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Spočiti?

Petra Hladnik

Počitniški dnevi z brezskrbnim poležavanjem v senci ali ak-
tivno preživet dopust so za večino od nas že končani. Upa-
mo, da ste bili z izbranim načinom dopustovanja zadovoljni. 
Tudi Tržič je pri turistih, ki ne marajo masovnega turizma, 
vse bolj priljubljena počitniška destinacija. Poleg poveča-
nja števila nočitev, ki jih kažejo podatki, nas najbolj veseli, 
da so gostje zadovoljni in da svoja mnenja delijo tudi na 
družbenih omrežjih ter tako širijo dober glas o našem mestu, 
okolici in ponudnikih, ki se trudijo za njihovo dobro počutje. 

Čas dopustov in počitnic je sicer pustil sledi tudi na količini 
vaših prispevkov, saj jih na naslov uredništva ni prispelo to-
liko kot običajno ...

Vsem, ki boste ponovno sedli v šolske klopi, želimo čim 
uspešnejši začetek šolskega leta, za sproščen zaključek 
poletja pa vas povabimo še na koncert skupin Kingston in 
Help! A Beatles Tribute ter tradicionalno 49. Šuštarsko ne-
deljo z 8. Festivalom tržiških bržol. Seveda pa bo dogodkov 
v septembru še veliko več, za vas smo jih zbrali v koledarju 
prireditev, ki ga najdete na zadnjih straneh glasila.

Na naslovnici: Oratorij v župniji Križe, foto: Matevž Poljanc.

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Odgovorni urednik: David Ahačič
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Tek po Poti treh zvonov 
(Tržiški pokal v rekreativnih tekih 2016 

in tek za otroke ob 10:15) 
Predstavitev turno kolesarskega odseka PD Tržič

(s promocijskim kolesarjenjem ob 10:00)

Test električnih koles s Trgovino Grašca
Predstavitev Društva gorske reševalne službe Tržič

Duo Svežina
Rock‘n‘roll plesalca Kaja in Jaka 

Bograč iz kotla 
Ponudba domačih dobrot na stojnicah 

Občina Tržič, KS Sebenje, ŠKD Žiganja vas

KS Sebenje vabi v ŽIGANJO VAS na

Vaški sejem in tek po  

Poti treh zvonov

Vaški sejem in tek po  

Poti treh zvonov

sobota, 3.9.2016, od 9:00

V času prireditve bo popolna zapora ceste Žiganja vas - Sebenje.
V času teka bo popolna zapora ceste od Žiganje vasi (Novine) do Sebenj (skakalnica).

Promocijska darila za udeležence teka in promocijskega kolesarjenja

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE 
VPISUJE NOVE ČLANE 

(od četrtega leta dalje, vljudno vabljeni tudi pevci in godci) 
 
 
 
 
 

Če te kaj mika dobra zabava, 

če se ti pleše in poje in ti srce poigrava, 

potem  družba pri FS Karavanke je prava. 

Jesenski plesni korak udarja ritem mehak, 

barva liste bežne, ovija melodije nežne. 

Če zmorem jaz, zmoreš tudi ti, 

zato se nam pridruži in pleši brez skrbi. 

Naj bo življenje ples in ples življenje, 

ki z veseljem h Karavankam te popelje. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za vpis in dodatne informacije pokličite na telefon: 051/332-787 

ali pišite na e-naslov: sasa.meglic@telemach.net 
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ali pišite na e-naslov: sasa.meglic@telemach.net 
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župan z nami

Jubilej tržiških obrtnikov 
in podjetnikov
Obrtniki in podjetniki so pomemben in vi-
talen del našega gospodarstva, jubilej pa 
priložnost za pogumen in odločen pogled 
naprej. Zato ob 40-letnici Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Tržič čestitam 
vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri nje-
nem nastanku, vodenju, razvoju in delova-
nju. Časi nikoli niso bili lahki, vedno pa so 
se našle rešitve.
Zagotovo ste tudi obrtniki in podjetniki 
prispevali pomemben delež pri konkret-
nem zmanjšanju brezposelnosti v zadnjem 
letu. Hvala vam tudi za pomoč in predloge 
pri sprejemu novega prostorskega načrta, 
ki nam odpira nove možnosti in priložnos-
ti.
Skupaj uspešno zaključujemo tretji razpis 
za gospodarstvo, naročila se povečujejo, 
letošnja turistična ter nočitvena bera bo 
še boljša od lanske. Dobro sodelovanje la-
stnikov BPT in vodstva Občine pri obnovi 
kompleksa odpira nove možnosti za vse. 
Tako za ohranitev izjemnega spomeniško 
zaščitenega dela, kot tudi pridobitev do-
datnih javnih površin za skupno dobro ter 
dodatne gospodarske priložnosti, ki bodo 
prispevale nova delovna mesta. Še naprej 
k sodelovanju vabimo vse, ki si želite na-
predka in razvoja. Uspešno izvedene jav-

ne podjetniške delavnice pa dokazujejo, 
da skupaj zmoremo več.

Voda je in ostaja 
pomembna strateška 
prioriteta
Dodatni vodni zalogi na Vetrnem in zgo-
dovinski javni oskrbi vasi Gozd v lanskem 
letu letos dodajamo uspešno izgradnjo 
javnega vodovoda v naselju Voh v Podlju-
belju. Vodovodu se pridružujejo še mete-
orni del kanalizacijskega sistema, javna 
razsvetljava, večja poplavna varnost, raz-
širitev mostu, vkopi električnih vodov in 
obnova mostu. Če je ta projekt bolj loka-
lenga pomena, pa so pravkar začeta dela 
na vrtini Smolekar in njena povezava z 
obstoječim vodovodnim sistemom Črnega 
gozda investicija v najboljšo karavanško 
vodo za naše vnuke. Količine so zadostne, 
kvaliteta pa izjemna. Pogosta kloriranja 
in težave ob neurjih bodo prav kmalu le 
še zgodovina. Življenje ob gradbišču za 
občane nikoli ni lahko, se pa za napredek 
splača potrpeti. Hvala vsem, ki nas razu-
mete, podpirate in nam pomagate.

Med počitnicami 
ustvarjali boljše pogoje 
za delo in učenje 
najmlajših
Otroci si v procesu izobraževanja zasluži-
jo najboljše. Vrtec Palček ima pred začet-
kom novega šolskega leta varnejšo novo 
ograjo, v OŠ Križe se bodo veselili obno-
ve učilnice v naravi ter energetske sana-
cije fasade telovadnice. Končana bo tudi 
obnova sanitarij v OŠ Bistrica. Novo špor-
tno igrišče ob OŠ Tržič je dobro prestalo 
poletje, zamenjala se bodo tudi dotrajana 

Tržiški obrtniki in podjetniki se predstavljajo tudi na sejmu Herbstmesse v Celovcu.

Vrtina Smolekar.

V vrtcu Križe bodo najmlajše pričakale 
obnovljene sanitarije (foto: Arhiv Občine Tržič).

okna v šoli v Podljubelju. Če se dela stal-
no in sproti, je težav manj.
Še posebej prosim za spoštovanje skupaj 
ustvarjenega. Javne površine in objekti 
so namreč naše veliko skupno ogledalo. 
Zaslužimo si lepo podobo kraja in zanjo 
se tudi potrudimo.
Ob začetku novega šolskega leta želim 
tako učencem kot učiteljem in našim teh-
ničnim sodelavcem veliko znanja, delov-
nega elana, dobre volje ter varnosti. 

Energetska sanacija fasade telovadnice v OŠ 
Križe.
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Prvo semaforizirano 
križišče v Tržiču

Saša Pivk Avsec 

Ob obisku ministra za infrastrukturo 
dr. Petra Gašperšiča decembra lani je 
ta obljubil, da bo občina Tržič leta 2016 
dobila prvo semaforizirano križišče pod 
Gorenjsko plažo. Dela na tem nevarnem 
odseku so se začela 1. junija in konča-
la konec julija letos. Poleg nameščenega 
prometno-odvisnega semaforja so dela 
obsegala še razširitev križišča, ureditev 
odvodnjavanja ter obnovo voziščne kon-
strukcije. Vrednost celotne investicije 
znaša 105.522, 38 evra, od tega je Občina 
Tržič prispevala dobro polovico. 

metrov, na celotni dolžini ureditve je pos-
tavljena tudi nova cestna lesena varovalna 
ograja. Vrednost investicije znaša dobrih 
109 tisočakov. 

Ureditev vozišča Potarje – Tič 
in Kovor – Brdo
Do začetka oktobra bodo potekala dela 
za vozišču Potarje – Tič in Kovor – Brdo, 
kjer se bo na dobrem kilometru poti as-
faltiralo vozišče in uredilo odvodnjava-
nje. Vrednost investicije v Potarjah znaša 
193.619,84 €, v Kovorju pa 118.541,21 €. 

V Križah bo novo avtobusno 
postajališče
Zadnji teden v avgustu so se začela grad-
bena dela v Križah. Z investicijo, vred-
no175.000 evrov, se bo zgradilo novo 
avtobusno postajališče v Križah in ukinilo 
staro v vaškem jedru, uredila se bo cestna 
razsvetljava s prehodi za pešce, zgradil se 
bo tudi manjkajoči del pločnika za pešce 
na uvozu v Sebenje. Prestavitev avto-
busne postaje zagotavlja več varnosti na 
nevarnem odseku ter omogoča nadaljeva-
nje in zaključek del na tako imenovanem 
kriškem trgu, javni površini med pošto, 
kulturno dvorano in nekdanjo kmetijsko 
zadrugo. Dela naj bi izvajalec zaključil do 
sredine oktobra. 

Dobrih 157 proračunskih 
tisočakov za spodbudo 
podjetništva in gospodarstva
Že tretje leto zapored je Občina Tržič 
objavila razpis o dodeljevanju spodbud 
za razvoj podjetništva in gospodarstva. 
Na razpis je prispelo 32 vlog, dodeljena 

sredstva za izvedbo štirih ukrepov pa zna-
šajo 157.284,33 €. 
Gre za ukrepe »Spodbujanja začetnih in-
vesticij in investicij v razširjanje dejav-
nosti in razvoj«, za katere je namenjenih 
71.382,19 €. Iz ukrepa »Spodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest in samo-
zaposlovanja« bo sofinanciranih 6 novih 
delovnih mest v skupni višini 21.000 €. 
Za »Spodbujanje promocije in prodora na 
tuje trge« je odobrenih 3.886,27 €, dob-
rih 61 tisočakov pa je dodeljenih za četrti 
ukrep, »Spodbujanje sobodajalstva«, za 
katerega je prispelo sedem vlog tržiških 
podjetnikov/društev, ki so se odločili, da 
razširijo svoje prenočitvene kapacitete, 
dobivamo tudi en glamping. Prizadeva-
nja Občine Tržič na tem področju dajejo 
določene rezultate, ki se kažejo v dobrem 
turističnem obisku ter seveda potrebi po 
dodatnih prenočitvenih kapacitetah, kar so 
kot poslovno priložnost zaznali ponudniki 
tovrstnih storitev.

Motivacijske in aktivacijske 
delavnice za nove tržiške 
podjetnike

V Kampu Podljubelj so postavili tri alpske 
lesene hišice, v katerih lahko prespijo do 4 
osebe (glamping).

Na junijski delavnici je bilo slišati uspešne 
zgodbe tržiških čevljarjev.Cesto v Dovžanovi soteski varuje nov podporni zid (foto: Arhiv Občine Tržič).

Dovžanova soteska z urejenim 
voziščem in saniranimi 
podpornimi zidovi 
V letošnjem poletju je Gorenjska gradbe-
na družba d. d. v strugi Tržiške Bistrice 
zgradila nov podporni zid. Urejeno je tudi 
odvodnjavanje zalednih voda, odstranjeno 
in urejeno dotrajano vozišče v dolžini 75 
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Občina Tržič je v sodelovanju z Ljudsko 
univerzo Tržič v letu 2016 izpeljala niz 
šestih motivacijskih in aktivacijskih delav-
nic za vse, ki se želijo podati na podjetni-
ško pot. Namen delavnic je bil na atrakti-
ven način predstaviti uspešne podjetniške 
zgodbe iz širšega slovenskega in lokal-
nega okolja s ciljem, da se tisti, ki zgolj 
razmišljajo o podjetništvu ali pa že imajo 
konkretno idejo, aktivirajo in svoje ideje 
uresničijo. Jeseni bo Občina Tržič nada-
ljevala z aktivnostmi na področju razvoja 
gospodarstva in podjetništva z izvedbo šti-
rih delavnic s poudarkom na spodbujanju 
podjetništva in privabljanja investitorjev v 
občino Tržič (kako do atraktivne ponudbe 
praznih poslovnih in industrijskih prosto-
rov, kako deloma oživiti stare, predvsem 
pa zagnati nove dejavnosti v Tržiču; kako 
doseči, da bo stečajni postopek v Peku čim 
hitrejši in bo aktiven pri iskanju kupcev ali 
najemnikov, v nasprotju z drugimi stečaj-
nimi zgodbami v Sloveniji, itd,).

Za starimi zidovi nekdanje 
BPT nove zgodbe s pridihom 
sodobnosti
Letos pomladi je bila opravljena javna 
razprava, med katero so lahko občani in 
zainteresirana javnost na Občino Tržič 
posredovali pobude o vsebinah, ki bi se 
lahko umestile v kompleks nekdanje BPT 
oz. za njih obstaja določen javni interes, 
v jesenskem času pa bo v zvezi s tem or-
ganizirana javna tribuna. Na njej se bodo 
predstavili zbrani predlogi, Občina Tržič 
in večinski lastnik nepremičnin na ob-
močju BPT, družba Voje d.o.o., pa bosta 
predstavili napredek pri pogajanjih za od-
kup dela nepremičnin v kompleksu. Obči-
na Tržič in družba Voje d.o.o. sta avgusta 
podpisali medsebojni dogovor, v katerem 
ugotavljata, da je Občina zainteresirana 
za odkup cestnega priključka, obstoje-
čega parkirišča in severovzhodnega dela 

kompleksa, kjer bi v 1. fazi uredili javno 
cesto, parkirišča in centralni mestni park. 
Poleg tega je Občina pripravljena odku-
piti zemljišča ob vodotoku, kjer bi uredi-
li sprehajalno in kolesarsko pot ter druge 
vsebine, na jugovzhodnem obodu komple-
ksa pa bi Občina uredila dostopno cesto. 
S tem bi območje pridobilo na izgledu in 
prepoznavnosti, kar bi omogočalo bolj-
še pogoje za nadaljnji razvoj območja 
in zasebni investicijski ciklus. Projektni 
predlog je uvrščen v regionalni razvojni 
program Gorenjske 2014-2020. V zvezi s 
tem je bila že izdelana cenitev, trenutno pa 
potekajo pogajanja o ceni nakupa. Infor-
macije bodo predstavljene na septembrski 
seji občinskega sveta, ki bo kot pristojni 
organ presojal o nakupu. 
»Kompleks nekdanje BPT zaradi svoje 
velike prostornine, več kot štiri hektare in 
pol, predstavlja izjemno priložnost tako v 
prostorskem kot vsebinskem smislu za ce-
lotno mestno jedro in občino. Ker lastnik 
sam ne bo uspel narediti preboja, smo se 
na Občini odločili za sodelovanje v tistem 
delu, ki je nesporno v javnem interesu. 
Občina želi prevzeti skrb za javno infra-
strukturo. Urediti dostopno cesto, most, 
parkirišča, v severnem delu pa vidimo 
možnost odstranitve ene ali dveh stavb, ki 
ne služita več svojemu namenu,« načrte 
razgrinja župan Borut Sajovic.
Pričakovati je zelo različne odzive ob-
čanov, od nostalgije po starih zidovih, v 
katerih že desetletja ni življenja, do želje 
po rušenju starih objektov, ki pa zaradi 
spomeniške zaščite ni možna. Župan je 
mnenja, da je stavbe potrebno ohraniti, 
a za starimi, lepo ohranjenimi fasadami 
ustvarjati nove vsebine s pridihom časa, v 
katerem živimo.
Revitalizacija območja nekdanje BPT je 
dobra priložnost za obrtnike in podjetni-
ke, saj se bodo znotraj kompleksa lahko 

Občina Tržič si prizadeva za nove razvojne 
perspektive na območju BPT. Romana Krajnčan in Rudi Bučar sta prvič zapela v duetu (foto: Lojze Krajnčan).

Luku se je obisk Gorenjske plaže bogato 
obrestoval.

opravljale razne dejavnosti: od nemoteče 
obrti in podjetništva, trgovske dejavnosti, 
do športnih, kulturnih in drugih družbenih 
vsebin. Projekt, kakršen je revitalizacija 
območja nekdanje BPT, za izvedbo zahte-
va svoj čas. Prvi odločilni koraki v smeri 
komunalne infrastrukture in čiščenja posa-
meznih površin, obremenjenimi z objekti, 
ki danes ne služijo namenu, da bodo stor-
jeni že v letošnjem in prihodnjem letu.

Župan presenetil 
desettisočega kopalca na 
Gorenjski plaži
V drugi polovici julija je župan presene-
til desettisočega obiskovalca Gorenjske 
plaže. Mladi kopalec Luka je prejel letno 
vstopnico za kopanje na Gorenjski plaži 
za leto 2017, knjigo Odkrit pogled in čvrst 
stisk rok avtorja dr. Bojana Knifica, ki je 
bila izdana ob 50-letnici pobratenja med 
Tržičem in Ste-Marie-aux-Minesom, ter 
promocijski majici Gorenjske plaže. 
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Na Planinski poti v 
Križah se je začela 
gradnja fekalne in 
meteorne kanalizacije 
ter obnova vodovoda 
in ceste 

Jasna Kavčič

Zadnje dni avgusta so se začela dela na 
območju Planinske poti v naselju Križe, 
ki še ni opremljeno z javno kanalizacijo. 
Občina Tržič je konec lanskega leta pri-
dobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
fekalnega in meteornega kanala. V postop-
ku pridobivanja gradbenega dovoljenja je 
Upravna enota Tržič že seznanjala lastnike 
sosednjih zemljišč z nameravano gradnjo. 
Poleg tega bomo v sklopu gradnje obno-
vili tudi vodovodno omrežje in uredili 
cesto, na kateri bomo izvedli razširitve na 
najbolj kritičnih mestih ter obnovili javno 

razsvetljavo. Predlog ureditve ceste je bil 
predstavljen na sestanku v prostorih KS 
Križe v začetku letošnjega leta, projekt pa 
je bil usklajen z lastniki zemljišč, na katera 
se bo z razširitvijo posegalo. Z upravljal-
ci komunalnih vodov tečejo pogovori, da 
bi se v sklopu gradnje obnovilo tudi TK 
omrežje, elektro napeljava, kabelska TV.
Izbrana pogodbena izvajalca sta INKA-
ING d.o.o. Ljubljana za gradnjo fekalne 
in meteorne kanalizacije, obnovo ceste 
in gradbena dela pri obnovi vodovodnega 
omrežja ter KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. 
za montažna dela pri vodovodnem omrež-
ju. Ob ugodnih vremenskih razmerah oce-
njujemo, da bomo z gradnjo zaključili do 
konca letošnjega novembra.
Zaradi rušenja obstoječega meteorne-
ga kanala, v katerega je speljan potok in 
po naši oceni tudi marsikateri iztok iz 
greznice in iz žlebov, bo potrebno takoj-
šnje priključevanje obstoječih stavb na 
novozgrajeno fekalno in meteorno kana-
lizacijo. Glede določanja mikrolokacij za 
odcepe hišnih priključkov se boste dogo-
vorili s koordinatorjem, prosimo pa vas, 
da se pravočasno pripravite in odločite, 
kje bo mesto vašega priključka na fekalni 
in meteorni kanal. Priključitev vaših stavb 

na javno fekalno in meteorno kanalizaci-
jo je obvezna po Odloku o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske vode v 
občini Tržič (Ur. l. RS, št. 42/2014). Če se 
ne boste odločili za takojšnjo priključitev, 
vas bo k temu pozval upravljavec fekal-
nega in meteornega kanala, tj. Komunala 
Tržič, obvezno priključitev pa morate iz-
vesti v roku 6 mesecev po prejetem po-
zivu. Pred ali sočasno z izvedbo priklju-
čitve stavbe se boste morali oglasiti še na 
Uradu za okolje in prostor Občine Tržič, 
kjer bomo pred izdajo odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka skupaj z vami 
preverili pravilnost podatkov o stavbi, ki 
bodo uporabljeni pri izračunu komunalne-
ga prispevka. 
V času gradnje bo popolna zapora ulic, v 
katerih bo potekala gradnja. Promet bo do-
voljen le za gradbišče in lokalni promet. 
O obsegu in trajanju delnih ali popolnih 
zapor ceste vas bo sproti glede na napre-
dovanje del obveščal izvajalec INKAING 
d.o.o.. Že zdaj vas naprošamo, da si v času 
gradnje poskušate zagotoviti parkiranje 
vozil pri sosedih, prijateljih ali na drugih 
možnih lokacijah oz. za dostop do vaših 
stavb uporabite obvozno cesto čez Zg. 
Vetrno in Polano.

Anji Werber se obeta bogata glasbena kariera v tujini.

Glasbeni »cukrčki« v Tržiškem 
muzeju
Težko je z besedami opisati občutja, ki se 
po uspešnem koncertu naselijo v dušah 
glasbenikov in srcih poslušalcev. Never-
jetna energija se je tudi v letošnjem ciklu 
Glasbenih večerov v Tržiškem muzeju 
pretakala med enimi in drugimi. Roma-
ni Krajnčan, umetniški vodji večerov, je 
uspelo privabiti vrhunske glasbenike in 
interprete, ki so vedno znova napolni-
li prostor Pollakovega salona ali kotičke 
muzejskega vrta. S čarobno energijo je 
bil prežet že prvi večer z Darjo Švajger, 
ki je med drugim zapela nekaj najlepših 
slovenskih popevk in poznanih muzika-
lov. Povsem drugačen je bil majski večer 
z Markom Hatlakom, ki je z glasom in 
harmoniko pripovedoval zgodbe v tango 
ritmih, prepotoval skrite kotičke Balkana 
in se predstavil z inovativnimi kompozi-
cijami današnjega časa. Prvič so v Tržiču 
nastopili člani vodilnega vokalnega kvar-
teta v jugovzhodni Evropi – Vox Arsana, 
s katerimi je nastopila tudi Nina Strnad. 
Košček Istre je v Tržič prinesel Rudi Bu-
čar s priredbami istrskih ljudskih napevov, 
prvič pa smo ga slišali tudi v duetu s pevko 
Romano Krajnčan. Prvi septembrski večer 
bo v znamenju Iztoka Mlakarja, enega naj-

bolj prepoznavnih kantavtorjev in avtorja 
domiselnih hudomušnih šansonov.

Tržičanka Anja Werber 
uspešna v Londonu 
Naša someščanka in nekdanja učenka OŠ 
Tržič in Glasbene šole Tržič Anja Werber, 

ki bo v kratkem diplomirala na Univerzi 
Musik und Kunst Privatuniversität der 
Stadt Wien na Dunaju (smer jazz petje), je 
podpisala pogodbo z velikim londonskim 
glasbenim zastopnikom Collum Ent., ki 
zastopajo tudi zvezdnike Anastacio, Re-
becco Ferguson, Jess Glyne in Alexandro 
Burke. Anji v tej izbrani družbi želimo ve-
liko sreče na glasbeni poti.
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spremljamo, poročamo

Tržiški sobodajalci se predstavljajo

Mateja Dolžan

Ste vedeli, da v Tržiču in okoliških hribih razpolagamo z več kot 
500 turističnimi posteljami? Večji del te številke sicer pripada 
posteljam v naših planinskih postojankah, vsako leto pa pridobi-
mo nekaj novih namestitvenih kapacitet tudi nižje v dolini. Ponu-

dniki so z letošnjo poletno sezono zadovoljni in upamo, da bodo 
številke tudi konec leta razveseljujoče. 
Bralci Tržičana smo včasih v zadregi, ko nas za nekaj obiščejo 
prijatelji, sorodniki od daleč, naš dom pa je premajhen, da bi lah-
ko prespali pri nas. Pa vemo, kje bi lahko prespali, kje jim lahko 
rezerviramo sobo ali apartma? 

S to številko glasila uvajamo novo rubriko, v katero bodo svojo 
ponudbo predstavili ponudniki zasebnih sob, apartmajev in ležišč 
v planinskih postojankah ter planšarijah. Prva dva sta iz Križev 
in Tržiča.

Bazni tabor
Pohodniki, ki se na priljubljeno Kriško goro odpravijo iz središ-
ča Križev, zdaj že poznajo Bazni tabor na Planinski poti 12, ki 
gostom že tretje leto ponuja udobne in prijetne sobe s pogledom 
na bližnje gore. Gosti imajo v vseh nadstropjih na voljo brezpla-
čen brezžični internet, brezplačno parkiranje, izposojo koles, 
uporabo pralnega in sušilnega stroja, prostor za predavanja in 
teambuildinge, tečaje oblikovanja keramike in organizacijo vo-
denih izletov. Vsaka od štirih dvoposteljnih in dveh triposteljnih 
sob ima svojo kopalnico s tušem in balkon s pogledom na Julijce 
ali na Kriško goro. Večina sob ima satelitsko TV. Zajtrkovalnica, 
ki ponuja dih jemajočo podobo Triglava ter pogled na okoliške 
vršace Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, je v višku sezone 
shajališče gostov z vseh koncev sveta, kjer vrvež ob uživanju bo-
gatega samopostrežnega zajtrka ne poneha vse zgodnje dopoldne. 
Čez dan pa postane prijazen »čilaut« kotiček s plezalno steno, ki 
zlasti otrokom požene domišljijo. Letošnjega julija in avgusta so 
imeli sobe zasedene skoraj 100 %, z gosti več kot 30 narodnosti, 
veseli pa jih, da so že dobili tudi goste, ki se vračajo. Pomeni, da 
se v Baznem taboru dobro počutijo, zadovoljni pa so tudi s tem, 
kar ponuja občina. Gorniki prespijo v okviru hoje po Vii Alpini, 
gosti z avti pa se na dnevne izlete odpravijo po vsej Gorenjski, do 
Ljubljane, Bovca, Postojne in obale, ni pa bilo gostom odveč obi-
skati niti Plitviških jezer na Hrvaškem. Bazni tabor je odlično iz-
hodišče za vaše majhne in velike dnevne zgodbe, prijazna lastni-
ka Barbara in Boštjan pa vam bosta z veseljem navrgla številne 
ideje zanje. Pokličete ju lahko po telefonu 041-637-408, spletni 
naslov pa je www.baznitabor.si. Bazni tabor sredi Križev je res 
»Ustvarjalnica sred' gora«!

Hotel Sluga
V nekdanjem gostišču Sluga v Tržiču je julija svoja vrata odprl 
nov hotel s štirimi zvezdicami. S tem je hotel povečal možnosti 
za razvoj turističnih dejavnosti v mestu in občini Tržič. Gostom 
ponujamo deset različnih sob in apartma, ki so poimenovane po 
tržiških znamenitostih, kot je Bornov tunel ter Dovžanova sote-
ska. V hotelu je prostora za 33 ljudi, nastanitev pa gostom ponu-
ja odlično izhodišče za obisk okoliških turističnih znamenitosti. 
Gostom je na voljo samopostrežni zajtrk, brezplačen internetni 
dostop, parkirišče, možnost izposoje koles, shramba za kolesa in 
prtljago ter uporaba finske savne. Hotel ponuja tudi idilično vin-
sko klet ter večnamensko dvorano za zaključene družbe, skupine 
in praznovanja po predhodni najavi. Več informacij je na voljo na 
spletni strani http://www.hotel-sluga.com/. 

Foto: Barbara Podlesnik Foto: Foto Čebron
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ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ TRŽIČ

KURNIKOVA PRIZNANJA 2016
RAZPIS velja za sezono 2015/16

Zveza kulturnih organizacij Tržič na podlagi Pravilnika o podeljevanju Kurnikovih priznanj poziva kulturna društva in organizacije, ki se ukvarjajo 
s kulturno dejavnostjo, krajevne skupnosti, podjetja, 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 uspešno delujejo v tržiški ljubiteljski kulturi.

Zveza kulturnih organizacij Tržič razpisuje naslednja Kurnikova priznanja:

Zlata Kurnikova plaketa in listina: izredne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke, (večkratno sodelovanje na državnih ali mednarodnih 
srečanjih, tekmovanjih, festivalih ali prireditvah, ki vključujejo strokovno spremljanje in selekcijo); kontinuirano in načrtno repertoarno politiko 
(dolgoletno delovanje na enem ali več področij v ljubiteljstvu z jasno začrtano večletno repertoarno politiko); razvijanje novih vsebin in oblik 
dela; kulturno vzgojno in mentorsko delo (večletno načrtno vzgojno delo z mladimi, mentorsko delo s posamezniki in skupinami v okolju, kjer 
potencialni prejemnik priznanja deluje); načrtno, analitično in raziskovalno delo; publicistično delo; kulturno animacijsko delo (delovanje na 
kulturno animacijskem področju v okolju, kjer potencialni prejemnik priznanja deluje); izjemni dosežki pri organizacijskem delu; ohranjanje 
nacionalne kulturne dediščine; avtorsko delo.

Srebrna Kurnikova plaketa in listina: za posamezne izredne ustvarjalne dosežke v sezoni 2015/2016, ki preseganje lokalni pomen, 
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 ljubiteljski kulturi. 

Jubilejna značka Tržiški zmajček: modra značka Tržiški zmajček: za 5-letno delovanje, rdeča značka Tržiški zmajček: za 10-letno 
delovanje v ljubiteljski kulturni. Jubilejna značka Tržiški zmajček se podeljuje mladini do vključno 16. leta starosti.

Značke lahko prejmejo samo posamezniki.

Plakete in Izredna Kurnikova priznanja se podeljujejo enkrat letno na slavnostni prireditvi, vse jubilejne značke pa se podeljujejo na društvenih 
prireditvah.

Pisne predloge z dokumentirano obrazložitvijo za vse vrste priznanj sprejema:

Zveza kulturnih organizacij Tržič, Cankarjeva 1, 4290 TRŽIČ, najkasneje do 01. 10. 2016.

Predsednik ZKO Tržič, David AHAČIČ, l.r.

Že enajsto leto se je v župniji Križe iztek-
el osrečujoč oratorijski teden, na katerem 
otroci kvalitetno preživljajo počitniške 

dni in skušajo pobliže spoznati vsebi-
no krščanske vere, da bi jo lahko živeli 
tudi v vsakdanjem življenju. Letos smo 
spremljali vsem dobro znano zgodbo o 
Ostržku, leseni lutki, ki skozi vrsto težav 
in zapletov na koncu spozna prave vred-
note in postane pravi deček.
 Njegovo potovanje po svetu in vse, na 
kar je med potjo naletel, ga nauči, da v 
življenju ni vredno iskati bližnjic in se 

izogibati odgovornosti ter da so družina, 
znanje, delo in resnica največje vrednote 
v življenju, ki na koncu vsakega pripeljejo 
do resnično srečnega življenja.
Skupaj z njim smo se tega učili tudi mi! 
Kar 95 otrok, največ doslej, se je udeležilo 
oratorijskega tedna, ki ga je v dneh med 
21. in 26. avgustom oblikovalo 25 mladih 
animatorjev pod vodstvom Urše Dolžan in 
župnika Iva Kožuha. Sporočilo smo orga-
nizatorji dopolnili z vsakodnevnimi obiski 
v župnijski cerkvi, z igrami, delavnicami 
ter nenazadnje z izletom »v neznano« (le-
tos k Sv. Joštu nad Kranjem in v rove pod 
Kranjem).

Projekta, ki vsako leto polepša župnijsko 
dejavnost v Križah, ne bi mogli izpeljati 
brez prijazne pomoči sponzorjev, zato se 
jim na tem mestu še enkrat zahvaljujemo. 
Kot tudi vsem, ki ste drugače pripomogli 
k uspešnemu oratoriju, staršem in nenaza-
dnje otrokom, ki se leto za letom odzivajo 
vabilu in tako pripomorejo h graditvi bolj 
veselega sveta! 

Zdaj gre zares!

Matevž Poljanc
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Nekaj drobcev o 
operetah v Tržiču

Dr. Bojan Knific

Operete so bile v letih med obema sve-
tovnima vojnama in po drugi svetovni 
vojni Tržiču zelo priljubljene. Igrali, peli 
in plesali so domači pevci, igralci, ple-
salci in inštrumentalisti. Tržičani so jih 
zaradi lahkotnosti in komičnosti radi obi-
skovali, toliko bolj ker kulturno-razvedril-
nih dogodkov ni bilo v izobilju in ker so 
igralci in pevci posamezne prizore krojili 
po svojem občutku. Gledališko-glasbena 
dela so že v 19. stoletju uprizarjali otroci, 
npr. leta 1886, ko je tržiška šolska mladi-
na prvič nastopila na gledališkem odru s 
»patriotično spevoigro«, kot je predstavo 
označil Viktor Kragl, igre so šolski otroci 
ob različnih priložnostih igrali celo prvo 
polovico 20. stoletja. V Našem domu (»Na 
skali«) so leta 1927 igrali opereto Mlada 
Breda, leta 1931 opereto Potepuh, istega 
leta so v dvorani pod odrom naredili pros-
tor za orkester, ki so ga imenovali Zakraj-
škova jama.
Uprizarjali so dela različnih avtorjev. Pri-
ljubljene so bile operete Radovana Gobca 
(1909–1995), ki je med drugim leta 1928 
za otroke napisal spevoigro Kresniček, 
leta 1930 opereto Hmeljska princesa in se-
dem let za tem opereto Planinska roža. Vsa 
tri dela so predstavili v Tržiču, Kresniček 
pa je bil pred drugo svetovno voljno tako 

priljubljen, da ga otroci niso igrali le na 
odrskih deskah, temveč v svojih prirejenih 
različicah tudi na podstrešjih in drugih lo-
kacijah. Predstave se živo spominja devet-
desetletna Ivica Žitnik, hči usnjarja Franca 
Uršiča, ki je v letih med obema svetovni-
ma vojnama in pozneje v Tržiču skrbel za 
številne razvedrilne dejavnosti, in šivilje 
Hedvike Virostek, poročene Uršič, Čehinje 
po rodu: »Bila je zgodba o Kresničku, ki je 
bil presrečen, da mu gori lučka. Gorela mu 
je, on pa se je z vseh delal norca. Vsem 
rožicam in kresničkam je nagajal, norca 
se je delal iz zvezde, lune, sonca. Prepeval 
je, kako je lepo na svetu, potem pa mu je 
lučka naenkrat ugasnila. In kresničke mu 
zapojejo, da je sedaj le ena navadna rjava 
muha. Potem pa on ves skesan hodi od ene 
rožice do druge ter od živali do živali in 
išče svojo lučko. Martinčkov Joža je bil 
mravlja, tak suh pa drobčkan je bil, en de-
belušen fant je bil polž. Prosil je zvezdico, 
luno in vse druge, da bi mu vrnili lučko. 
Pa so vsi rekli, da mu ne morejo pomagati, 
ker ni delal, kot bi bilo prav. Potem, ko je 
bil že ves obupan, je prosil Boga, da mu 
pomaga. In Bog ga je uslišal. Boga je igral 
ravnatelj Paternoster, imel je tak globok 
glas. Najprej ga je okregal in mu potem 
vrnil luč.«
Hmeljsko princeso so v Tržiču igrali leta 
1954, v sezoni 1950/51 pa je bila prilju-
bljena Planinska roža, ki je doživela več 
ponovitev v Tržiču in okolici. In zakaj so 
bile predstave tako priljubljene? Tudi zato, 
ker je bilo podobnih dogodkov malo in ker 
so nastopajoči znali improvizirati, saj so 
prav »nerodnosti« ljudem ostale globoko 
v spominu. Ivica Žitnik: »Ljudje, ki so peli 

in igrali, so bili veseljaki. Vesele stvari so 
bile. Enkrat je eden prišel na oder, brke 
so mu dali, pa je namesto pravega bese-
dila rekel: ‘Pa še tǝlǝh bǝrk mǝ na znajo 
dobǝr pǝrpopat.’ In je bil smeh. Ljudje so 
čakali, da bo kdo kakšno oslarijo naredil, 
radi so imeli to. Tudi kritizirali so, ampak 
so se tudi smejali. Vse smo delali zastonj. 
S kakšno malico smo sami sebe pogosti-
li. Spomnim se, da smo pri Molinetu, pri 
tem šuštarju v Tržiču, imeli po predstavi-
tvi Hmeljske princese pogostitev. Takrat se 
nam je pridružil Radovan Gobec. Se spom-
nim, da je sedel na šuštarskem stolčku in 
govoril, da se tako lepo še nikoli ni imel.«
Godčevo opereto Planinska roža si bo v 
izvedbi Kulturnega društva Ignacij Hlad-
nik mogoče ogledati 14. in 15. oktobra v 
Kulturnem centru Tržič v sveži izvedbi, za 
katero zagotavljajo, bo zadovoljila sodob-
nega poslušalca in gledalca.

Plakat za opereto Hmeljska princesa, 1954.

Planinska roža

Nana Peharc

Dirigent KD Ignacij Hladnik ima mnogo 
načrtov. Konec lanske sezone nas je pre-
senetil z idejo, da bomo tokrat zagrizli v 
opereto Radovana Gobca PLANINSKA 
ROŽA. Ogledali smo si posnetek in kljub 
zavedanju, da zadeva ni enostavna, vzeli 
v roke najprej note in potem še dramsko 
besedilo. Libreto je Tomaž dobil pri Ma-
tiju Gobcu, sinu in skrbniku skladateljeve 
zapuščine. Vsebina je komična. Poleg go-
vorjenega dialoga se pojavljajo glasbeni 
vložki, izvajajo jih pevci solisti, zbor in 
plesalci. Začne se z uverturo, ki predsta-
vi glavno melodijo pesmi Planinska roža. 
Konča pa se s pompoznim finalom vseh 

nastopajočih. Glasba je navdihujoča in 
poslušalca hitro prevzame.
Izvajalci gledamo na to delo kot na izred-
no dragocenost, saj je v sezoni 1950/1951 
povsem navdušila Tržičane. V arhivu Go-
renjskega glasa iz decembra 1950 smo 
našli naslednji zapis:
»Prvi plod kulturno umetniškega dela tr-
žiškega SKUD-a v tej sezoni, ki je zajelo 
okrog 80 sodelavcev, je uprizoritev opere-
te Radovana Gobca PLANINSKA ROŽA. 
Zanimanje zanjo je bilo med tržiškim pre-
bivalstvom tolikšno, da so bile vstopnice 
za prve tri predstave na mah razprodane. 
Pritegnila jih nista le snov in melodioznost 
te glasbene komedije, temveč tudi nasto-
pajoči, ki so jim bile vloge zaupane.« V 
nadaljevanju so opisani takratni nastopa-
joči.
Operete se dandanes redko izvajajo, pred-
vsem zaradi stroškov orkestra, scenografi-
je, kostumografije, … Pri takšnih projek-

tih smo veliko pripravljeni narediti sami, 
kot vedno pa so nam priskočili na pomoč 
Občina Tržič, Osnovna šola Tržič, Tržiški 
muzej in drugi. Zelo smo ponosni, da nam 
je prisluhnil etnolog dr. Bojan Knific, ki 
nas bo izuril v plesu. Režijo je prevzela 
Nana Peharc, za idejo in glasbo pa skrbi 
naš mojster Tomaž Meglič.
Se vidimo 14. in 15. oktobra v Kulturnem 
centru; upamo, da uspe priti tudi starej-
šim, ki so pred 65. leti prvič ustvarjali to 
predstavo.
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področju, oba pa sta bila duhovnika in oba 
je odlikoval tudi cesar. O tem najdemo 
kratke notice v Kraglovih Zgodovinskih 
drobcih župnije Tržič. O Holzapflu je tako 
zapisal: »L. 1856 je bil odlikovan s Fr. J. 
zlatim zasl. Križem.« Za dr. Klofutarja pa 
je med drugim navedel, da je leta 1882 
»prejel viteški križ Fr. Jožefovega reda; l. 
1894 pa je bil odlikovan z redom železne 
krone«. Res se na fotografiji dr. Klofutar-
ja lepo vidijo tudi njegova odlikovanja, 
medtem ko za Holzapfla tega nisem našel. 
A bolj kot to, kdaj sta bila odlikovana, me 
je zanimalo, zakaj ju je cesar odlikoval in 
katera odlikovanja sta zares dobila? Na 
oba sem se spomnil ob zadnjem obisku 
dunajskih arhivov. Za oba se predlogi za 
odlikovanja, ki so jih posredovali vladar-
ju, lahko najdejo v Hišnem, dvornem in 
državnem arhivu na Dunaju (Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv Wien – HHSTA). 
Tako se v aktu pisarne pod številko 3017 iz 
leta 1856 najde drobec o Holzapflu. Pred-
log je bil podan 30. julija t. l. Zanimivo je 
prebrati, da ga je očitno za to odlikovanje 
predlagal škofijski konzistorij. Posebej so 
izpostavili njegovo vnemo za vzpostavlja-
nje šol in širjenje pozitivne energije nad 
šolstvom in politično korektnost. Cesar je 
predlog potrdil v avgustu t. l. in Klofutar-
ja odlikoval z zlatim zaslužnim križcem s 
krono. O odlikovanju so poročali tudi av-
strijski časopisi. 
Omenjeni arhivski zapisi iz zaprašenih 
papirjev so po dolgih letih spet ugledali 
luč sveta in vsaj deloma odstrli še nekaj 
drobcev o že znanih rojakih. Morda pa se 
v prihodnje najde še kaj tudi o tistih, ki 
jih širša javnost še ne pozna, četudi je tudi 
njihova zibelka tekla v Tržiču.
(Se nadaljuje.)
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Slovenski biografski leksikon je predsta-
vil življenjepise nekaterih tržiških ro-
jakov, med katerimi sta tudi duhovnika 
Ignacij Holzapfl (1799–1868) in dr. Leo-
n(h)ard Klofutar (1819–1901). Prvi se je 
proslavil s svojim volilom, ko je po smrti 
velik del svojega premoženja podaril za 
ustanovitev ljubljanske gluhonemnice. 
V svojih mladostniških letih se je preiz-
kusil v pesnikovanju in si prizadeval, da 
bi skupaj s še nekaterimi mladimi teologi 
vzpostavili novi časopis »Slavinja«, ki pa 
ga vlada ni dovolila. Nekaj njegovih pe-
smi je bilo objavljenih v »Čbelici«, kjer 
je opeval lepoto domačih krajev. Bil je 
izvrsten gospodar in kot ribniški dekan je 
29. oktobra 1866 blagoslovil temeljni ka-

men župnijske cerkve. Znal je biti oster do 
gosposke, vendar pa se je pod Baragovim 
vplivom, katerega sošolec je bil, uspel ot-
resti janzenističnega rigorizma.
Klofutar se je šolal v slovitem Avguštine-
ju na Dunaju in leta 1847 promoviral za 
doktorja bogoslovja. Po končanem študiju 
je opravljal kaplanske službe v Dobu in v 
Šmartnem pri Kranju, nato leta 1849 pos-
tal profesor v ljubljanskem bogoslovju. 
Službo je opravljal vse do leta 1888, ko 
je postal ljubljanski stolni prošt. Veliko je 
pisal o svoji stroki in izdal razlage Svetega 
pisma v latinščini, v slovenščini pa »Sve-
te listne bukve«, v katerih je razlagal ne-
deljsko in praznično besedno bogoslužje. 
Vsak od njiju je torej deloval na svojem 

Ignacij Holzapfl in Leonard Klofutar

dr. Miha Šimac

Leonard Klofutar

Ignacij Holzapfl
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Delavnica odrskega 
ličenja v KUD Leyli

Iris Šober in Vesna Zorman, foto: Ambrosia photography

V KUD Leyli smo za začetek nove sezone 
povabili izjemno umetnico, Vesno Zor-
man, ustanoviteljico mednarodne zasedbe 
umetnikov Ambrosia. Ambrosia združuje 
različne umetnike, večinoma iz Evrope, 
znani pa so po svoji intenzivni vizualni 
umetnosti, dramaturgiji in teatralnosti. 
Redno izvajajo delavnice na festivalih v 
tujini, v  Veliki Britaniji, Avstriji, Nemčiji, 
Italiji, Belgiji, Madžarski, Hrvaški, Polj-
ski, Belorusiji in Izraelu. Vesna bo za nas 
pripravila triurno delavnico odrskega liče-
nja. Delavnica bo odprtega tipa, predzna-
nje ne bo potrebno, prijave pa so obvezne. 
Projekt omogočata KUD Leyli in Občina 
Tržič.

Delavnica bo v četrtek, 8. 9. 2016, od 
18:00 do 21:00 v dvorani na Balosu 4.
Spoznali bomo:
OSNOVE ODRSKEGA LIČENJA:
• izbira in formiranje obstojne in udobne 

podlage,
• prekrivanje nepravilnosti na obrazu, 
• tehnike svetlenja in senčenja obraza, 
• senčenje in oblikovanje telesa ...
TEMATSKO LIČENJE:
• ustvarjanje temačnega karakterja (prin-

cesa teme, vampirska kraljica ipd),
• izbira barv in spoznavanje tehnik pri li-

čenju oči, ustnic in obraza.
DODATNO:
• posebni triki in skrivnosti, kako formi-

rati željen izgled s cenovno ugodnimi 
produkti,

• nasveti pri nakupu produktov in kako jih 
večnamensko uporabljati.

PRIJAVE IN INFORMACIJE ZA VSE, 
KI BI SE RADI PRIDRUŽILI KUD LEY-
LI V NOVI SEZONI: FB stran: KUD Ley-
li, leyli.orient@gmail.com, 040/865-362 
(Iris). 

Samostojna Slovenija! 
Razstava ob 25. 
obletnici državnosti

Jana Babšek, foto: Vladimir Klemenčič

Naša država je mlada, praznuje 25. oble-
tnico obstoja in mnogi med nami smo 
lahko osebno spremljali največji podvig 
slovenskega naroda, ko je ustvaril lastno 
državo in odtlej samostojno odloča o svoji 
prihodnosti. 
Pot do rojstva države je bila zapletena in 
mnogo daljša od 25 let. Na razstavi smo 
predstavili spremembe, kot so zlom komu-
nističnega sistema, razpad SFRJ, ki je po 
Titovi smrti ni pravzaprav nič več povezo-
valo. Predstavili smo »slovensko pomlad« 
- številne in raznolike pobude vseh drža-
vljanov, od kulturnikov in intelektualcev, 
med njimi pisateljev, novinarjev, politikov 
in pravnikov ter seveda vsakdanjih drža-
vljanov, ki so prerasle v mogočno gibanje, 

ki nas je pripeljalo do osamosvojitve.  
Osrednji del razstave je predstavljal osa-
mosvojitvene aktivnosti v Tržiču, pred 
osamosvojitvijo in nato aktivnosti v času 
vojne, kjer sta delovali civilna obramba 
in obrambne sile, ki so bile dobro orga-
nizirane in pripravljene na posredovanje 
v zaostrenih okoliščinah. Pri slednjem bi 
izpostavila vsaj tri pomembne dosežke 
tržiških obrambnih sil: najprej to, da leta 
1990 niso oddali orožja in ga ohranili za 
potrebe TO, kar nas uvršča med 16 slo-
venskih občin, ki so se uprle povelju JLA, 
zatem so pomembne vojne aktivnosti po-
vezane z zavzetjem mejnega prehoda Lju-
belj, saj so bili mejni prehodi med prvimi 
tarčami JLA. Tržiška TO pa je uspešno za-
vzela stražnico in vse orožje v Medvodju.
Razstava je nastala v sodelovanju s stro-
kovno skupino, v kateri so sodelovali 
Drago Zadnikar, Milan Zupan, Valentin 
Klemenčič, Vojko Damjan, Jože Romšak, 
Slavko Hočevar in Jože Klofutar. Zahva-
ljujem se jim za vse informacije, gradivo 
in predmete. 
Brigadir Janez Kavar in Anton Stritih sta 
prispevala odlično besedilo, slikovno gra-
divo in predmete. Fotografije, povezane z 
osamosvojitvijo, predvsem pa tiste, pove-
zane z vojno v Tržiču, so delo Mirka Kun-
šiča, brez njih bi bil ta del tržiške zgodovi-
ne slabo slikovno dokumentiran.
Slavnostni govornik na odprtju razstave 
je bil generalmajor Janez Slapar. Ponos-
ni smo, da je bil prvi voditelj slovenske 
vojske Tržičan, zato smo njegovo vlogo 

izpostavili tudi na razstavi, med drugim 
smo razstavili njegovo popolno uniformo 
iz tistih časov. V govoru je poudaril je 
zgodovinski pomen vojne za Slovenijo in 
obrambnih aktivnosti v Tržiču v času voj-
ne za Slovenijo. 
Z razstavo smo želeli tudi mladim, roje-
nim po osamosvojitvi, predstaviti ta po-
memben del slovenske zgodovine. To smo 
storili z igro državnih simbolov. Naš drugi 
cilj pa je bil obuditi domovinska čustva, 
kot smo jih doživljali ob nastanku samo-
stojne Slovenije. 

Slavnostni govornik generalmajor Janez 
Slapar, praporščaki in Moški pevski zbor 
Gorščaki.

Prvi voditelj slovenske vojske generalmajor 
Janez Slapar v pogovoru z županom mag. 
Borutom Sajovicem.

Pripadniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
in Zveze slovenskih častnikov.
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Javni sklad za kulturne dejavnosti – ob-
močna izpostava Tržič, Zveza kultur-
nih organizacij Tržič, knjižnica, muzej, 
krajevne skupnosti, društva in še mnogi 
skrbimo, da posamezniki, ki so s svojim 
življenjem obogatili Tržič, živijo še nap-
rej v našem spominjanju in ob njihovih 
delih. Na isti dan v agustu, vendar mnogo 

let narazen, sta se rodila Vojteh Kurnik in 
Tone Pretnar. V torek, 9. avgusta, je bil v 
španoviji  (ki jo je imel Tone tako rad pri 
svojem ustvarjanju) ZKO, JSKD-OI Tržič 
in knjižnice v dvorani na Balosu prikazan 
film o Tonetu. Prvič in doslej edinkrat je 
bil prikazan lani septembra ob sprejemu 
Pretnarjevega nagrajenca, tokrat drugič v 

končni obliki. Kot nizajo Zgodbe o Tone-
tu, ki so že našle dom v mnogih tržiških 
hišah, človeško tople osebne spomine na 
prijatelja, sodelavca, znanca Toneta, tako 
v sliki in govorjeni besedi spregovori o 
njem film. Svoje spomine v njem nizajo 
dr. Miran Hladnik, Mojca Seliškar, dr. 
Matjaž Kmecl, Miha Mohor, Rezka Švab, 
Marija Maršič, Metka Košir, Anton Janša, 
Janez Kikel in Joanna Pomorska – Aška. 
Režiser filma je bil David Ahačič, idejni 
vodja pa Boris Kuburič.
Filmski portreti tržiških ljubiteljskih kul-
turnikov je v nekaj kratkih letih postal 
osrednji kontinuirani projekt Zveze kul-
turnih organizacij Tržič, s katerim želi-
mo zagotoviti trajen spomin na najboljše 
lokalne ljubiteljske kulturne delavce in 
osvetliti njihov ustvarjalni odnos do do-
mačega kraja in ljudi. Filmski portret pe-
snika Toneta Pretnarja je 10. po vrsti, pred 
njim so bili že objavljeni dokumentarni 
filmi o dveh glasbenikih, Franciju Šara-
bonu in Karlu Ahačiču, dveh igralcih, 
Miru Vrhovniku in Marini Bohinc, dveh 
ljudskih pesnikih, Janezu Slaparju – Tem-
šaku in Dorci Kralj, fotografu Janku Ker-
melju, režiserju Ivu Kokalju in slikarju 
Vinku Hlebšu. V pozni jeseni načrtujemo 
izid portreta Kvinteta bratov Zupan. 

Tišina in polna dvoranica v lepem pole-
tnem večeru sta počastila spomin na lju-
bega rojaka dr. Toneta Pretnarja.

Poletni obiski knjižnice so bolj namenjeni 
izbiri gradiva za počitniško branje in pre-
listavanje revij ter časopisov v čitalnici. 
Prireditev je veliko vsepovsod, v knjižni-
ci z njimi začnemo, ko se lastovke prip-
ravljajo za odhod in knjižnica ob izposoji 
spet postane kraj zbiranja z namenom 
pridobivanja novih znanj, informacij, sre-
čanj z avtorji, ustvarjalci, vzpodbujanja in 
krepitve bralne kulture. 

S petnajstim septembrom začnemo z naši-
mi rednimi urami pravljic za otroke. Prve 
bodo povezane z deli ilustratorke Jelke 
Reichman, katerih razstavo bo pripravil 
Tržiški muzej prav v tem mesecu. Za otro-
ke in starše začenjamo z novim projektom 
Družinsko branje, ki promovira vrednoto 
branja in ponuja seznam kvalitetnih del. 
Brati skupaj in obiskovati knjižnico je 

vznemirljivo in prijetno. Tradicionalno 
nadaljujemo s projektom Knjiga, pojdi 
med Tržičane (bralna značka za odrasle).
V sodelovanju s Tržiškim muzejem je 
pripravljena razstava Prišli so v Tržič in 
pustili sledi, ki je na ogled v Kurnikovi 
hiši od 31. 8. Domoznanstvo je ena te-
meljnih nalog splošnih knjižnic, septem-
ber je v njih že tradicionalno obarvan do-
moznansko. Letos želimo opozoriti, da so 
se med domačini vselej pojavljali prišleki 
in s seboj prinašali veliko pozitivnega. V 
torek, 13. 9., se bomo z Mladinskim gle-
dališčem Tržič in glasbenikoma Matejo 
Langus ter Tomažem Kodrom spomnili 
140 letnice rojstva velikana slovenskih 
pisateljev Ivana Cankarja. V septembru 
Tržič sprejme tudi Pretnarjevega nagra-
jenca, ime letošnjega bo pravočasno 
odkril pobudnik za ustanovitev nagra-

de Ivo Stropnik. Z nastopom pomladi in 
jeseni pridejo tudi Besedarije, srečanje 
tržiških literatov seniorjev, v izvedbi 
Društva upokojencev Tržič. Nekaj poseb-
nega bo septembrsko potopisno predava-
nje Okoli sveta pod morjem. Gost Andrej 
Voje se ukvarja s potapljanjem, podvodno 
fotografijo in snemanjem. Okrog sveta je 
prepotoval že več kot 580.000 km, torej 
ga je obkrožil že 14-krat, med koralnimi 
grebeni, pisanimi ribjimi jatami, skriv-
nostnimi drobnimi bitji, potopljenimi raz-
bitinami na morskem dnu …  Priseljeni 
Tržičanki Maji Činku je huda prometna 
nesreča spremenila življenje. Poškod-
be glave so jo prisilile, da se je morala 
učiti vsega od začetka. Kaj je doživljala 
in kako je ponovno zaživela, je zapisa-
la v knjigi Vkorakanje v meni nov svet, 
ki jo bomo predstavili skupaj z Matejo 
Korošec, direktorico Centra KORAK za 
odrasle osebe s pridobljeno možgansko 
poškodbo. V sozvočju s pogovorom bo 
poezija Slavice Štirn Samost.

Ne bodimo doma sami, družimo se v knji-
žnici.

Tržič se spominja, je hvaležen in sodeluje

Marinka Kenk-Tomazin in David Ahačič, foto: Luka Rener

Razširimo obzorja 

Martina Klemenčič in Marinka Kenk-Tomazin
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Peter Guček iz Križev 
ustvarja že deset let

Jožica Koder, foto: Peter Guček

»Moj prvi rezbarski izdelek je bil relief 
planike iz lipovega lesa. Prav upodobi-
tev planike v lesu mi je dal spodbudo za 
rezbarjenje.« Tako se je začel pogovor z 
rezbarjem Petrom Gučkom. Ogromno 
zanimivega, lepega mi je povedal o svoji 
rezbarski ustvarjalnosti.
Vse življenje ga spremlja več hobijev. 
Vsi izvirajo iz njegove posebne ljubezni 
in spoštovanja do narave. Rad vrtnari, ob-
rezuje sadno drevje, nabira gobe, hodi v 
hribe.
Po upokojitvi je začel rezbariti. Na po-
budo soseda Ivana Zaplotnika se je pred 
desetimi leti odločil za tečaj rezbarjenja v 
Trzinu pod mentorstvom priznanega rez-
barja Marijana Vodnika iz Kamnika. Do 
takrat še nikoli ni imel v rokah kakršnega-
koli rezbarskega orodja. Kot strojni teh-
nik in orodjar se je 40 let v kranjski Iskri 
ukvarjal z obdelavo kovinskih materia-
lov. Že v osnovni šoli se je pri likovnem 
in tehničnem pouku v njem sprožila žilica 
po oblikovanju. Ponovno je zacvetela po 
upokojitvi, ko ima več časa.
Že po prvih obiskih rezbarskega tečaja 
je spoznal, da bo rezbarjenje tisto, ki bo 
polnilo njegov prosti čas, srce in dušo. 
Najraje oblikuje globoke reliefe z moti-
viko iz narave, še posebej gozdnih živali 
in rastlin, pri srcu mu je divjad, od rastlin 
rože. Največkrat jih oblikuje iz lipovega 
lesa, tudi iz oreha in češnje. V zadnjem 
času oblikuje skulpture iz korenin.
Polna miza albumov s fotografijami rez-
barskih izdelkov in cel cikel gradiva o 
njegovem ustvarjanju mi je bilo na razpo-
lago, da si ga ogledam, ko sem prišla na 
pogovor. Vse natančno, kronološko, lepo 
urejeno.
Številne pohvale, priznanja in zahvale je 
v teh letih dobil za svoje delo, za promo-
cijo ustvarjalnosti rezbarstva. Ima jih cel 
fascikel. Veliko mu pomeni certifikat o 
nacionalni poklicni kvalifikaciji - uspo-
sobljen rezbar, 2010 v Trzinu. Je med 
prvimi slovenskimi rezbarji, ki so certifi-
kat pridobili na posebni preizkušnji pred 
strogo ocenjevalno komisijo. Je član rez-
barskega društva Kanja v Trzinu.
Peter nešteto ur nameni rezbarskim izdel-
kom, razstavlja jih na samostojnih in sku-
pinskih razstavah in sejmih umetnostne 
obrti širom po Sloveniji, našteli bomo le 

nekatere; v Lovskem domu v Železnikih v 
času čipkarskih dni, na Linhartovem trgu 
v Radovljici, na Markovem sejmu v Pre-
šernovi Vrbi, v Bohinju, na Voglu, v Mu-
zeju v Šenčurju, na Florijanovem sejmu v 
Trzinu, v Ribnici na Pohorju, na Bledu, v 
rodnem Tržiču … V posebnem spominu 
ima razstavo v Dobrli vasi v Avstriji in si-
cer v Posojilnici in banki Eberndorf, kjer 
so ob otvoritvi pripravili lep kulturni pro-
gram. Obiskovalci so si s povečevalnim 
steklom ogledovali Petrove reliefne upo-
dobitve živalskega in rastlinskega sveta, 
iz katerih žari ljubezen do narave, ki jo je 
z dolbenjem v lesu mojstrsko izpovedal.
Najlepše se mu zdi rezbariti in razstavljati 
pod lipami v bližini cerkve v Grobljah pri 
Domžalah, kamor že vrsto let prihajajo 
rezbarji z vse Slovenije, tudi s Koroške-
ga. Petru veliko pomenijo tudi prijateljske 
vezi, ki se zaradi ustvarjalnosti v lesu tke-
jo med rezbarji.
Meni so vzbudili pozornost izdelki iz 
gozdnih korenin. V vsaki korenini vidi fi-
guro. Motivika koreninskih skulptur seže 
v bajeslovni svet povodnega in divjega 

moža. Peter pravi, da nas les povezuje s 
preteklostjo.
Vsak rezbarski izdelek ima svoje ime, 
svojo zgodbo. In zgodb v lesu ima Pe-
ter res veliko. V rokah sem vrtela relief 
iz orehovega lesa z imenom Na zdravje, 
upodobljeni možakar drži v roki vrček 
piva. Tako živo, da se možakarju svetijo 
lesene oči. Vse polno drobnih detajlov, ki 
so nastali s spretno rezbarjevo roko, je v 
vsakem izdelku. Najprej je seveda ideja v 
glavi. Sledi ji delo v tišini in koncentraciji, 
ki Petru pomeni miselni počitek in veselje. 
Rezultat je lepota izdelka. Take lepote je 
veliko v njegovem domu. Botrujeta ji tudi 
potrpežljivost in vztrajnost.
Ob pogledu na reliefno sončnico sem se 
poslovila, z mislijo, da si bomo Petrove 
rezbarske izdelke lahko ogledali na raz-
stavi v Atriju Občine Tržič v mesecu ok-
tobru. V avgustu se je pripravljal  na sep-
tembrsko razstavo v Muzeju v Šenčurju.
Rezbarjenje je umetnostna obrt, marsikateri 
izdelek pa doseže umetniški nivo. Taki so 
tudi številni Petrovi reliefi in kipi. Nasvide-
nje na njegovi oktobrski razstavi v Tržiču.
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Dve enoti Vrtca Tržič z 
dodano vrednostjo v 
novo šolsko leto 

Kristina Lindav, foto: Nataša Durjava

Letošnje iztekajoče se poletje je za Vrtec 
Tržič pomenilo čas izvedbe pomembnih 
investicij: menjave ograje v enoti Palček 
ter obnove dotrajanih sanitarij v enoti 
Križe. 
Ograja enote Palček je svoj čas varovanja 
igrišča pošteno odslužila. Nova ograja je 
višja od prejšnje, trdna in cela, zato varno 
zamejuje našim otrokom in zaposlenim 
tako ljubo območje za igro in šport. Z 
odstranitvijo žive meje pa je igrišče prido-
bilo na preglednosti in celo na uporabnem 
prostoru, poleg tega pa so mala gomaze-
ča bitja, ki so tako rada doma v živi meji, 
zdaj našla dom drugje. Ograja sama je že 
s prvimi dnevi postala tudi razstavni pano 

za izdelke malih spretnih prstkov. 
Dela je izvedlo podjetje Palisada d.o.o., 
finančno pa smo del sredstev pridobili z 
donacijami, zbiranjem starega papirja na 
pobudo staršev, delno smo prerazporedili 
finance z drugih namenov, brez konstruk-
tivnega sodelovanja in finančne podpore s 
strani Občine Tržič pa izvedba investicije 
ne bi bila mogoča.
Sanitarije v enoti Križe so klicale po ob-
novi že dolgo, v juliju pa zasijale v novi 
podobi živih barv in z novo funkcionalno 
postavitvijo. Obnovo je izvedlo podjetje 
Bios d. o. o. in tudi pri tej investiciji gre 

zahvala za posluh in podporo Občini Tržič. 
Če pomislimo, kako velik del svojega 
vsakdana otroci preživijo v vrtcu, jim z 
varno, funkcionalno zunanjo in notranjo 
opremo nudimo okolje kot nekakšen dru-
gi dom za karseda poučno, vzgojno in pri-
jetno bivanje v tem delikatnem življenj-
skem obdobju.

Ob tej priložnosti se vodstvo in vsi zapos-
leni v vrtcu zahvaljujemo tudi staršem, ki 
so v veliki večini z razumevanjem sprejeli 
nenadejane spremembe v poletnem obra-
tovanju posameznih enot Vrtca Tržič.

V  življenju mnogi želimo kaj spremeniti. 
Na prvem mestu moramo narediti to, da 
spremenimo svoj način razmišljanja. To je 
zahtevna naloga, a nujna in pomembna. 
Tržič je mesto z množico kulturnih in 
športnih dogodkov, ki jih pogosto spre-
gledamo – ker se premalo zanimamo za 
dogajanje okoli sebe, zaradi pomanjka-
nja časa. Uporabljamo izgovor: v Tržiču 
se nič ne dogaja.
V Osnovni šoli Tržič smo zasnovali pro-
jekt: Tržič – mesto dobrih misli in dob-
rih želja. Z njim želimo povezati učence, 
starše, sorodnike, delavce javnih zavo-
dov in društev ter Tržičane in poudariti 
pomembnost pozitivnega odnosa do 
sočloveka, narave, okolja in domačega 
kraja, medgeneracijskega sodelovanja, 
prostovoljstva, pozivanja k strpnosti do 
različnih narodnosti, tujcev in sprejema-
nja drugačnosti. Ne smemo živeti drug 
mimo drugega, pač pa drug za drugega. 
In pri tem si moramo priznati, da drug 
drugega potrebujemo. 

Simbol dogajanja bo srce. »Srce je na-
ravno, imamo ga vsi. Če mu sledimo, se 
nam vrata na široko odpirajo in naše živ-
ljenje se osmisli. Tedaj delamo v dobro 
vseh« (terapevtka Melita Zupančič). Zato 
bodo otroci v vrtcu, osnovnošolci, starši, 
sorodniki in drugi občani dobili srce iz 
kartona, ki jih bo izdelal Branko Bandelj v 
podjetju Pelar v Dupljah. Vsak ga bo lah-
ko okrasil, pobarval in nanj napisal dob-
ro misel ali željo. Ta srca bomo v mesecu 
maju razstavili po tržiških izložbah.
V tem projektu, ki bo pod pokrovi-
teljstvom Občine Tržič trajal celo šolsko 
leto 2016/17, bomo sodelovali: OŠ Tržič, 
OŠ Križe, OŠ Bistrica, Vrtec Tržič, Glasbe-
na šola Tržič, Dom Petra Uzarja Tržič, Tr-
žiški muzej, Center za socialno delo Tržič, 
Varstveno delovni center Tržič, Športna 
zveza Tržič, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Tržič, Zdravstveni dom Tržič, Reintegra-
cijski center Tržič, Fundacija Vincenca 
Drakslerja za odvisnike, JSKD – OI Tržič, 
Zveza kulturnih organizacij Tržič, Turistič-
no društvo Tržič, Slovenska fundacija za 
Unicef, Podjetje Pelar, Podjetje Kubuk, 
Rotary klub Tržič – Naklo, Radio Gorenc, 
Policija Tržič, dekanija Tržič ter športna in 
kulturna društva.
Otroke v vrtcu in učence bomo ozave-
ščali o vzgojnih veščinah; povabili vas 
bomo na predavanja zdravnikov, special-
nih pedagogov in terapevtov; učencem 
bomo podarili tudi obisk gledališča. K 

sodelovanju smo povabili matere različ-
nih narodnosti, da nam bodo predstavile 
njihovo kulinariko, predstavila se bodo 
folklorna društva različnih narodnosti. 
Projekt bomo odprli s prireditvijo Tržiška 
veriga srca 7. oktobra 2016. S tekači 
bomo povezali vse sodelujoče ustanove, 
sproti dopolnjevali veliko srce z dobrimi 
mislimi in ga prinesli županu, ob tem pa 
pripravili kulturni program.
Zelo pomemben bo tudi Festival kultur-
nih dogodkov v Tržiču z mednarodno 
udeležbo v maju 2017.
Projekt bomo zaključili 2. junija 2017. V 
Dvorani tržiških olimpijcev se bo odvijala 
brezplačna prireditev Tržič – mesto dob-
rih misli in želja. V bogatem kulturnem 
programu bodo sodelovali pevci vseh 
treh tržiških šol, pevci različnih društev in 
skupin ter Glasbena šola.
Oblikovalka Andrejka Belhar Polanc iz 
podjetja Kubuk je izdelala celostno po-
dobo za prepoznavnost projekta (logo-
tip, majice, zastave, žig). S tem se bomo 
predstavili že na Šuštarski nedelji.
O vsem dogajanju boste obveščeni preko 
Radia Gorenc, spletnega portala Občine 
Tržič, Turističnega društva Tržič in občin-
skega glasila Tržičan.
Iskreno vas vabim k sodelovanju in vas 
lepo pozdravljam.

Stane Grum, 
ravnatelj Osnovne šole Tržič
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Odkrijte 
novo tradicijo 

Ugodni nakupi na 
ŠUŠTARSKEM PLACU 
Šuštarska veselica z 

RAdiEM GoREnC
Pihalni orkester Tržič, Plesni klub Tržič 

Folklorna skupina Bled, Ansambel Kdr voč
KUD Leyli, Plesni studio Špela 101ka band

Ansambel Svetlin, Brigita Šuler
Ognjeni muzikanti

8. festival 
TRžiŠKih bRžoL

Skupina Divji zahod

Predstavitev 
rokodelcev in starih obrti

PLEZAnJE nA MLAJ 
ter druge sejemske 

aktivnosti in dogodivščine
Tržič - mesto 

dobrih misli in želja
www.trzic.info

Vedamix Tržič d.o.o.
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šolske novice

Alteršola za mlade

Iris Šober, Monika Valjavec

V prostorih KS Bistrica že dve leti izva-
jamo preventivni program Alteršola za 
mlade s poudarkom na komunikacijskih 
treningih. Mladim ob vikendih zvečer 
omogočamo kvalitetno preživljanje pro-
stega časa, pridobivanje novih znanj in 
kompetenc za življenje. 

Opažamo, da mladi hitro zapadejo v 
konflikte, imajo težave s podajanjem 
povratnih informacij, primanjkuje jim 
predvsem asertivnosti. Na delavnicah se 

preko raznih interaktivnih iger posveča-
mo razvijanju samozavestne, spoštljive, 
odločne komunikacije in ostalim vešči-
nam, ki mladim lahko pomagajo pri izzi-
vih mladostništva. Večere si popestrimo 
z družabnimi igrami, ustvarjalnimi, ku-
linaričnimi, izobraževalnimi in drugimi 
delavnicami, pri načrtovanju programa 
pa upoštevamo mnenja in predloge ude-
ležencev.

Projekt sofinancira Občina Tržič in je za 
udeležence brezplačen. Poteka med šol-
skim letom, in sicer ob petkih ali sobotah 
od 18h do 21h, zaključimo pa ga s kampi-
ranjem na slovenski obali. 
Starši in mladi, ki bi se nam želeli pridru-
žiti, nam lahko pišete na info@altersola.
si ali pokličete 040-659-670 (Monika), 

040-865-362 (Iris). Več informacij o na-
ših programih pa si lahko pogledate na 
www.altersola.si. 

Novosti na  
Ljudski univerzi Tržič

dr. Metka Knific Zaletelj

Vsako novo šolsko leto predstavlja na 
Ljudski univerzi Tržič izziv, saj vedno 
znova želimo ponujati programe, ki bi bili 
zanimivi in vabljivi za vse občane. Šolsko 
leto 2016/17 pa bomo začeli zelo aktivno 
in udarno. Že v četrtek, 8. 9. 2016 vas va-
bimo, da se nam pridružite na novem štu-
dijskem krožku s temo tržiške kulinarične 
dediščine. V 25 urah se bomo naučili, kaj 
sploh je dediščina in kako jo raziskuje-
mo. Odkrivali bomo, kakšno vlogo ima v 
našem okolju in kako jo uporabiti v so-
dobnosti. Zbirali bomo domače recepte in 
razmišljali o njihovi nadgradnji. Pogovar-
jali se bomo o uporabi dediščine in njeni 
vlogi v lokalnem razvoju ter spoznavali 
dobre prakse iz drugih slovenskih krajev. 
Krožek, ki ga sofinancira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, bo vodila 
etnologinja dr. Saša Poljak Istenič. 
Pred odhodom na počitnice smo se za na-
men javnega razpisa vključili v konzorcij 
z Ljudskima univerzama Škofja Loka in 
Radovljica ter Šolskim centrom Škofja 
Loka. In že lahko govorimo o uspešnem 
sodelovanju na javnem razpisu, za kate-
rega smo pripravili obsežno dokumen-
tacijo za projekt, ki smo ga poimenova-
li Znanje nas aktivira 2016-2019 ali na 
kratko (ZNA). Namen projekta je pove-
čati vključenost odraslih v vseživljenjsko 
učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, 
ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu 

dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter 
osebnega razvoja in delovanja v sodobni 
družbi. Izobraževalni programi, ki smo 
jih pripravili, temeljijo na izboljšanju po-
klicne kompetence zaposlenih, ki so slab-
še izobraženi, s poudarkom na starejših 
od 45 let. Tako bomo že to jesen zaposle-
nim lahko ponudili nekaj brezplačnih 
programov s področja računalništva in 
tujih jezikov. Število mest v posameznih 
skupinah bo omejeno zaradi specifičnega 
financiranja, vendar projekt traja do sre-
dine leta 2019 in bo zato dovolj možnosti 
za vključitev v posamezne izobraževalne 
programe. 

Tretja novost, ki bo zaznamovala le-
tošnjo jesen, je program spodbujanja 
podjetništva, ki ga bodo sestavljali trije 
sklopi: Podjetniška akademija, Klub pod-

jetniških mentorjev in Tržiški kreativni 
center. Glavni namen progama, ki ga pod-
pira Občina Tržič, bo nuditi vsestransko 
podporno podjetniško okolje podjetnim 
posameznikom oziroma ekipam s podje-
tniško idejo, nuditi vsestransko podporno 
podjetniško okolje podjetnim posamezni-
kom, ki že ustvarjajo produkte oziroma 
storitve, in promocija podjetništva v ob-
čini Tržič. Nadaljevali bomo tudi s Kre-
ativnimi podjetniškimi večeri, ki so bili 
uspešnica pomladi 2016. 

Vsa naša izobraževalna ponudba bo po-
drobno predstavljena v letnem katalogu, 
ki bo tako kot vsako leto izšel v začetku 
septembra. Spremljajte nas lahko na naši 
spletni strani in Facebook strani, svoj iz-
vod našega kataloga pa lahko dobite na 
našem stojalu na Šuštarski nedelji. 
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športne novice

AKKT je bil ustanovljen leta 2014, a atle-
tika je v Tržiču zaživela že leta 2011 pod 
okriljem Atletske šole Rožle Prezelj, s 
katero še vedno sodelujemo. V letošnjem 
letu imamo tri skupine: predšolski otroci 
od četrtega leta dalje, otroci od 1. do 3. ra-
zreda ter starejši otroci in tekmovalci.
Vadbo vodimo tri vaditeljice atletike in en 
trener. Vadbe so dvakrat na teden na igri-
šču v Križah, pozimi pa v šolski telovadni-
ci. Večkrat vadimo tudi v naravi. Program 
naše šole je prilagojen tako starosti otrok 
kot ciljem. Otroci vadijo vse atletske di-
scipline, glavna oblika dela je igra, sku-
pinsko delo, po potrebi tudi individualno. 
Veliko pozornosti posvečamo motoriki, 
tehniki vseh naravnih oblik gibanja: teku, 
skokom, metom. Ob vadbi otroci tako pri-
dobivajo vzdržljivost in splošno kondici-
jo. Letos je v AKKT vadilo 40 otrok.
Šele ko vidimo, da so otroci fizično in psi-

Atletski klub Križe-Tržič

Ana Jerman

NOVI VPISI in DRŽAVNI PRVAKI v PS ŠPELA

Plesalci Plesnega Studia Špela so bili v pretekli sezoni zelo pridni, na državnem 
prvenstvu so si priplesali kar nekaj super rezultatov:

1. mesto DIVALICIOUS, hip hop mala članska skupina  
1. mesto Ana Čosič in Rika Dolžan, hip hop pari otroci, seštevek  
 POKALA SLOVENIJE
2. mesto Maša Štucin in Laura Višnar, hip hop pari člani, seštevek  
 POKALA SLOVENIJE
2. mesto  Laura Višnar, hip hop solo članice
2. mesto Ana Čosič in Rika Dolžan, hip hop pari otroci 
3. mesto Laura Višnar, hip hop solo članice, seštevek POKALA SLOVENIJE
3. mesto ILUMINATI, otroška velika skupina

Omenjene plesalce v mesecu oktobru čaka tudi SVETOVNO prvenstvo v Grad-
cu, kjer bomo vsi stiskali pesti za čim boljše uvrstitve.

NOVI VPISI ZA VSE LJUBITELJE PLESNIH TEČAJEV IN ŠPORTNIH VADB 
Šolske počitnice so se zaključile, s tem pa prihaja nova sezona namenjena vsem 
ljubiteljem PLESA in ŠPORTA. Vabljeni v Plesni Studio Špela, kjer se boste vi, 
vaši otroci, babice in dedki lahko zavrteli v ritmih HIP HOPA, JAZZ BALETA, MINI 
JAZZA, na OTROŠKIH PLESNIH URICAH ter PLESIH V PARU – DRUŽABNIH PLESIH. 
Vsi ŠPORTNI navdušenci pa se nam lahko pridružite na ŠPELA MIXu, HIITu – vi-
soko intenzivni intervalni vadbi, PILATESU, ZUMBI, VADBI Z UTEŽMI, VADBI ZA 
STAREJŠE ter JUTRANJI VADBI.

Vsi, ki bi radi zaplesali z nami ali pa radi športate, vabljeni na BREZPLAČNI TEDEN ODPRTIH VRAT, ki bo potekal v 
ZAČETKU SEPTEMBRA. Urnik in ostale informacije poiščite na naši spletni strani www.plesnistudiospela.si ali pa 
nas kontaktirajte na 040-623.535 (Špela). Zakaj bi hodili drugam, pridružite se najboljšim!

Špela Mandelc

hično sposobni za atletsko tekmovanje, se 
teh tudi udeležijo, predvsem pa spoštuje-
mo otrokove odločitve in mnenja staršev. 
Da je naše delo na pravi poti, dokazujejo 
rezultati, ki jih otroci dosegajo na tekmo-
vanjih; večina otrok se je udeležila šolskih 
tekmovanj (kros, Mamutov tek, tek po uli-
cah Tržiča).
Starejša skupina otrok (Jakob 
Rozman, Maj Frohlich, Matic 
Soklič, Lenart Rener, Neca Meg-
lič in Eva Puhar) pod vodstvom 
trenerja Marka Prezlja je letos 
uspešno tekmovala v Zlati ligi v 
Kranju, kjer so bili po vseh štirih 
tekmah na zmagovalnih stopnič-
kah. Zadnja tekma in zaključek 
bosta na sporedu septembra.
Jakob Rozman je skupaj z otroki 
AŠRP iz Kranja uspešno tekmo-
val na ekipnem državnem prven-

stvu (3. mesto) in na državnem prvenstvu 
U10 (državni prvak v metu vorteksa). Eva 
Puhar je tekmovala na gorenjskem prven-
stvu v atletiki v teku na 600 m in je doseg-
la drugo mesto.
Med počitnicami z vadbo prekinemo, saj 
vemo, da so to še otroci in da potrebujejo 
počitek. Z vadbo bomo nadaljevali sep-
tembra; vadba bo za vse skupine ob po-
nedeljkih in četrtkih, za predšolske otroke 
ob 16. uri, za ostale ob 17. na igrišču v 
Križah. Otroke lahko vpišete tudi na tel.: 
031-336-290 ( Ana Jerman) ali na jerma-
na800@hotmail.com. Informacije tudi na 
spletni strani Atletska šola Rožle Prezelj.
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Miss World oziroma Miss sveta je naj-
starejše lepotno tekmovanje na svetu, ki 
ga je prvič organiziral Eric Morley leta 
1951 v Veliki Britaniji, po njegovi smrti 
leta 2000 je vodenje tekmovanja prevzela 
njegova vdova Julia. Tega lepotnega tek-
movanja se od leta 1990 udeležujejo tudi 
kandidatke, ki zmagajo na izboru Miss 
Slovenije. Letošnje finalistke imajo za se-
boj že kar nekaj ocenjevanj, prek katerih 
bo strokovna žirija izbrala zmagovalko 
in jo razglasila 8. septembra v Vodnem 
mestu Atlantis v Ljubljani. Prvo ocenje-
vanje je potekalo junija na kongresu pod-
jetnikov Slovenije v Portorožu, drugo na 
lepotnem vikendu v Kranjski Gori. Kan-
didatke so predstavile tudi svoje talente, 
kar za tržiško predstavnico nikakor ni bila 
težka naloga. 
Katja Hotko je 19-letna maturantka sre-
dnje vzgojiteljske šole na Jesenicah, ki jo 

97 let Anice Golmajer

Marija Janc

26. julija je praznovala svoj visoki jubilej 
najstarejša vaščanka v Podljubelju. Ker 
pa že nekaj let živi v Domu Petra Uzarja, 
so jo ta dan otroci pripeljali domov, kjer 
je praznovala v družinskem krogu. Voščit 
so ji prišli tudi vnuki in pravnuki. Ker pa 
je Anica dolgoletna članica KORK Po-
dljubelj, so ji prišle voščit tudi članice te 
organizacije s šopkom in darilcem. Slav-
ljenka je bila zelo dobre volje, zapela nam 
je nekaj lepih starih pesmi. Po končanem 
slavju so jo, zadovoljno, odpeljali nazaj 
v dom, pa tudi v domu ni osamljena, saj 
jo redno obiskujejo. Želimo ji še veliko 
zdravih let in prijetno bivanje v domu.

Tržičani poznamo tudi kot pevko ljudskih 
pesmi pri Folklorni skupini Karavanke. 
Sama o tej dejavnosti pravi: »Petje mi je 
bilo položeno v zibelko, saj je družinske 
večere redno popestril moj dedek Matko 
Mežek – Sapčov Mato s kitaro. Že kot 
3-letna deklica sem začela plesati pri KD 
folklorni skupini Karavanke. Po šestih le-
tih plesanja sem se pridružila tudi pevkam 
ljudskih pesmi, kjer vztrajam še danes, saj 
mi veliko pomeni ohranjanje ljudskega 
izročila. Letos smo s puncami na Radiu 
Ognjišče posnele svoj prvi CD s tržiškimi 
ljudskimi pesmimi z naslovom Oj dolin-
ca, oj dolinca. Z ljudsko pesmijo je kot 
z vsako umetnino: moraš jo doživeti, da 
jo lahko vzljubiš. Ljudsko pesem mora-
mo spoštovati kot izročilo prednikov in 
kot kulturno vrednoto, ki skriva bogastvo. 
Zato v skupini, kjer smo zares odlične pri-
jateljice, še posebej stremimo k temu, da 

ljudsko pesem ohranjamo, poustvarjamo 
in predstavljamo javnosti, predvsem mla-
dim.«
Katji želimo obilo uspeha in veselja pri 
nadaljnjem ustvarjanju ter veliko sreče pri 
izboru!

Društvo upokojencev Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič

vas prijazno vabita na literarni večer Sadovi jeseni

v torek, 20. 9. 2016, ob 19h v dvoranico na Balos 4.

Na 8. Besedarijah bodo svoje literarne sadove predstavili: dr. Janez Mayer, Slavko Bohinc, Ljuba Jakšič, Mojca Sedminek, Marjana Oblak in Tanja Ahačič. 
Kantavtorica Vesna Štefe pa bo prepevala skupaj z vnukinjo julijo.

Veselimo se vašega obiska

Tržičanka v boju za naslov Miss Slovenije

Uredništvo, foto: Grega Eržen
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Elanov vadbeni park v 
Domu Petra Uzarja

dr. Anamarija Kejžar

V Domu Petra Uzarja na Bistrici je Elan 
Inventa d.o.o. postavil inovativen vadbe-
ni park, namenjen vadbi starejših in tis-
tih, ki okrevajo po različnih poškodbah. 
V projektu načrtovanja vadbenih naprav 
so združili moči strokovnjaki, dr. Vojko 
Strojnik s Fakultete za šport in Elanova 
ekipa.

Dom Petra Uzarja je dobil pravi in razvoj-
no dovršeni zunanji vadbeni park, name-
njen starejšim in vsem ostalim uporabni-
kom, ki so iz različnih razlogov gibalno 
omejeni in je njihovo osnovno gibanje 
oslabljeno. Vadbene postaje so namenje-
ne predvsem izboljševanju ravnotežja, 
koordinacije in moči ter spodbujajo k 
boljši gibljivosti in pokončni drži uporab-
nikov. Zasnovane so tako, da je uporaba 
enostavna in le redko dovoljujejo napake, 
hkrati pa so možnosti uporabe zelo širo-
ke. Z redno in sistematično vadbo si lahko 
osebe močno izboljšajo kakovost življe-
nja, saj redna in pravilna vadba izboljša 
tako splošno počutje kot svobodo gibanja. 
Obremenitve pri posameznih vajah se 
lahko stopnjujejo, zato so vadbene enote 
neprestan izziv uporabnikom za dosega-
nje novih ciljev.
Vadbene postaje so izdelane iz posebej 
prepariranega masivnega lesa in alumi-
nija, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo 
na prostem brez posebnega vzdrževanja. 
So zelo stabilne in upoštevajo varnostne 
smernice. Izdelane so s stilom, ki se od-
lično zlije z naravnim okoljem, in tako 
tak park hitro postane prostor za dnevna 
druženja in hkrati spodbuja in motivira h 
gibanju.
Elan Inventa je vadbene naprave poda-
ril, česar smo zelo veseli. Kot so zapi-
sali, predvsem zato, »ker verjamemo, da 
je znanje, ki ga imamo, potrebno najprej 
prenesti v življenje, da lahko zaživi in se 
razvija.« To je skladno tudi s filozofijo 
doma, saj želimo znanje in izkušnje pre-
nesti v okolico.
Vadbene naprave stanovalci s pridom 
uporabljajo, zato so dragocena dopolnitev 
vadbe fizioterapije in delovne terapije. Ob 
tem so stanovalci tudi na svežem zraku, v 
čudovitem zelenem parku. Velikokrat tudi 
sami ali v spremstvu svojcev odidejo v 
park in izvajajo različne vaje. Stanovalci, 

ki so bili doslej ves čas v vozičku, lahko 
vadijo hojo in koordinacijo.
Želimo si, da bi pripomogli k zmanjša-
nju števila padcev pri starejših, saj jih 
ti najbolj ogrožajo. V okviru Centra za 
aktivno in prijetno staranje nameravamo 
septembra povabiti k vodeni vadbi tudi 
starejše občane.

Poletje v Domu Petra Uzarja
Poletje smo v Domu Petra Uzarja pozdra-
vili s tradicionalnim domskim piknikom, 
že 16. po vrsti. Za dobro voljo smo skr-
beli udeležnci, za dobro hrano domska 
kuhinja, ob tem pa smo zaplesali na viže 
ansambla »Bo, k'r bo«, prisluhnili pev-
skemu zboru zaposlenih v Domu »Marje-
tice«, pevskemu zboru stanovalcev Doma 
»Slavčki« in udarnim ritmom domskega 
Žoga banda. Dogajanje so popestrile tudi 
Country babice.
Ob tem so si lahko obiskovalci doma 
ogledali nove dvignjene visoke grede, 

za katere stanovalci zelo lepo skrbijo, in 
nove macesnove klopi. Veseli smo, da 
smo lahko odšli tudi na sladoledni dan, ko 
smo stanovalce pospremili na sladoled.
V začetku julija smo imeli v domu otvo-
ritev pomembne razstave Kdo je Peter 
Uzar, ki jo je pripravil Lado Srečnik. 
Otvoritve razstave so se udeležili tudi 
otroci Petra Uzarja, sinova Boris in Peter 
Uzar ter hčerka Metka. Sin Boris Uzar se-
daj prebiva v našem domu. Ogledali smo 
si film in zbirko člankov ter priznanja Pe-
tra Uzarja. Razstavo je odprl župan Borut 
Sajovic, ki si rad vzame čas za stanovalce 
našega doma. Za zanimivo razstavo se g. 
Srečniku zahvaljujemo. 
Zelo lep dogodek je bil tudi 102. rojstni 
dan Metke Kavčič. Rada se poheca, ko pa 
zavriska, preseneti vse. Res ji ne manjka 
poguma, modrosti in veselja do življenja. 
Ga. Metka pravi: »V življenju delaj, moli 
in poj.« Res, če bi tako delali, bi se vsi 
znali imeti lepo! Iz srca Vam, draga Met-
ka, želimo zdravja in veselja!
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Sto otrok na  
Dolgi njivi

Suzana P. Kovačič, foto: Vili Vogelnik

Športno društvo Strelica iz Križev je 12. 
avgusta že četrto leto organiziralo druže-
nje na svežem gorskem zraku z več ak-
tivnostmi in pogostitvijo, povabilu so se 
že tradicionalno odzvali Mladinski center 
Tržič, Društvo prijateljev mladine iz Kra-
nja in Šenčurja, letos prvič tudi Društvo 
prijateljev mladine Škofja Loka in otroci 
članov Sindikata policistov Slovenije. 
Saj veste, kako pravijo, da si je treba oku-
sno malico v planinah najprej zaslužiti s 
hojo in mladi planinci niso bili izjema. 
Približno uro peš so imeli do pastirske 
koče na planini, sledil je kratek postanek 
tudi za okrepčilo, kjer ni manjkalo ki-
slo mleko, potem pa še malo navkreber 
na planino Zgornja Dolga njiva in nazaj 
do pastirske koče, kjer so jim reševalci 
iz Gorske reševalne službe (GRS) Tržič 
Matjaž Kos, Elemir Zrim, Slavko Frantar 
predstavili, kakšno opremo uporabljajo 
pri reševanju z gora, pokazali, kako rav-
najo, če si planinec poškoduje nogo, pred-
vsem pa mladim prenesli nekaj koristnih 
nasvetov, kako morajo biti pravilno opre-
mljeni in pripravljeni za hojo v gore. 

Nepozaben družinski 
dan v Istralandiji

Klemen Grašič, foto: Urban Meglič

Zadnji julijski petek smo 10 socialno 
šibkih družin peljali na celodnevni iz-
let v Istralandijo (4 družine iz Tržiča, 3 
iz Kranja, 2 iz Ljubljane in 1 iz Maribo-

Za vse mlade udeležence, sto jih je bilo 
letos, je bila udeležba brezplačna, za kar 
je poskrbel glavni organizator Klemen 
Grašič, ki se je za to, da je ta planinski dan 
lahko izpeljal, zahvalil tudi sponzorjem in 
donatorjem: Občini Tržič, Avtohiši Vrtač 
Kranj, Komunali Tržič, Mednarodnemu 
transportu Anton Grašič Naklo, Elektru 
Gorenjska, Kavarni Tiziano, Gradbeni-
štvu DEKO, Matjažu Hrgoviču, frizer-
skemu salonu Mode-M, Lidlu Slovenija, 
Žitu in Atlantic Grupi za sladka darila, 
podjetju ARC Kranj za pijačo in kozme-
tiko, založbama Avrori AS in Didakti za 
knjige ter The old English house za maji-
ce za vse otroke. Za okusno malico in ko-
silo za vse je poskrbela družina Kleindi-
enst, ki je tudi sicer lep zgled upravljanja 
s planšarijo. Na 1400 metrih nadmorske 
višine so poskrbeli tudi za poslikave ob-
razov in za nove frizure, desetletni Žiga 

iz Vogelj si je zaželel zelena pramena, ker 
ima prav takšna njegov vzornik. Žiga je 
bil nasploh zelo zgovoren, povedal je še, 
da je na planini Dolga njiva prvič, da je 
bila hoja kar naporna, ampak so dovolj 
počivali vmes in da tudi delo gorskih re-
ševalcev že dobro pozna, o tem je namreč 
že veliko izvedel iz televizijske nanizanke 
Gorski zdravnik. 

Za nekatere otroke je bila izkušnja s pla-
nino sploh prva. Franc Kržan, predsednik 
Društva prijateljev mladine Kranj je pou-
daril, kako prijetno je za otroke doživetje 
v naravi in izkušnja, kako poteka življe-
nje na planšariji, na splošno pa pohvalil 
vsakoletno organizacijo tega dogodka. 
Da so otroci zares uživali, pove tudi to, da 
so pozabili celo na to, da imajo v svojih 
žepih in nahrbtnikih sicer nepogrešljive 
mobije ... 

ra); skupaj 19 otrok v starosti med 3 in 
15 leti. Celodnevni izlet sta organizirala 
HITRADIO CENTER in Športno društvo 
STRELICA, v katerem je Klemen Grašič 
odgovoren za takšne dogodke. Namen 
omenjenega celodnevnega izleta je pred-
vsem ta, da poskrbimo za nasmeh in spro-
ščenost otrokom, ki to potrebujejo. Letos 
nismo pozabili niti na njihove starše, ki 
smo jih z veseljem povabili s seboj, saj 
tudi oni potrebujejo sproščen dan brez do-
datnih skrbi. To, kar je marsikateri družini 
samoumevno (da gredo na morje, na ba-

zen, na dopust), si tokratni udeleženci ne 
morejo privoščiti. 
Že zjutraj smo poskrbeli za zdrav zajtrk 
(banane, sveži rogljički in krofi), po uvo-
dnem delu uživanja na toboganih in vodi 
smo si privoščili kosilo. Z nami sta bila 
tudi moderatorja HITRADIA CENTER 
Maruška in Štefko. Vsaka izmed izbranih 
družin je prejela bogato darilno vrečko 
naših sponzorjev, v kateri so se našle pou-
čne knjige (založba Didakta), kozmetika, 
osvežilna pijača (Atlantic Grupa), nekaj 
sladkarij in podobno. Vsak je prejel tudi 
majico HITRADIA CENTER.
Želimo, da bi takšen izlet postal tradici-
onalen, saj bi radi za takšne družine še 
bolje poskrbeli. Načrtujemo, da bi otroke 
peljali za en dan na morje (julija) in za 
en dan v hribe (avgusta). Upamo, da nam 
bo s skupnimi močmi uspelo in da nam 
bodo ob strani stala podjetja, ki tako lah-
ko skrbno sledijo svojim donacijam.
»Najboljši je bil modri tobogan, ker zelo 
leti po njem! Sem se tako nagnil, da sem 
skoraj letel!« 
 Jure, 8 let
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Pohod Grahovše - Dom 
pod Storžičem

Miro Roblek

Tudi letos smo se podali na pohod do 
Doma pod Storžičem na prireditev Dan 
spomina pod Storžičem pri spomeniku 
padlih borcev, v počastitev prvih žrtev 
NOB na našem območju.
Na 10. pohodu 7. avgusta smo se zbrali 
člani veteranskih in častniških združenj 
ter ljubitelji pohodništva. Letos se je na 
pot podalo 19 pohodnikov. Pot nas je vo-
dila od kamnoloma v Grahovšah skozi 
vas, pod pobočjem Tolstega vrha in pod 
malo Polano po vlakah in brezpotju. Vo-
dil nas je domačin Miha Meglič (Tičov ), 
ki pozna veliko poti v okolici. Med po-
hodom smo se dvakrat ustavili in malo 
poklepetali – podprli smo se in pogledali 
okolico z lepimi hribi in visokogorskimi 
kmetijami.

Pot smo nadaljevali proti koči pod Stor-
žičem, kjer so nas pozdravili z aplavzom. 
Z zastavonošami in drugimi obiskovalci 
smo se udeležili prireditve z nastopajo-
čimi: Pihalnim orkestrom Tržič, pevci 
iz Leš, skupino Leske. Govorniki so bili 

predsednik KS Lom pod Storžičem Matej 
Slapar, predsednik združenja za vrednote 
NOB Jurij Jerkič, župan Borut Sajovic in 
slavnostni govornik Aljaž Verhovnik, po-
džupan občine Ravne na Koroškem; pro-
gram je povezovala Maja Tekavec.

Dekanijsko romanje 
na Jezersko

Marija Lavtar

Prvič smo se pridružili tistim, ki so že 
pretekla leta romali iz Tržiča in Loma 
prek Javorniškega sedla na Jezersko, kjer 
je vsako leto 5. avgusta , ob godu sv. Ož-
bolta, v tamkajšnji cerkvici slovesna sve-
ta maša. Letos je romalo 20 pohodnikov, 
precejšnje število pa se jih je na Jezersko 
pripeljalo z avtobusom. Med romarji je 
bil tudi bistriški župnik David Jensterle. 
Romarsko doživetje smo dopolnili tudi s 
počitkom na jezerskem obrežju. Upamo, 
da bomo naslednje leto romanje lahko po-
novili.

V spomin
Še leto ni minilo od Koraževega slovesa, ko je prišla vest, da je odšla tja, od koder vrnitve ni, dr. Ida Dolžan. Nismo bili sošolci, 
pa vendar Koraža poznam že iz otroških dni, saj so bile Pirmance, Brežice, Kajža, Živ žav naš raj. Vseskozi smo se družili, ne 
glede na starost, službe, položaje. Kjerkoli si bil, žvižg je bil znak, na katerega si se obrnil in pozdravil. Dr. Ido poznam kot 
sosedo, zdravnico, vedno prijazno, nasmejano in v pravih trenutkih dobrih dejanj. Od smrti vsakega posebej čutim praznino, 
se spominjam lepih stvari, ki so pustile sledi. 

Metka Damulnca
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Poročilo tečaja za prve 
posredovalce

Janez Primožič

6. in 17. maja 2016 je bil v gasilskem 
domu PGD Bistrica pri Tržiču organizi-
ran prvi tečaj za prve posredovalce (PPS) 
v občini Tržič.

Cilj projekta je vzpostavitev sistema prvih 
posredovalcev (PPO), ki bodo še pred pri-
hodom ekipe nujne medicinske pomoči in 
drugih reševalnih služb prvi nudili pra-
vilno pomoč osebam z nenadnim srčnim 
zastojem in nekaterimi drugimi stanji, ki 
ogrozijo človekovo življenje. Prednost 
PPO je, da so blizu takim bolnikom, zato 
lahko hitro ukrepajo. 

Tečaj se je izvajal v skladu z novim ve-
ljavnim pravilnikom o nujni medicinski 
pomoči (NMP). Kot smo se dogovorili na 
prvem sestanku o projektu, smo izobraže-
vanje prevzeli člani NMP Tržič. S strani 
Civilne zaščite smo dobili učne pripo-
močke, lutke za oživljanje in učni zunanji 
avtomatski defiblilator (AED), Gasilska 
zveza Tržič pa je poskrbela za prvih 18 
kandidatov. 

Kot inštruktorji so iz ZD Tržič sodelovali: 
Mihaela Justin, dr. med., Rok Lumbar, dr. 
med., Anže Kokošinek, ZT, Klemen Fre-
lih, ZT, Andrej Prinčič, ZT in vodja tečaja 
Janez Primožič, mag. zdr. nege.

Zgoščen tečaj je od slušateljev terjal ve-
liko mero zbranosti. V obeh dneh so se 
prepletale teoretične vsebine in praktično 
delo. Že v uvodu so bili kandidati dodob-
ra seznanjeni s pomenom PPS o njihovem 
delu in zahtevah v zanje novih okoljih in 
situacijah. V nadaljevanju so se seznanjali 
s temeljnimi postopki oživljanja odraslih 
in otrok. Seznanili so se z ukrepi v pri-
merih tujkov v dihalnih poteh in hudih 
krvavitev, se naučili prepoznati nekatera 
življenjsko ogrožujoča bolezenska stanja 
ter pravilno ukrepati v takšnih primerih.
Zadnji del tečaja je bil izpitni del: po us-
pešno opravljenem testu je sledil praktič-
ni del, ki ga je vsak kandidat izvajal posa-
mično pred komisijo dveh inštruktorjev. 

Od 18 kandidatov jih je 12 uspešno opravi-
lo preizkus. Tako imamo v občini Tržič 12 
novih PPS, ki bodo s svojim znanjem lahko 
veliko doprinesli v verigi preživetja v pri-

meru življenjsko ogrožujočih stanj. Nasled-
nji tečaj bo spet v jeseni letošnjega leta.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem kandi-
datom za resno delo na tečaju. Prav tako 

gre zahvala vsem inštruktorjem za kvali-
tetno opravljeno delo. 

Vsem novim PPS pa izrekam iskrene če-
stitke.

Popravek
V 5. številki Tržičana je v prispevku Melanije Primožič V Lešah smo obeležili že 7. 
Astronavtski dan pomotoma izpadel stavek, ki je pomemben za predstavitev de-
lovanja zavoda: »Čeprav se pri tem bojujemo z mlini na veter, ker si moramo sami 
preskrbeti vsa potrebna finančna sredstva za delovanje zavoda, vztrajamo dalje 
in upamo na boljše čase.« Avtorici in bralcem se iskreno opravičujemo.
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Apiturizem ali 
čebelarski turizem

Tanja Magdič 

Čebelarstvo ima v Sloveniji bogato tradi-
cijo in je del kulturne dediščine. V svetu 
je Slovenija znana kot dežela čebelarjev. 
Čebelarska zveza Slovenije kot ena od 
najbolje organiziranih nacionalnih čebe-
larskih organizacij uživa izjemno spo-
štovanje v svetu s tem, da čebelarji pri 
nas čebelarijo z dušo, da so naši čebelji 
pridelki naravni, da ohranjamo in ščitimo 
našo avtohtono kranjsko sivko. Obiski 
čebelarstev in predstavitve pomena čebel 
postajajo vse pogostejši in porodila se je 
ideja o razvoju novega produkta čebelar-
skih oz. api-doživetij.
S pojavom in razvojem apiturizma se 
oblikuje nova dimenzija pojmovanja tu-
rizma in njihovih učinkov. Apiturizem 
predstavlja razvoj in promocijo zelene-
ga, ekološkega, trajnostnega turizma. 
Obsega okoljski, družbeni, gospodarski 
in podnebni vidik, torej vse štiri temelje 
trajnostnega turizma. Prav elementi traj-
nostnega razvoja so največja konkurenč-
na prednost. Osnova za uspešen razvoj 

apiturizma je povezovanje čebelarstev, 
ponudnikov turističnih proizvodov, turi-
stičnih društev, lokalnih skupnosti in dr-
žave ter partnerski nastop pri oblikovanju 
in trženju ponudbe. 
Pri ponudnikih apiturizma obiskovalci 
spoznajo čebelarsko kulturno dediščino, 
medovite rastline, pomen čebel za oko-
lje, življenje in člane čebelje družine ter 
njihovo vlogo v panju, … Apiturizem 
je tako priložnost osveščanja o pomenu 
ohranjanja okolja, čebel in čebelarstva 
ter kulturne dediščine, kot tudi o pomenu 
lastne pridelave hrane in pomena celot-
nega kmetijstva. Organizirane so številne 
delavnice risanja panjskih končnic, peke 
medenjakov in izdelave lecta, dražgoških 
kruhkov, izdelave sveč in drugih izdelkov 
iz čebeljega voska, itd.
Slovenija je prva in trenutno edina dr-
žava, ki uvaja certificiranje ponudnikov 
apiturizma. Certifikati odličnosti zagota-
vljajo nadzor nad ponudbo in kakovostjo 
storitev ter spodbujajo konkurenčnost. 
Trenutno je  uspešno certificiranih 31 po-
nudnikov. Ena, dve ali tri čebelice ozna-
čujejo zadovoljivost osnovnih pogojev, 
urejenost objektov in okolice, ekološko 
ali biodinamično čebelarjenje, sposob-
nost privlačne predstavitve dejavnosti in 
produktov, inovativnost embalaže, spo-
sobnost ustvariti apidoživetje ipd.
Ponudniki apiturizma v Sloveniji so po-

vezani v Sekciji za apiturizem, ki deluje 
pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije. 
Obiščite ponudnike apiturizma in prese-
nečeni boste nad njihovo ponudbo. Naj 
si gre za ležanje na panjih, izdelovanje 
izdelkov iz čebeljega voska, peko mede-
njakov ali pa klepet ob medici … naši če-
belarji se vam  bodo posvetili z ljubeznijo 
in znanjem. Obiščite jih, ne bo vam žal!

Nov javni poziv Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada etažnim 
lastnikom ponuja višje spodbude za 
kakovostne prenove večstanovanjskih stavb

Samo Cotelj

12. avgusta 2016 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil v Uradnem li-
stu RS 54/16 nov javni poziv 41SUB-OBPO16 za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost večstanovanjskih stavb, to je 
stavb s tremi ali več stanovanji. Sočasno z objavo novega poziva je zaključen lan-
skoletni javni poziv za spodbujanje ukrepov energijske prenove večstanovanjskih 
stavb 30SUB-OB15. S takim načinom objave novega razpisa in zaključitve starega 
razpisa je omogočena vlagateljem kontinuiteta pri načrtovanju in prijavi na javni 
poziv za pridobitev finančnih spodbud. 

Nov razpis spodbuja prenovo ovoja stavbe in sicer toplotno izolacijo fasade, toplo-
tno izolacijo strehe ali plošče proti neogrevani podstrehi ter ureditev ogrevalnega 
sistema. Za izvedbo posameznega ukrepa bo možno pridobiti subvencijo v višini 
do 20 % priznanih stroškov naložbe, v primeri izvedbe dveh ukrepov hkrati, kadar 
se bo prvi ukrep nanašal na ovoj stavbe in drugi ukrep na optimizacijo ogrevalnega 
sistema, bo možno pridobiti subvencijo do 30 % priznanih stroškov naložbe. Še 
višje subvencije, do 40 % priznanih stroškov naložbe bo možno pridobiti za bolj 
celovito obnovo stavbe, ki bo vključevala toplotno izolacijo fasade, toplotno izola-
cijo strehe oziroma plošče proti neogrevani podstrehi ter optimizacijo ogrevalnega 

sistema in se bo izvajala na podlagi izdelanega projekta za izvedbo del, sama grad-
nja pa bo morala biti strokovno nadzorovana. Pri izračunu subvencije se pri vseh 
ukrepih upoštevajo priznani stroški posameznega ukrepa, ki pa so tudi nominalno 
omejeni oziroma določeni glede na vrsto ukrepa.

Eko sklad tako kot v dosedanjih razpisih tudi na podlagi novega javnega poziva 
socialno šibkim etažnim lastnikom, ki so v času oddaje vloge na javni poziv upravi-
čeni do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, omogoča 
pridobitev subvencije v višini 100 % njihovega deleža financiranja naložbe. Javni 
poziv 41SUB-OBPO16 ponuja tudi pomembno novost: do subvencije bodo po no-
vem upravičeni poleg etažnih lastnikov, ki so fizične osebe, tudi pravne osebe. 

Razpisna dokumentacija z vsemi obrazci in seznamom ustrezne opreme je dostop-
na na spletni strani Ekološkega sklada RS (www.ekosklad.si), novosti v letošnjem 
razpisu je precej, zato dodatne informacije o javnem pozivu lahko dobite po tele-
fonu: 01/241-48-20 vsak delovni ponedeljek, sredo in petek med 13. in 15. uro. 
Strokovno svetovanje pri pripravi investicije glede vrste in tehnične izvedbe ukre-
pov, razpisno dokumentacijo ter dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite 
tudi v Energetsko svetovalni pisarni v Tržiču, ki deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, 
za obisk se predhodno dogovorite po telefonu: 04/597-15-52 ali se naročite preko 
spletne strani http://www.trzic.si/esp.aspx (naročanje na brezplačno svetovanje).

ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18

tel. (04) 597 15 52
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Poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanj občine Tržič za leto 2016

Tudi letos bo Občina Tržič na svečani proslavi ob občinskem prazniku v mesecu decembru 2016 podelila priznanja Občine Tržič. V skladu z Odlokom o priznanjih Občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 19/15) so priznanja Občine Tržič: naziv častni občan Občine Tržič, plaketa Občine Tržič in diploma Občine Tržič.

Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju in 
ugledu Občine Tržič, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega življenja pušča pečat v 
lokalni skupnosti ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. 

Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič in se podeljuje:

•	 posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,

•	 skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali 
drugem področju življenja in dela. 

Vsako leto se lahko podeli eno posamično plaketo in eno kolektivno plaketo.

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

Vsako leto se praviloma podeli največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom in dve kolektivno.

Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku 5 let od prejšnje podelitve. 
Priznanja po tem odloku se med seboj ne izključujejo.

Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati: 

– naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s podpisi skupine posameznikov, 

– podatke o predlaganem prejemniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še     
     kontaktno osebo, 

– pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je kandidat fizična oseba, še ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov, 

– podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je predlagatelj pravna oseba, še kontaktno osebo, 

–  vrsto priznanja, 

– obširnejša obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in dejstev pomembnih za podelitev priznanja. 

K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog. 

Vabimo vas, da do 1. 10. 2016 posredujete svoje popolne predloge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2016 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič s pripisom »Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič 2016 – ne odpiraj!«. Če je predlog poslan po pošti, se šteje, da je pra-
vočasen, če je oddan na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

Andreja Potočnik, l.r.

Številka: 032-3/2014 

Datum: 1. 9. 2016 

 

     Krajevna skupnost  
              Sebenje  

VAŠKI SEJEM  
Žiganja vas  
(družinska in MTB tura) 
sobota, 3. september 2016, 
od 9. ure dalje 

DAN TRŽIŠKIH PLANINCEV 

Tržič—Planinski dom pod  
Storžičem  
nedelja, 25. september 2016, 
ob 9. uri 

KOLESARJENJE NA TRŽIŠKEM 

Informacije: www.tkotrzic.si, www.trzic.si 

Držimo se tradicije, da se vsakih pet 
let zberemo tisti, ki smo luč sveta 
zagledali leta 1941. 17. septembra 
ob 17. uri vas vabimo v Restavracijo 
Raj v Tržiču, da se skupaj poveselimo. 
Svoje prijave sporočite na št.: 031-
787-289 Marti Kenda, najkasneje do 
14. septembra.

Veselimo se srečanja z vami. 

Odbor: Mili Ivnik, Filipina Ležaja, 
Marta Kenda
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
september 2016
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so 
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.  

RAZSTAVE
od 25. avgusta do 3. oktobra, Galerija Atrij Občine Tržič
Slikarska razstava Utrinki: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj;
Tržiški muzej

od 31. avgusta do 27. septembra, Kurnikova hiša
Razstava: Prišli so v Tržič in pustili svoje sledi;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržiški muzej

od 3. do 5. septembra, Galerija Paviljon NOB
Razstava Tržiških obrtnikov ob 40. obletnici OOZ Tržič;
Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič

od 15. septembra do 28. oktobra, Galerija Paviljon NOB
Razstava ilustracij: Svet Jelke Reichman; Tržiški muzej

od 30. septembra do 8. oktobra, Vrtec Tržič 
Dnevi evropske kulturne dediščine: Teče mi, teče vodica; Vrtec Tržič

SEPTEMBER
vsak dan v septembru 2016
Vpisi v hip hop, rock and roll, break dance, jazz balet in otroški plesni vrtec, 
brezplačni mesec plesa; v Paviljonu NOB, vsak dan od 16. ure dalje
Plesna šola Tržič

od 1. do 29. septembra 2016
Brezplačne predstavitvene vaje za nove člane KUD Leyli; v dvorani na Balosu 4
KUD Leyli

četrtek, 1. september 2016
20:00 v Pollakovem salonu ali na vrtu Tržiškega muzeja 
Tržiške poletne prireditve; Glasbeni večer v Tržiškem muzeju, Iztok Mlakar;
Tržiški muzej

petek, 2. september 2016
19:00 Dom Krajanov Brezje pri Tržiču
Pete spominjarije na gledališkega in filmskega velikana Poldeta Bibiča;
KS Brezje pri Tržiču, ZKO Tržič - območna izpostava JSKD Tržič 

sobota, 3. september  2016
Izlet na Ojstrnik 2052 m; Planinsko društvo Tržič

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

9:00, Žiganja vas
Vaški sejem in tek po Poti treh zvonov; Krajevna skupnost Sebenje

21:00 Amfiteater Gorenjska plaža
Tržiške poletne prireditve; koncert HELP! A BEATLES TRIBUTE in KINGSTON;
Občina Tržič in Media butik d.o.o.

nedelja, 4. september 2016
7:00 cerkev sv. Andreja
Sveta maša za Šuštarsko nedeljo;
Turistično društvo Tržič

7:00-19:00 staro mestno jedro Tržiča
Šuštarska nedelja; Turistično društvo Tržič

8:00-18:00 parkirišče ob stavbi Mikone
Razstava starodobnikov Naglident klasik moto klub in AMD Tržič;
Turistično društvo Tržič

9:00-17:00 Atrij Občine Tržič
Plezanje na mlaj; Turistično društvo Tržič

9:00-17:00 pred cerkvijo sv. Andreja
Šuštarski kotiček. Prikaz izdelovanja čevljev v živo; Turistično društvo Tržič

9:00-18.00 nasproti Restavracije Raj
Rokodelska delavnica Kosmač; Turistično društvo Tržič

9:00-18:00 Pollakova kajža
Ogled razstav Tržiški šuštarji in Usnje vseh barv ter slovenskega smučarskega 
muzeja v spremstvu kustosa; Tržiški muzej

9:00-18:00 Pollakova kajža
Detektivska pot radovednega čeveljčka; Tržiški muzej

9:30-19:00 Paviljon NOB
Otvoritev Razstave Tržiških obrtnikov ob 40. obletnici OOZ Tržič;
Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič

od 10:00 dalje glavni oder na Predilniški cesti
Šuštarska veselica z Radiem Gorenc; Pihalni orkester Tržič, Plesni klub Tržič, 
Folklorna skupina Bled, ansambel Kdr voč, KUD Leyli, Plesni studio Špela, 
101ka band, ansambel Svetlin, Brigita Šuler, Ognjeni muzikanti;
Turistično društvo Tržič in Radio Gorenc

10:00-18:00 Pollakova kajža
Čeveljčkove igre na vrtu muzeja; Tržiški muzej

10:15 pred cerkvijo sv. Andreja
Pihalni orkester Tržič; Turistično društvo Tržič

11:00 parkirišče tržnice pri Občini Tržič
8. Festival tržiških bržol: prižiganje ognja; Turistično društvo Tržič

11:00-15:00 parkirišče tržnice pri Občini Tržič
8. Festival tržiških bržol: kuhanje tržiških bržol; Turistično društvo Tržič

11:00-16:00 Pollakova kajža
Ustvarjalna delavnica za otroke; Tržiški muzej

11:30-16:00 parkirišče tržnice pri Občini Tržič
8. Festival tržiških bržol: plesni in glasbeni program s Skupino Divji zahod;
Turistično društvo Tržič

12:00-18:00 pred Gostilno »KOZUC«
Nastop Tanje Žagar in skupine Avantura; Jana Jančič s.p.

15:00 parkirišče tržnice pri Občini Tržič
8. Festival tržiških bržol: ocenjevanje bržol;, Turistično društvo Tržič

16:00 parkirišče tržnice pri Občini Tržič
8. Festival tržiških bržol: razglasitev najboljših bržol;, Turistično društvo Tržič
Cel dan - poleg stolpnice
Animacija in športna zabava za otroke; Športno društvo Katrx šport
Turistično društvo Tržič
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torek, 6. september 2016
16:00  Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi; Klub CVT Tržič

četrtek, 8. september 2016
18:00 -21:00 dvorana na Balosu 4 Tržič
Delavnica odrskega ličenja z Vesno Zorman iz Ambrosie; KUD Leyli

petek, 9. september 2016
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sprejem Pretnarjevega nagrajenca Zvonka Kovača;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja. 

sobota, 10. september 2016
8:00 Trg svobode
Tržni dan; Polona Brodar s.p.

Izlet Podsreda- Tuhelj s kopanjem;
Društvo upokojencev Tržič

nedelja, 11. september 2016
13:00 prelaz Ljubelj
20. Hrastov memorial; Avto moto društvo Tržič 

ponedeljek, 12. september 2016
18:00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše; Zdravstveni dom Tržič

torek, 13. september 2016
17:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič 

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

19:00 knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Slavnostni večer ob 140-letnici rojstva Ivana Cankarja;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Mladinsko gledališče Tržič 

sreda, 14. september 2016
7:00 iz Tržiča
Ekskurzija v Starošince; Društvo diabetikov Tržič in ZŠAM Tržič 

11:00-12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

četrtek, 15. september 2016
15:00 sejna soba knjižnice
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

18:00 Galerija paviljon NOB
Otvoritev razstave ilustracij: Svet Jelke Reichman; Tržiški muzej

petek, 16. september 2016
14:30-21:00, Trg svobode
Ulični festival: Zelena luč za trajnost; Občina Tržič

18:00-21:00 prostori KS Bistrica pri Tržiču
Novi vpisi v Alteršolo za mlade; Alteršola 

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

Izlet v Kobarid ali Bolnico Franja; Društvo invalidov Tržič

sobota, 17. september 2016
9:00 v kamnolomu v zgornjem Lomu – Slaparska vas
Meddruštveni pohod do Doma pod Storžičem; Društvo diabetikov Tržič

Planinski izlet: Cellon; Planinsko društvo Križe

nedelja, 18. september 2016
10:00 Zavetišče v Gozdu
Palačinkin ŽIV ŽAV 2016; Planinsko društvo Križe

torek, 20. september 2016
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Jesenske BESEDARIJE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 23. september 2016
19:00 Kulturni dom Križe
En godec nam gode, en pevec pa poje 2016;
JSKD območne izpostave Tržič, Kranj in Jesenice 

sobota, 24. september 2016
iz Tržiča
Planinski izlet na Peco 2125 m; Planinsko društvo Tržič

10:00 Amfiteater Gorenjska plaža
KV turnir v akrobatskem rock and roll-u in tekmovanje v  
break dance in hip hop-u; Plesni klub Tržič

nedelja, 25. september 2016
Dom pod Storžičem
Dan tržiških planincev; Planinsko društvo Tržič

torek, 27. september 2016
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Druženje z Majo Činku in Slavico Štirn; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 28. september 2016
11:00-12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Pod morjem okoli sveta, Andrej Voje;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

sobota, 1. oktober 2016
9:00 središče Sebenj
Vaški sejem; Krajevna skupnost Sebenje 

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

18:00 Dom krajanov Podljubelj
Premiera dokumentarnega filma: Kulturna zapuščina Emilije Ahačič, 
tovarišice Milke; KUD Podljubelj 

Planinski izlet: Skutnik 2074 m in Krnčica 2142 m;
Planinsko društvo Tržič 

9:15 po sveti maši izpred Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah
Romanje po Rožnovenski poti pred praznikom Rožnovenske Marije;
Društvo sv. Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja ter KD Kranjčani 
materam 

nedelja, 2. oktober 2016
10:00 SC Sebenje
Tekmovanje v smučarskih skokih Alpe Adria za mlajše kategorije;
NSK Tržič FMG 
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Avto-moto društvo Tržič organizira prireditev Gorski preizkus starodobnikov (oldti-
merjev) Ljubelj 2016, ki bo 11. septembra 2016 na mejnem prelazu Ljubelj. 
Letos bo to 20. prireditev za Hrastov memorial v organizaciji AMD Tržič.

Na znameniti ljubeljski cesti, ki je znana po dirkah med letoma 1926 in 1961, ponovno organiziramo priredi-
tve starodobnikov, na katerih lahko sodelujejo motocikli in motocikli s prikolico do letnika 1961.
Včasih so se prireditve odvijale na precej daljši progi, sedaj pa je del stare proge, ki vodi do mejnega preho-
da, asfaltiran. Ker pa želimo obuditi take dirke, kakršne so bile pred 40 leti, se prireditve dandanes odvijajo 
na makadamski progi, ki pelje od mejnega prehoda do vrha starega prelaza na Ljubelju. Proga je dolga 2300 
m in na najstrmejši točki doseže vzpon celo do 33%.

Lani je na prireditvi sodelovalo 75 tekmovalcev, ki so se pomerili v osmih različnih kategorijah. Prireditev si 
je ogledalo okrog 3.000 gledalcev.

Urnik: nedelja, 11. september 2016:
•	 verifikacije prijav in tehnični pregled od 7.00 do 9.15 ure
•	 treningi po kategorijah z merjenjem časa od 10.00 do 12.00 ure
•	 svečano odprtje ob 12.30 uri
•	 tekmovanje po vrstnem redu kategorij od 13.00 do 17.00 ure
•	 skupinsko fotografiranje ob 17.00 uri
•	 objava neuradnih rezultatov ob 17.30 uri
•	 razglasitev rezultatov in podelitev nagrad ob 18.00 uri

 
Pogoje sodelovanja si lahko preberete na spletni strani http://www.ljubelj.si/pravilnik/.

 
Vabljeni, se vidimo na Ljubelju!
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TATARSKI BIFTEK

PLESKAVICE VELIKE

DOMAČA SUHA SALAMA

KRANJSKA KLOBASA

6,90 5,40
€/kg

PIŠČANČJA NABODALA Z ZELENJAVO SVINJSKI RAŽNJIČI

5,50
€/kg

ČEVAPČIČI DOLGI

3,30
PRŠUT NAREZEK

7,90
€/kg

GOVEJE KOCKE ZA GOLAŽ

5,50
€/kg

LUKOVA KLOBASA ZA KUHANJE IN PEČENJE

22. OBLETNICA CENTRA V KRIŽAH 
- ZELO UGODNO V POLETNI SEZONI 2016 (15.4.2016 - 30.9.2016)  


