSAMEZNIKE V TRŽIŠKIH ŠPORTNIH 
IGRAH 2016/17.
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo takoj po končanem tekmovanju 
na prireditvenem prostoru.
Tekmovanje bo potekala ob podpori Občine Tržič in Fundacije za šport.
PRDRUŽITE SE NAM, BO FLETNO POLETNO.
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Vabilo na tekmovanje v 
kuhanju tržiških bržol 
Pridružite se nam pri kuhanju, promociji ter ohranjanju te znamenite 
tržiške jedi, ki je tesno povezana tudi s tradicijo sejmarstva v Tržiču. 
9. FESTIVAL TRŽIŠKIH BRŽOL bo potekal v nedeljo, 3. septembra, 
pod okriljem 50. ŠuŠTARSKE nEdELjE. 

Častitljiv jubilej bomo s pomočjo sponzorja počastili z lepimi denarnimi 
nagradami za zmagovalne ekipe (500, 100 in 50 eur). Častni sponzor 
nagrade za 1. mesto je STS – KS 90 (Sindikat trgovine Slovenije 
– Konfederacija sindikatov 90 Slovenije). Nagradi za 2. in 3. mesto 
prispeva Turistično društvo Tržič. Podelili bomo tudi 
»Priznanje za najbolj urejen prostor in celostno podobo 
na tekmovanju« ter »Zahvale za udeležbo in sodelovanje 
na tekmovanju« za vse kuharske ekipe. Seveda ne bo 
manjkalo tudi obilo glasbe, plesa in zabave.

Prijavnico, pravilnik in program tekmovanja najdete na 
spletni strani Turističnega društva Tržič: http://www.trzic.info/
9-festival-trziskih-brzol/. Za vse dodatne informacije lahko 
pokličete na 041 684 105. Izpolnjene prijavnice pričakujemo 
do 15. avgusta 2017, osebno, po pošti (Td Tržič, Trg svobode 18, 
4290 Tržič) ali na e-naslov: info.tdtrzic@gmail.com.

Tradicijo ohranjamo živo ljudje, zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite. 
Naj zmagajo najboljše tržiške bržole.

J u b i l e j n a
5O.
3.9.2017

1. mesto 500 EUR
2. mesto 100 EUR

3. mesto 50 EUR
                            

 

 

STS – KS 90 
SINDIKAT TRGOVINE SLOVENIJE – KONFEDERACIJA 

SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
 
 
 

Resljeva 7, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 / 426 30 23, 0599 41 967 

e-mail: sts.ks90@gmail.com 

Slovenski 
šuštar




