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Hitreje, višje, močneje
Dominika Ahačič

Letošnji februar bodo poleg kulturnega praznika in pustnih rajanj
zagotovo zaznamovale zimske olimpijske igre.
Te niso le največji športni dogodek, na katerem se tekmovalci v
duhu slogana »hitreje, višje, močneje« borijo za odličja, temveč s
seboj prinašajo pomembno sporočilo miru. Pa tudi medsebojnega
spoštovanja, povezanosti in prijateljstva med ljudmi.
Prav takšno je bilo vzdušje na tržiških ulicah, ko smo v začetku
januarja gostili slovensko olimpijsko baklo. Med osmimi kraji, ki
jih je obiskala, je z razlogom tudi Tržič. Preteklih olimpijskih iger
se je namreč udeležilo že 26 Tržičank in Tržičanov.
Olimpijske igre pa še zdaleč niso zgolj športni dogodek. Povezujejo kulturo, politiko, gospodarstvo … Podobno kot naše glasilo.
Člani novega uredniškega odbora si bomo prizadevali, da bo tudi
Tržičan nastajal v olimpijskem duhu – hitreje, višje, močneje.
Upamo, da tudi s pomočjo vas – bralcev in dopisnikov.

Popravek
Uredništvo

V novembrski številki glasila Tržičan smo pri članku Gorski
kolesarji na Češkem na strani 7 napačno navedli avtorja fotografije. Pravi avtor je Andrej Remškar. Njemu in vsem prizadetim se za napako opravičujemo.

Pojasnilo uredništva
Občinska uprava se je v začetku januarja odločila za obširnejšo
predstavitev projektov, zaključenih v preteklem letu. Zato boste na
srednjih straneh glasila našli posebno prilogo, ki jo je pripravila
občinska uprava; uredniški odbor za vsebino priloge ne odgovarja.

S prikazovalniki hitrosti do večje
varnosti
Saša Pivk Avsec

Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika tudi letos na podlagi javnega poziva razdelila
prikazovalnike hitrosti »Vi vozite« v brezplačni polletni najem
slovenskim občinam, tudi Občini Tržič.
Z brezplačnim najemom prikazovalnikov hitrosti želijo opozoriti
voznike k strpnejši vožnji in s tem prispevati k večji varnosti vseh
udeležencev v cestnem prometu. Hkrati pa spodbuditi občine, da
bi uporabljale prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit
kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in
izven njih. S prikazovalniki hitrosti se tudi zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi teh lahko pripravijo analize ter predloge
za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah.
Prednost pri izbiri so imele občine z nevarnimi mesti, kjer je visoka stopnja prometnih nesreč, lokacije s šolsko potjo ter lokacije
s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim dnevnim
prometom. Pobudo za postavitev prikazovalnika hitrosti je Občina
Tržič prejela tudi s strani OŠ Tržič, sveta staršev šole in Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič, ki izražajo
nujno potrebo po realizaciji
še enega izmed ukrepov za
umirjanje prometa.
Župan Sajovic je potrdil
dobre izkušnje s prikazovalnikoma na Cankarjevi
cesti in na Trgu svobode,
zaradi katerega sicer še ni
bil nihče kaznovan, so se
pa primeri prehitre vožnje
zmanjšali za polovico.
Prikazovalnik na Cankarjevi cesti

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odgovornega urednika: Dominika Ahačič
Člani uredništva: Tanja Ahačič, Petra Hladnik, Jože Klofutar,
Erna Meglič, Marija Mravlje, Janja Nemc in Maja Tekavec
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski
center Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode
18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com,
tel. 04 59 71 524, www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada: 5.980 izvodov.
Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353.

Na naslovnici: Veliki vrh (foto: Mateja Dolžan) in olimpijska bakla v
Tržiču (foto: Štefan Kodorovič). 25. januarja je obletnica velikega podora v Karavankah, ki ga je - tako legenda - povzročil prav tržiški zmaj.
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Statistika meritev hitrosti
Mitja Herak

Medobčinski inšpektorat Kranj je glede na statistiko meritev hitros
ti na Trgu svobode v Tržiču za obdobje med 4. in 10. decembrom
ugotovil, da: je hitreje od predpisanih 30 km/h vozilo 17,52 %
vozil, oziroma 1,51 % manj kot novembra; je hitreje od 40 km/h
vozilo 0,76 % vozil, oziroma 0,27 % manj kot novembra; hitreje
od 66 km/h ni vozilo nobeno vozilo, novembra so 3 vozila vozila hitreje od 76 km/h. Ti statistični podatki izkazujejo izboljšanje
prometne varnost.
Podobno statistično analizo smo kasneje pripravili še za odsek pri
tabli za začetek naselja Bistrica pri Tržiču (pri PP Tržič), kjer je
hitrost omejena na 50 km/h. Izkazalo se je, da skoraj ni bilo zabeleženih vozil, ki bi vozila hitreje od 50 km/h, da je povprečna hitrost
vseh vozil 34 km/h, največja izmerjena hitrost pa je bil 67 km/h.
Vsi podatki kažejo na to, da prekoračitev hitrosti na tem območju
ni, dejstvo pa je, da zaradi nepreglednega ovinka že hitrosti do 50
km/h predstavljajo težavo za voznike pri vključevanju v promet iz
smeri Bistrice proti Tržiču.

župan z nami

Odločno in
povezano naprej,
v dobro občine in
vseh nas
mag. Borut Sajovic

Spoštovani občanke in občani, dragi prijatelji, z delom in načrti smo že pogumno vstopili v leto 2018, zato uvodoma še enkrat
čestitka in želja, naj bo to leto za vas in vaše bližnje povezano,
srečno, zdravo in izpolnjeno.

Da bo vse teklo, kot je prav, …
… bodo tudi letošnje leto zaznamovale številne investicije in nove
pridobitve v občini, ob tem pa bomo storili vse potrebno za normalen vsakdan v družinah, vrtcih, šolah, javnih zavodih, krajevnih
skupnostih in društvih. Lotevamo se tudi večletnega pridobivanja
dovoljenj, načrtov, soglasij, ki so potrebni, da lahko naša občina
vsako leto gradi brez zadolževanja.

To smo mi, Tržičani
Smo in ostajamo ena redkih občin, kjer s septembrskim vpisom
v vrtce sprejmemo prav vse otroke. Tako bo tudi vnaprej. Veseli
smo, da v občini deluje tudi manjši zasebni vrtec v nekdanjih pros
torih uprave komunale. Ni velik, omogoča pa izbiro.

jene delitve in jih zmogli zavrniti. Med drugim smo večkrat priča
škodljivim delitvam na javni in realni sektor. Vendar pa to nista
dva pola, kajti brez dobrega zdravstvenega doma, knjižnice, ljudske univerze, komunale in izdanih gradbenih in upravnih dovoljenj
tudi dobrega gospodarstva ni. Ponosni in veseli smo lahko, da se je
gospodarstvo v zadnjih letih v Tržiču konkretno in merljivo okrepilo. Lani smo pridobili več kot dvesto novih delovnih mest, plače
so v povprečju nekoliko višje, brezposelnost se približuje naravni
in normalni. Podjetja zdaj težje kot delo, finančna sredstva in naročila najdejo kvalitetne, usposobljene sodelavce. Zadovoljen sem,
ker lahko zrno v pogačo uspeha s preudarnimi ukrepi in konkretno
podporo turizmu in gospodarstvu dodamo tudi z ukrepi občinske
uprave. Ponosen sem na naše zavzete, strokovne, predane sodelavke in sodelavce. Uprava je pomlajena, izobražena, izkušena in
motivirana. Smo majhen, a povezan in ustvarjalen tridesetčlanski
kolektiv, ki bo storil vse za napredek občine in dobrobit občanov.

Najranljivejši med nami
Moč verige se meri po moči posameznega člena, zato sem zadovoljen, da se krepijo tudi državne pomoči in ukrepi, ki bodo olajšali
in izboljšali življenje tistim, ki potrebujejo pomoč. Zato se ob tej
priložnosti zahvaljujem za sodelovanje tudi vsem humanitarnim
organizacijam, Centru za socialno delo z Mladinskim centrom in
kolektivu prenovljenega doma starostnikov v Bistrici.

Odločno in povezano naprej
Nenazadnje bodo leto zaznamovale tudi državne in lokalne volitve,
pa tudi olimpijada. Ne dovolimo si, da nam te dogodke ukradejo
skrivači v omarah, pisci anonimk, sejalci obljub in nestrpneži. Naj
bo to, tako kot na olimpijadi, praznik najboljših, najbolj srčnih,
praznik ljudi dejanj in merljivih rezultatov, ki zmoremo povezovati. In tu imamo Tržičani izjemno tradicijo, ponos, dobro delo in
dobre rezultate, ki jih lahko vidimo, izmerimo, čutimo, doživljamo
in znamo nagraditi. Gremo Slovenija, gremo Tržič – odločno in
povezano naprej.

Vsi vrtci in vse tri šole delajo uspešno in povezovalno.

Združuje in povezuje nas tudi projekt Tržič – mesto dobrih misli in
želja. Da sodelovanja, pozitivnosti in energije resnično ne zmanjka, dokazujejo tudi decembrski občinski nagrajenci. Ustvarjalni,
veseli in delovni ljudje, na čelu s častno občanko Jožico Koder. Še
enkrat čestitke in velika zahvala. Ja, to smo mi, Tržičani. Družabnost imamo očitno v genih, zato je za skupnost izredno pomembno,
da dobro deluje skoraj stotnija naših društev. Zmoremo jih sofinancirati, jim omogočati prostorske pogoje in jih povezovati.

Delamo za napredek občine in dobrobit
občanov
Želim si, da bi lahko ob prizadevanjih za plače in boljši standard, ki
se pred volitvami vedno okrepijo, ostali pozorni na umetno ustvar-

V Tržiču nosimo olimpijske sanje.
tržičan
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iz dela občinske uprave

VRTEC TRŽIČ VABI K VPISU
PREDŠOLSKIH OTROK ZA
ŠOLSKO LETO 2018/2019,

DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta
(trajanje 6 do 9 ur),
CICIBANOVE URICE za otroke v starosti od 3 do 6 let
(v obsegu do 160 ur letno).

ki bodo na dan 1. 9. 2018 dopolnili starost 1 leto oziroma
11 mesecev.

Vabljeni na veder polet v veliki svet!

Vpis bo potekal od 26. 2. 2018 do
2. 3. 2018.
V ponedeljek, torek, četrtek od 6.30 do 14.30,
v sredo od 6.30 do 16. ure in
v petek od 6.30 do 13. ure.

ENOTA PALČEK in ENOTA LOM:
v ponedeljek, 26. februarja 2018, med 9.30 in 11. uro.

Vpis bo potekal v prostorih svetovalne službe vrtca na upravi
Vrtca Tržič,
Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič.

ENOTA DETELJICA:
v sredo, 28. februarja 2018, med 9.30 in 11. uro.

Zadnja seja občinskega sveta v letu
2017
David Ahačič

Občinski svetniki so se zadnjič pred vstopom v volilno leto sestali
na 28. redni seji 14. decembra 2017, na kateri so imenovali tudi
novo odgovorno urednico glasila Tržičan. To je kot edina kandidatka postala Irma Lipovec, upokojena učiteljica in vodja kovorske
podružnične osnovne šole, raziskovalka lokalnega kulturnega izročila in v minulem mandatnem obdobju članica uredniškega odbora
glasila. Štiriletni mandat bo urednica nastopila marca.
Zaradi odsotnosti predstavnikov nadzornega odbora je župan predlagal umik Informacije o opravljenem pregledu zaključnega računa
Občine Tržič za leto 2017. Svetniki so razpravljali o poročilu o pos
lovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2016 in realizaciji
poslovnega načrta za leto 2017; člani pristojnih odborov so opozorili občinsko upravo, naj svetnike v prihodnje s poročili in letnimi
načrti seznani bistveno prej.
Morda najpomembnejša točka dnevnega reda je bil Predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za
leto 2018, ki ga je občinska uprava pripravila predvsem zaradi najave oz. objave javnih razpisov za sofinanciranje ukrepov trajnostne
mobilnosti (kamor bo Občina Tržič prijavila izvedbo rekonstrukcije
križišča Sokolnica), gradnje javne infrastrukture za odpadno vodo
(prijava projekta Dokončanje izgradnje sistema odvajanja odpad
ne vode v aglomeraciji Loka) ter operacij za uresničevanje ciljev
strategije lokalnega razvoja za LAS gorenjska košarica (Občina bo
sodelovala s štirimi projekti: Hitro s kolesom, Počakaj na bus, Bo
gastvo narave in Zelena naselja). Svetniki so rebalans podprli, glasovanja so se vzdržali le člani svetniške skupine Zagon; njihov vodja Klemen Belhar je v razpravi pojasnil, da so se za ta korak odločili,
ker so po njihovem mnenju občinski proračuni minulih let premalo
ambiciozni. Skupni prihodki se s predlagano spremembo proračuna za leto 2018 povečujejo za 424.780 EUR, skupni odhodki pa za
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ENOTA KRIŽE:
v torek, 27. februarja 2018, med 9.30 in 11. uro.

PRIDRUŽITE SE NAM V NAŠ VSAKDAN.

brezplačna objava

Sprejemali bomo tudi vpisne liste za otroke, ki bodo dopolnili
starostni pogoj 1 leta oziroma 11 mesecev po 1. 9. 2018.
Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 3. leta
(trajanje 6 do 9 ur),

DNEVI ODPRTIH VRAT BODO
POTEKALI PO RAZPOREDU:

1.872.256 EUR, kar pomeni večji proračunski primanjkljaj, ki pa se
bo pokrival s prenesenimi neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.
Svetniki so potrdili predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora z oznako LEŠ 03 in
Osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva
in gospodarstva v občini Tržič. Ob slednjem so člani Odbora za gos
podarstvo opozorili na morebitno pomanjkanje sredstev v primeru,
da se razpišejo sredstva za ukrep nakupa zemljišč in objektov, ter
poudarili, da se mora v primeru dobrih projektov Občina Tržič hitro
odzvati, da za le-te zagotovi zadostna sredstva.
V nadaljevanju predstavljamo povzetka odgovorov občinske uprave
na dve od slišanih pobud oz. vprašanj.
Čebelarsko društvo Tržič je v času, ko je občina zbirala pobude za
spremembe in dopolnitve OPN, oddalo pobudo za spremembo Od
loka o občinskem prostorskem načrtu občine Tržič, ki bi čebelarjem
omogočila gradnjo čebelnjakov na kmetijskem, gozdnem in vodnem
zemljišču. Kdaj tržiški čebelarji lahko pričakujejo takšno ureditev?
Župan je pojasnil, da so pobude za spremembo OPN v teku, čakajo
še soglasja s strani državnih organov in računajo na dopolnitev OPN
jeseni 2018. Spomnil je, da za postavitev zidanega čebelnjaka na
stavbnem zemljišču ni ovir, pač pa se te pojavijo ob želji po gradnji
na kmetijskem zemljišču. Razlog je možnost zlorab, saj tudi takšni
čebelnjaki lahko sčasoma postanejo bivalni objekti.
V zadnjem obdobju smo bili priča obsežnim neurjem, ki so povzro
čili veliko škodo na številnih področjih Slovenije. Kakšna je bila
razsežnost neurij v tržiški občini in kakšno škodo so povzročili?
Župan je pojasnil, da je bila silovitost neurja nekoliko manjša kot v
nekaterih bolj izpostavljenih delih Gorenjske. V Jelendolu, Dolini,
Čadovljah in Lomski dolini je prišlo do številnih škodnih primerov.
V Lomu pod Storžičem so bili več kot polovico dneva brez elektrike, zaprt je bil vrtec v POŠ Lom, otroci pa premeščeni v Vrtec
Palček. Alarmirana so bila skoraj vsa gasilska društva, sklican je bil
tudi štab Civilne zaščite v ožji sestavi, ki je opravljal in koordiniral
naloge v svoji pristojnosti. Na stavbi Pollakove kajže je odpadel
del betonskega nadstreška, v Podljubelju in na Ravnah pa so gasilci
črpali meteorno vodo iz kleti.

spremljamo, poročamo

Farni dan in župnikov
jubilej
Dominika Ahačič

Ob godu farne zavetnice svete Katarine
Aleksandrijske v Lomu pod Storžičem že
tradicionalno pripravijo druženje za krajane. 25. novembra lani je bilo še posebej veselo, saj so ob tej priložnosti obeležili tudi
dva jubileja tamkajšnjega župnika dr. Silva
Novaka. Ta je namreč praznoval štirideset
let duhovništva in 65. rojstni dan.
Praznična sobota se je začela s sveto mašo

Silvestrovanje v Križah
Mateja Čadež

»Če želiš spremembe, bodi sam sprememba,« je misel, ki me spremlja na vsakem koraku. Želim si, da bi ljudje večkrat naredili
kaj dobrega za ljudi, ki živijo v našem okolju. V vsakem času se moramo potruditi za
medsebojne odnose in znati pogledati tudi
čez ograjo svojega vrta.
Ob čudovitem vzdušju ob otvoritvi kriškega trga se mi je porodila zamisel o izvedbi
silvestrovanja na prostem v Križah. Zamisel je podprl predsednik KS Križe, Slavko
Bohinc, in skupaj sva se odločila, da prireditev organizirava z donacijami zgolj kriš
kih podjetij in podjetnikov. Križani naju
niso razočarali, saj smo zbrali ravno dovolj
sredstev. G. Bohincu sem hvaležna za brezmejno potrpežljivost, družini Kokalj, fantom PGD Križe, Benotu Jančiču, Tomažu
Zabretu in Jožetu Šveglju, ki so z veseljem
priskočili na pomoč pri ureditvi prostora.

v cerkvi sv. Katarine in koncertom v dvorani Doma krajanov, ki so ga v večji meri
oblikovali domači glasbeniki.
Nastopili so pevci Mešanega pevskega
zbora KUD Lom in otroškega pevskega
zbora POŠ Lom pod Storžičem. Predstavil se je tudi cerkveni otroški pevski zbor,
Maša Roblek je zaigrala na kitaro, Patrik
Ahačič na harmoniko, Klara Perne pa na
flavto. Ob koncu kulturnega programa sta
se na lomskem odru predstavila še dva
vrhunska glasbenika – Elena Istileulova in
Zoran Mosič.
Izletniška kmetija Pr' Hariž je ob pomoči Roberta Markiča ter gasilk in gasilcev
Prostovoljnega gasilskega društva Lom

pod Storžičem pripravila pogostitev, lomski godci pa so poskrbeli za nadaljevanje
prijetnega druženja.
Popestrilo ga je presenečenje, ki ga je Krajevna skupnost Lom pod Storžičem pripravila za slavljenca; župniku je namreč
podarila nov mašni plašč. Koordinacijo
njegove izbire in nakupa je prevzel Jože
Tišler. Na plašču so ročno izvezeni simboli farne zavetnice sv. Katarine, ki jih je
oblikoval Anton Oranič iz Križev. Gospod
Silvo je bil iskreno presenečen in navdušen
nad darilom, plašč pa je prvič oblekel na
polnočnico.

Hvala tudi donatorjem in vsem, ki so pomagali , da je prireditev uspela.
Prvotni strah, ali bodo ljudje prišli, se je
v zadnjih decembrskih dneh spremenil v
sladke skrbi – kaj, če bo ljudi preveč? Z
dobro voljo in malo sreče pri vremenu je
uspeh običajno zagotovljen. Silvestrovanja
se je udeležilo med 400 in 600 ljudi, ki so
ustvarili izjemno vzdušje. Ob zvokih Pepita orchestra so plesali do druge ure zjutraj.
To je dober obet, da kriško silvestrovanje
postane tradicionalno.

Silvestrovanje na
Gorenjski plaži
Saša Pivk Avsec

Na najdaljšo noč v letu je bilo veselo in
praznično tudi na Gorenjski plaži. Že v
popoldanskih urah zadnjega dne leta so silvestrovali najmlajši, ki jih je ob številnih
animacijah z obiskom razveselil in obdaril
tudi dedek Mraz. Za prijetno silvestrsko
noč pa so poskrbeli veseliSVATJE, ki se
jim je ob polnoči na odru pridružil župan
Borut Sajovic in obiskovalcem zaželel optimističen skok v leto 2018.
tržičan
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»Priznanja ne bi bilo, če ne bi dolga
leta imela odličnih sodelavcev«
Dominika Ahačič; foto: Luka Rener

Jožica Koder je učiteljica slovenščine v pokoju, lektorica, zapisovalka besed in soavtorica številnih knjižnih del, v katerih je
opisala življenje in delo ljudi iz Tržiča in okolice.
Zato ne preseneča, da je konec lanskega leta prejela naziv
častne občanke. Čeprav sem jo zmotila med pripravami na
predstavitev dveh knjig (Stare tržiške jedi, novi okusi in Pod
gorami: folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo,
Kriško goro, Storžičem in Krvavcem), je izjemno iskrivo in brez
naglice spregovorila o svojem delu. »Če zaidem na svoje področje, čisto pozabim, da me kaj boli. Takrat se odpre in sem
kakor mlin,« pravi sogovornica.
Za svoje bogato pedagoško in kulturno delo ste prejeli že veliko nagrad. Kaj vam pomeni imenovanje za častno občanko
občine Tržič?
To lepo priznanje mi je v ponos in veselje. Predlagatelji so se izredno potrudili in napisali izjemno utemeljitev. Že na slovesni podelitvi 9. decembra lani sem poudarila, da visokega priznanja ne bi
bilo, če ne bi dolga leta imela odličnih sodelavcev, ljudi, ki so bili
in so naklonjeni mojemu delu.
Veliko sem se naučila od številnih pripovedovalcev iz kroga kulturnikov, skratka od ljudi, ki so veliko naredili za svoj kraj na različnih področjih. S tem, ko so mi darovali svoj čas, so bogatili moj
čas. S tem, ko sem pisala o njih, predstavila njihovo delo, sem
hkrati pokazala tudi svoje delo.
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Ste soavtorica številnih knjižnih del, ki so pomembna za ohranjanje tržiškega kulturnega izročila. Kako so nastajala?
Vedno sem delala na terenu, ljudi sem obiskovala. Pozorno sem jih
poslušala, vse natančno napisala. Doživela sem veliko lepega, med
nami se je spletlo prijateljstvo.
Po prihodu domov sem zapise za nekaj časa spravila v predal. Ko
je v meni dozorela podoba besedila, sem sedla, zapisala in gradivo
odnesla čisto vsakomur, da smo skupaj pregledali, če je zapisano,
kot je treba. Nato sem zapis oddala v tisk.
Leta 2000 sem uredila svojo prvo knjigo Tržiška pesnica Dorca
Kraljeva. Pesmi sem razporedila na cikle glede na vsebino. Likovno podobo jim je dal tržiški slikar Vinko Hlebš, v spremno
besedo k pesmim pa sem uvrstila spomine na pesnico. Veliko mi je
o Dorci Kralj povedal znani tržiški glasbenik, pevec, zborovodja
Franci Šarabon.
Dolg bi bil moj prispevek, če bi na tem mestu pripovedovala o
vseh, ki so me prijazno sprejeli v svoj dom in mi odstirali pogled
v svoje delo, v svoje ustvarjanje, vedenje o domačem kraju. Vsem
sem hvaležna, ker sem se veliko naučila od njih.
Če dobro poznaš snov, potem beseda teče sama od sebe. Trudila
sem se, da je bilo, kar sem dala iz rok, berljivo.
Vse življenje oziroma veliko let se ukvarjam z lepoto slovenske
besede, z bogastvom slovenskega jezika. Izbrala sem pravi poklic
– učiteljica slovenskega jezika. In to je moja sreča.
Zakaj ste se odločili, da boste učiteljica slovenščine?
Lepota slovenskega jezika mi je bila vedno blizu. Moja mama je
znala veliko Cankarja na pamet. Spomnim se, kako je včasih recitirala odstavke iz njegove proze. Sploh prve besede, ki sem se jih
naučila na pamet, so bile mamine. In sicer iz Cankarjeve povesti
Aleš iz Razora: »Vrhnika, prečuden kraj! V mehkem domotožju
mi zakoprni srce ob mislih nate.« Mene so te besede tako prevzele,
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Iz obrazložitve: Jožica Koder je 32 let delovala kot učiteljica slovenskega jezika v Tržiču in Bistrici in se že v tem času uveljavila
kot odlična mentorica raziskovalno – umetniških interesnih dejavnosti. Pod njenim okriljem je več kot 20 let nastajalo šolsko glasilo
Stezice OŠ Bistrica. Po upokojitvi je bila knjižničarka škofijske gimnazije v Šentvidu, svoje znanje je delila slušateljem na Ljudski
univerzi Tržič, še vedno se aktivno udejstvuje v uredniškem, zbirateljskem, raziskovalnem in lektorskem delu.
da sem zmeraj iskala v jeziku neko lepoto. In jo zlahka tudi najdeš.
Ko sem v šoli učila slovenščino, sem vedno zahtevala, da se učenci
učijo posamezne odstavke na pamet. Tudi sama sem to počela, s
tem pa se mi je uril spomin.
Veliko se ukvarjate tudi z narečji. Z vašo pomočjo je denimo
nastal slovarček tržiških pogovornih besed. Kaj je posebnost
narečij?
Rada poslušam lepo slovensko besedo. Recimo Berto Golob, ona
govori krasen jezik. Seveda pa cenim tudi narečja. Narečja so posebno bogastvo, imajo svoj čar. Človek bo lažje izražal čustva, ko
govori v maternem jeziku. Sploh pa bo bolj živo pripovedoval, če
bo uporabljal narečje.
Rada poslušam katero koli slovensko narečje. Tržiško ima precej
germanizmov. Ampak jezik se spreminja. Že Oton Župančič je
rekel, da je »jezik večni mladenič«. Prav zato pa zbiramo stare
pripovedi, da se čisto ne pozabi.
Kakšen bo jezik prihodnosti, ne vem, ker vanj tako vdirajo te tuje
besede. Mene prav moti tale beseda »lajkam«, ki se zdaj tako pogosto uporablja. No, nekaj tujk seveda mora biti, že za splošno
izobrazbo. Pa tudi mi nimamo vedno ustreznega domačega izraza.
Ampak če ga imamo, ga uporabljajmo.
Nekaj let ste delali tudi kot knjižničarka na Škofijski klasični
gimnaziji v Šentvidu.
Tam sem lepo počutila, zelo veliko pa sem se tudi naučila. Pomagala sem organizirati številne literarne večere, na katere sem se
morala dobro pripraviti. Gostili smo Alojza Rebulo, Janka Modra,
Borisa A. Novaka, Nika Ježa, Berto Golob, Zoro Tavčar …
Postavila sem nekaj razstav, večkrat pa sem morala tudi kaj napisati. Pravzaprav sem tam začela pisati. Na Škofijski gimnaziji nisi
mogel kar »vse z rok dat«, moral si se res potruditi.
Če sem kdaj nadomeščala kakšnega slavista, sem se ponavadi za
tisto šolsko uro pripravljala en teden, več ur na dan.
Kljub temu, da ste v pokoju, ste še vedno zelo aktivni. S čim
vse se ukvarjate?
Ogromno sem lektorirala. Veliko knjig, nazadnje delo Janez Slaparja – Temšaka Takole je bilo včasih u Vom in besedila Foto kluba

Tržič. V preteklosti mi je bilo v jezikovni pregled zaupanih tudi
okoli 80 diplomskih nalog. Iz njih sem se ogromno naučila. Ena
izmed diplomskih nalog mi je še posebej ostala v spominu, govorila je o severnoirskem konfliktu. Krasna naloga. Njen avtor je bil
Aljaž Anderle.
Ure in ure presedim. Zapisujem portrete tržiških kulturnikov in
razne pripovedi, pripravljam različne predstavitve. Če kaj delam,
imam vedno na eni strani mize Pravopis, na drugi Slovar sloven
skega knjižnega jezika.
Polno imam tudi raznih listov, razmetano imam, da je vse na dosegu roke. »Kastrol« sem prav gotovo zažgala že šest, sedem. Moj
sin Gregor večkrat reče: »Spet nisi pri stvari.« Rada berem in pišem, to me pač veseli. S tem spoznavam svet različnih ljudi, kar
mi da veliko znanja. Saj ga tudi veliko pozabim, ampak nekaj ga
še vedno ostane.
Zdaj redno hodim tudi na literarne večere v knjižnico dr. Toneta
Pretnarja.
Kaj pa sicer radi berete?
Sigurno ruske realiste. Od slovenskih avtorjev mi je blizu Lojze
Kovačič, od pesnikov pa mi je všeč Boris A. Novak. Kakšno epopejo je napisal! Jasno, tudi Prešeren. Komu pa on ni všeč?!
Danes imamo res poplavo knjig. Od mladinskih pisateljev mi je
všeč Pavle Zidar, seveda tudi France Bevk in Prežihov Voranc.
Občudujem njegove Solzice.
V obrazložitvi za imenovanje za častno občanko so predlagatelji zapisali, da ste med drugim tudi neutrudna dopisnica
občinskega glasila. Lahko v prihodnje pričakujemo še kakšen
prispevek izpod vaših rok?
Kakšno stvar bom zanesljivo še napisala. Nerada delam prevelike
načrte, ker se potem nikoli ne uresničijo. Ampak na Brezovem sta
bila dva moža, pomembna za slovensko literaturo, ki bi ju rada
predstavila v Tržičanu. Zlasti mlajši, profesor doktor Jože Pogačnik, ki je bil literarni zgodovinar. Njegov stric Jožef Pogačnik pa je
bil ljubljanski nadškof in metropolit, no, pa tudi pesnik. Napisala
bom tudi kaj o Brezovem kot zaselku nasploh.

tržičan
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Nagrajena podjetniška
ideja
David Ahačič

Pod okriljem Ljudske univerze Tržič je bil
oktobra lani v OŠ Bistrica izveden prvi
start up vikend – nekakšna intenzivna delavnica razvijanja podjetniških idej, ki so
jo vodili sodelavci Ustvarjalnika, društva
za spodbujanje podjetništva. V treh dneh so
mladi razvili svojo poslovno idejo, izdelali
izhodiščni projekt in jo nazadnje predstavili komisiji, ki so jo sestavljali podžupan
Dušan Bodlaj, ravnatelj OŠ Bistrica Štefan
Žun, podjetnik Tomaž Stritar in poslovni direktor Ustvarjalnika Matic Breznik.
Namen poslovnih tečajev je, da poslovne
ideje zaživijo tudi v praksi, zato bomo v
tej in naslednji številki glasila podrobneje
predstavili najboljši ideji kaj se z njima dogaja nekaj mesecev po zaključku start up
vikenda.
Zmagovalna ideja nosi naslov Bralna doživetja (Kaja Jergele in Katarina Meglič)
in jo bomo predstavili v marčevski izdaji,
tokrat pa smo na pogovor povabili Gašperja Golmajerja, študenta mediacije v turizmu in vodja ekipe Full Capacity. V produktu njegove skupine je komisija prepoznala
poseben potencial na področju razvoja turistične aplikacije v občini Tržič in ji zato
podelila posebno nagrado. Osnovna želja
aplikacije je ustvariti mrežo ponudnikov
turističnih namestitev in olajšati komunikacijo med njimi. Gašper, ki se trenutno že
dogovarja z občinsko upravo, da bi postal
njen sodelavec za področje turizma, je na
start up vikendu postal vodja svoje projektne skupine, pridružila sta se mu še brata
Jaka in Blaž Ciglič. Prvo izhodišče pos
lovne ideje je bilo oblikovanje in prodaja
turističnih paketov občinam, vendar se je
izkazalo, da v praksi za takšno trženje ni
interesa. Zato so idejo
prilagodili in se osredotočili na povezovanje
ponudnikov turističnih
storitev brez sodelovanja občine in gostov.
V bistvu gre za spletno
aplikacijo, ki bi jo turistični ponudniki uporabili v primeru prezasedenosti. S tem bi gostu
pomagali pri iskanju
alternativne primerne
nastanitve, omogočili posel sicer konkurenčnemu ponudniku
in hkrati tudi sebi omo8
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gočili finančno korist. Aplikacija namreč
omogoči, da nekaj odstotkov zasluži tudi
posrednik. Od 42 anketiranih ponudnikov
po vsej Sloveniji jih je 40 izrazilo pripravljenost za uporabo omenjene aplikacije, katere prednost je zanesljivo tudi brezplačna
uporaba. V slovenskem prostoru je to zanesljivo prva aplikacija, ki je namenjena izključno komunikaciji med ponudniki, ne pa
komunikaciji z gosti (kot npr. mednarodni
booking.com in podobni).
V zadnjih mesecih je Gašper Golmajer svojo idejo še razvijal in jo ob pomoči part
nerja in vlagatelja pripeljal do zaključne
faze priprave (v tej fazi se je spremenilo
tudi ime aplikacije v Share guest). Na trgu
bo dostopna spomladi, letošnjega marca ali
aprila, in sicer najprej za področje Ljubljane in Gorenjske, kasneje pa za področje
celotne države, saj jo bo mogoče naložiti
prek programa App Store. Gre za povsem
svežo poslovno idejo, ki je namenjena profesionalnim uporabnikom, zlasti manjšim
ponudnikom in hostlom, in hkrati omogoča
tudi boljšo izkušnjo gosta kot uporabnika
turistične namestitve. Gašperju vsekakor
želimo veliko uspeha pri prodoru na dinamično turistično tržišče.
Obe ekipi sta dobili neposreden vstop v
Podjetniško akademijo, ki se na Ljudski
univerzi zaključuje v začetku letošnjega
leta. Omenjena projekta sta le del širokega
programa prebujanja podjetniškega duha v
tržiškem okolju, ki ga v okviru Tržiškega
kreativnega centra izvaja Ljudska univerza Tržič. Njen v. d. direktorja Mitja Slapar
nam je predstavil tudi druge sorodne aktivnosti: podjetniške večere in zajtrke, podjetniške krožke za osnovnošolce, program
socialne aktivacije. Projekte kreativnega
centra financira Občina Tržič, zastavila pa
jih je nekdanja direktorica dr. Metka Knific Zaletelj, ki od konca lanskega leta vodi
občinsko upravo. V uredništvu občinskega
glasila ji tudi pri tem delu želimo prav toliko delovne vneme in uspeha.

Tržiška

kulinarika

Flancati
(kvašena različica)
1/2 kg gladke bele moke
1/4 l mleka
2 dag kvasa
1 zravnana žlička soli
1 žlica ruma
6 dag sladkorja
3 rumenjaki
1/2 dcl olja
Za flancate iz naštetih sestavin
zamesimo boljše kvašeno
testo. Ko dobro vzhaja, ga
na pomokani deski previdno
razvaljamo za mezinec debelo.
Nato ga s kolescem razrežemo
na štirikotnike, naredimo
vanje dve zarezi in pustimo,
da vzhaja. Nato jih položimo
v primerno ogreto maščobo
(olje), pokrijemo in ocvremo
na eni strani, da rahlo porjavijo.
Nato jih obrnemo in odkrite
ocvremo še na drugi strani. Z
lopatico jih preložimo na papir,
da se dobro odcedijo. Zložimo
jih na krožnik in potresemo s
sladkorjem v prahu, ki smo mu
dodali vanilin sladkor.
Vida Primožič, Tržič

foto: Dušan Podrekar

kulturne novice

Stare tržiške jedi, novi
okusi
Saša Poljak Istenič

Februarja se lahko veselimo prostega dne
ob Prešernovem dnevu, pa tudi norčij in
dobrot ob pustu, ki letos pade na 13. februar. Njegovo ime najverjetneje izvira iz
zveze »opustiti meso«, saj pepelnična sreda označuje začetek 40-dnevnega posta, ki
traja do velike noči. Zato se je bilo treba
na ta dan dobro najesti, predvsem mesnih
in mastnih jedi. Med njimi so zagotovo
najpriljubljenejši krofi in flancati.
Flancati ali podobni cvrtnjaki so na Slovenskem kot plemiška jed izpričani v poznem srednjem veku. Kot pustna jed so bili
v kmečkem okolju znani že vsaj v drugi
polovici 18. stoletja. Sprva so bili nekvašeni, danes pa poznamo krhke in kvašene.

Tradicionalni tržiški
recepti zdaj tudi v
knjigi
Saša Poljak Istenič

Konec leta 2018 je pri Ljudski univerzi
Tržič izšla knjiga Stare tržiške jedi, novi
okusi, ki je rezultat dela študijskega krožka
Tržiška kulinarična dediščina. Ob lokalnih pripovedih in anekdotah, povezanih
s prehranjevanjem, prinaša tradicionalne
recepte, ki so jih udeleženke prilagodile
sodobnemu okusu in življenjskemu slogu.
Tradicije prehranjevanja namreč niso statične, pač pa se spreminjajo z razvojem lokalnega okolja, v katerem živijo. Domačinke so poiskale stare recepte, v gospodinjski
učilnici OŠ Tržič skuhale jedi, ob tem pa
še raziskovale, kako jih lahko
izboljšamo. Postopek priprave
in končne jedi je sproti fotografiral Dušan Podrekar, medtem
ko so koordinatorka študijskega
krožka Saša Poljak Istenič, udeleženke Jožica Koder, Nika Perko in Katarina Tomc ter kustos
v Tržiškem muzeju Bojan Knific
zapisali zgodovinske drobce o
jedeh, zbrali ustne vire o nekdanjih tržiških gostilnah in popisali
svoje spomine o prehranjevalnih
navadah v tržiški občini. Nazadnje je Andrejka Belhar Polanc

V kvašeni različici so po okusu podobni
krofom, le brez nadeva. Krofe povezujejo
z dunajsko dvorno kuhinjo, kjer naj bi jih
v prvi polovici 19. stoletja, ocvrte na maslu
pripravljala kuharica Cacilie Krapf. Po njej
so se prvotno imenovali Cilli Kugeln (Cilkine kroglice), pozneje pa Krapfen (krapci). Glede na etimološko razlago imena
naj bi bila tovrstna sladica veliko starejša.
V stari visoki nemščini naj bi Krapfo pomenilo kljuko, kavelj ali krempelj – obliko
ocvrtega testa nepravilnih oblik z izrastki.
Ker so bili v preteklosti tako flancati kot
krofi – ali bobi, kot so jim ljudje zaradi
njihove oblike pogosto rekli – redko na
mizi, ponekod res le ob pustu ali izjemnih
priložnostih (npr. ob porokah), je z njimi
povezanih veliko spominov na otroštvo.
Rina Golja iz Bistrice pri Tržiču, ki se je
rodila leta 1941 in je otroštvo preživljala
v Zagorju ob Savi, je tako pripovedovala:
»Pri sosedu so pekli vzhajane flancate, pri
nas ne, zato sem šla pogosto k njim in sem

besedila in fotografije oblikovala v knjigo,
ki jo lahko kupite na Ljudski univerzi in v
TPIC.
Tradicionalno prehrano razumemo kot nesnovno kulturno dediščino, saj nas – čeprav
imajo jedi snovno obliko – zanimajo predvsem načini priprave, priložnosti, ob katerih
so jih jedli, in prehranske navade v določenih obdobjih. Tržiška kulinarika sodi v alpsko kulinarično dediščino, ki morda ni tako
priljubljena kot sredozemska ali francoska
kuhinja, a je prav tako enkratna in vredna
ohranjanja za prihodnje rodove. Alpske
države v sklopu mednarodnega projekta
Alpfoodway, ki ga sofinancira transnacionalni program Interreg Območje Alp, tako
že pripravljajo gradivo za skupno nominacijo alpske prehranske dediščine za vpis na
Unescov Reprezentativni seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva. Pri nas si za
to, da bi bila tudi slovenska – in z njo tržiška
– kulinarična dediščina del te nominacije,

kolm (premog) gor dajala na peč ali šla po
drva. Pa mi je rekla soseda: ‘Malo počakaj,
boš dobila kakšnega!’ Sem še kaj po hiši
naredila, potem pa sem dobila flancate in
jih kake tri ali štiri takoj pojedla, še vroče.«
Marinka Damjan, rojena leta 1946, ki se je
iz Stare Loke leta 1999 preselila v Podljubelj, pa se spominja, kako je mama pekla
pustne krofe: »Za pusta je mami zamesila bobe, jih narezala. V kuhinji smo imeli
kolmkišto (zaboj za premog), nanjo je dala
prt in bobe ter jih pokrila. Oče je prišel noter, se usedel na kolmkišto in vprašal: ‘Kdaj
bodo pa bobi?’ Pa je rekla mama: ‘So že
ocvrti!’«
Tokrat objavljamo recept za kvašene flancate. Kako iz njih oblikovati ptičke ali kako
narediti krhke flancate, pa si lahko preberete v knjigi Stare tržiške jedi, novi okusi,
ki jo je konec leta 2017 s podporo občine
izdala Ljudska univerza Tržič.

prizadevajo ZRC SAZU, Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske RAGOR in Regionalna
razvojna agencija Severne Primorske. Knjiga Stare tržiške jedi, novi okusi je prvi korak k temu cilju, saj izpostavlja tako lokalne
posebnosti (tržiške bržole, tržišk kosiv) kot
tudi sestavine, jedi in navade, ki jih najdemo v večini alpskih dežel. S tem dokazuje,
da so jedi in načini prehranjevanja, ki so se
razvili ob specifičnih vremenskih razmerah,
reliefu, rastlinstvu in živalstvu, skupna alpska dediščina, ki jo je s transnacionalnim
sodelovanjem lažje zaščititi in tudi promovirati, kar je dolgoročno pomembno za njeno ohranjanje.
tržičan
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»Tržiška dolina se
smeje« …
Boris Kuburič; foto: Valentin Klemenčič

… je ena najbolj prepoznavnih tržiških,
lahko bi rekli že kar ponarodelih pesmi, ki
sta jo družno, tako kot še toliko drugih, sam
Bog ve kdaj, v kateri tržiški gostilni in v
kateri ter kakšni druščini napisala Tržičana
Franci Šarabon in Mato Mežek. Eden glasbo, drugi besedilo.
Naslov so si člani humoristične skupine
Smeh pri Mladinskem gledališču Tržič izposodili za svoj decembrski zabavni večer
glasbe, plesa in humorja ter na ta način ponovno obudili spomine na nekdanje tržiške
Vesele večere. Veseli večeri so konec 60-ih
let počasi šli v zaton in se v krajši obliki
preselili v na novo ustanovljeno lokalno
radijsko postajo. Blaž Šter je svoje avtorske oddaje poimenoval Popraskaj tam, kjer
srbi. Za Šterom je humorno štafetno palico
prevzel Boris Kuburič in najprej z nekaterimi člani Amaterskega gledališča Tržič
(Anka Ahačič, Marina Bohinc, Slavko Primožič), nato pa s člani tržiškega Mladinskega gledališča nadaljeval na valovih Radia Tržič z rednimi nedeljskimi oddajami,
ki so od sredine 70-ih pa do konca 80-ih
nosile naslov, ki si ga je omislil tedanji urednik Radia Tržič Štefan Brezavšček, Požgečkaj me, da se bom smejal.
Skupina Smeh tradicijo Veselih večerov
neguje že od ustanovitve društva dalje in
večer 26. decembra je po nekajletnem
premoru bil dokaz, da se tržiška dolina še

vedno rada smeje. Besedila je pripravil Boris Kuburič, zaigrali pa so jih sami pravi
»tržiški smeškoti«: Marina Bohinc, Draga
Hajiden Bajt, Jana Kus, Asja Štucin, Marja Bohinjec, Tereza Gosar, Slavko Bohinc,
Boris Kuburič, Janez Kikel, Roman Teran,
Milan Brkljač ter David Ahačič.
Gostje večera so bili domačin Tone Janša,
aforist in SMS pesnik, plesalke skupine
Country ritma, ki delujejo pri Kulturnem
društvu sv. Janeza Krstnika iz Kovorja, tržiški zvezdi šova Slovenija ima talent Maša
in Laura iz Plesnega studia Špela, pevke
FS Karavanke, ki jih vodi Maja Tekavec,
»sestre« Potočnik in Rafko Irgolič.
Begunjčanke sestre Potočnik so svojo pevsko pot začele in končale v Tržiču. Tatja-

na, Jelka in Erna so leta 1966 prvič javno
nastopile pred TV kamerami v oddaji Pokaži, kaj znaš in leta 1967 začele sodelovati s Tržiškim kvintetom, ki ga je vodil
Franci Šarabon. Kot beleži kronika, so leta
1974 »uradno« prenehale nastopati. Sestre
Potočnik so v Tržiču zadnjič nastopile na
koncertu Marije Ahačič Pollak v sestavu
Dam slovenske narodno-zabavne glasbe,
11. septembra 2015, v Dvorani tržiških
olimpijcev.
Lani septembra je minilo tudi točno 50 let
od njihovega prvega nastopa na odru tržiškega Cankarjevega doma. Z nami je tako
bila le še sokrajanka Jelka, ki se še edina
ukvarja z glasbo.

Tržiški Veselo-večerovci v 60-ih letih 20. stol. na odru tržiškega Cankarjevega doma (iz arhiva ZKO Tržič).
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Andreja Meglič

2. decembra 2017 je Mešani pevski zbor
Ignacij Hladnik v tržiški farni cerkvi Marijinega oznanjenja številnemu občinstvu
predstavil REQUIEM za zbor, solista in
orgle, delo vrhunskega norveškega skladatelja in organista Iverja Kleiveja. Dramatična glasba pooseblja skladateljevo
pretresenost ob tragičnih dogodkih na
Norveškem in po svetu, ki so v petletnem
obdobju (1997-2002) nastajanja skladbe
zaznamovali skladatelja. Requiem je skladatelj posvetil svojemu sinu Alexandru,
žrtvam terorističnega napada 11. septembra
v New Yorku in vsem vojakom, ki se iz vojne vrnejo v krsti.

Glasbeno izraznost Requiema je bilo moč občutiti kot
potovanje v drami in kaosu,
ki ob poslušanju vzame sapo.
Hkrati pa je tako tiho lepa,
tako polna žalosti in obupa,
da gre poslušalcu naravnost
v srce. Iver Kleive želi, da je
Requiem glasbeni izraz molitve, da bodo umrli imeli večni
počitek. Je razširjanje upanja
v tolažbo tistim, ki so ostali …
Pod taktirko Tomaža Megliča
so k odlični izvedbi glasbene
mojstrovine prispevali pevci
MePZ Ignacij Hladnik, solisti
Ana Pavlov Pervanje (mezzosopran), Florjan Košir (tenor)
in Marko Meglič (bas) ter
organist Primož Malavašič.
Delo je bilo v Sloveniji izvedeno drugič, dogovarjamo
pa se za ponovitev koncerta

brezplačna objava

Requiem Iverja
Kleiveja zazvenel tudi
v Tržiču

marca 2018 v
cerkvi sv. Martina v Stražišču
in ljubljanski
stolnici.
Hvala
vam,
dragi poslušalci, ker ste bili
tudi tokrat del
našega nastopa, ki ste ga na
koncu nagradili z bučnim
aplavzom. To
nam daje navdih za vedno
nove izzive.

Koledovanje
FS Karavanke
Maja Tekavec; foto: Dani Meglič

Se še spomnimo? »Kolednica ali koledniš
ka pesem je vrsta pesmi, ki so jo ob obrednem obhajanju vasi peli koledniki.
Tovrstno obredno obhajanje se imenuje
koledovanje, koledniki pa so bili iz vrst
ljudstva. Individualno, večinoma pa v skupinah, so obiskovali hiše prijateljev, znancev oz. sovaščanov …«
Tudi člani FS Karavanke (natančneje pev-

skih skupin ljudskih pesmi) nadaljujemo to
tradicijo. V društvu strmimo k ohranjanju
in oživitvi različnih običajev, zato smo že
tretje leto zapored izvedli projekt koledovanja ter se s koledniškimi pesmimi »sprehodili« od hiše do hiše različnih vasi ter ljudem prinašali blagoslov za letino, zdravje
in srečo.
Veseli nas, da koledovanje postaja vedno bolj razširjen tradicionalni običaj na slovenskih tleh
tudi s pomočjo otrok, mladine
in starejših, ki so v minulih letih
stopali po tej poti petja, molitve,
veselja, druženja – prinašanja
voščil in blagoslova ob praznikih

in v novem letu – ter so to znali prenesti
naprej.
Vsako leto znova nezadržno v deželo priha
ja pomlad, tista pomlad, ki jo je priklicalo
mlado žito na božični mizi, zimzeleni okras
v bohkovem kotu in smrečica ob vaškem
potoku. (Dušica Kunaver)

tržičan
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Pogrebnik in oštir
bosta reševala svet
Janja Rehberger Cerkvenik; foto: Boštjan Majcen

Kulturni center Tržič bo v mesec kulture
zakorakal s smehom in dobro voljo. K nam
prihaja vsemogoč(n)a komedija Buh pomagej in z njo simpatični televizijski voditelj in stand-up komik Žan Papič, igralec
Franko Korošec ter idejni oče legendarnega
TV Popra Boris Devetak. Predstavo je režiral Danijel Dan Malalan, na sporedu pa bo
v soboto, 3. februarja, ob 19.30, v Kulturnem centru Tržič.

Foto klub Tržič ob
88-letnici izdal zbornik
Matej Meglič, foto: Mirko Kunšič

11. januarja smo člani Foto kluba Tržič v
Galeriji Atrij ob pregledni razstavi na temo
Steklo izdali zbornik z naslovom Kako so
s svetlobo risali v Tržiču? – Sprehod skozi
čas ob 88-letnici začetka fotografije v Tr
žiču.
Zbornik je zaključni izdelek več kot leto
in pol trajajočega projekta, v katerem so se

10 let KUD Leyli
Tereza Gosar

Začelo se je leto naše prve okrogle obletnice. KUD Leyli v letu 2018 namreč praznuje
10-letnico delovanja. In kako lepše začeti
praznovanje kot s plesom. Plesom, ki se je
na vzhodu tradicionalno razvijal ob slavjih,
različnih obredih, praznikih, v 50. letih 20.
stoletja pa ga je Egipčan Mahmoud Reda s
svojo plesno skupino Reda troupe postavil
na oder kot plesno umetnost.
Uvod v praznično leto se je začel že decembra s prireditvijo Praznično obarvan Leyli
večer. Prek krajšega predavanja in plesnih
postavitev smo pokazale razvoj orientalskega plesa kot umetnosti in na ta način
skušale izobraziti občinstvo ter širiti naše
poslanstvo.
V januarju so naša članska skupina in solistka Iris Šober nastopile na plesni predstavi Ženska – deset let kasneje, ki jo je ob
12
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»Ničesar ne cenite! Vse boste uničili!«
je razočaran nad človeštvom zagrmel
Vsemogočni in naznanil nov vesoljni
potop. Bosta gostilničar Marko in po
grebnik Tuljo vsemogočnega stvarnika uspela prepričati, da si zaslužimo še
eno priložnost? Ali pa je mogoče res
bolje, da vse skupaj začnemo znova?
Organizator predstave je Občina Tržič
v sodelovanju z Zavodom za kulturne dejavnosti Smejmo se in agencijo
PijaR. Cena vstopnice v predprodaji
znaša 12 EUR, na dan dogodka pa 15
EUR. Vstopnice so na voljo v TPIC
Tržič, za več informacij pa pokličite
na številko 051-627-057.

brezplačna objava
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člani tržiškega fotokluba zakopali v arhive
in zapise ter poustvarili zgodbo od prvih fotografskih zanesenjakov v letu 1929 do danes. Knjiga obsega 82 strani pregleda dela
Foto kluba Tržič in premierno predstavlja
nekatere izmed 60 fotografij iz tedanjega
obdobja. Največja popestritev je razdelitev
knjige na kronološki pregled in videnja. V
Videnjih so izpostavljeni najaktivnejši člani v obliki kratkih intervjujev ali zapisov
njihove zgodbe. Knjiga postavlja mejnik
delovanj Foto kluba Tržič, saj na enem
mestu združuje veliko večino znanih podatkov o razvoju kluba in aktivnosti, vse od
prvih razstav, sprejetih fotografij, prihoda

barvne fotografije v Tržič itn.
Člani Foto kluba Tržič vljudno vabijo vse
zainteresirane, da se oglasijo v TPIC Tržič,
kjer je knjigo možno tudi kupiti po simbolični ceni 10 EUR.

svoji 10-letnici priredila Hiša Zahir iz Maribora. Svoje znanje smo izpopolnile tudi
na delavnici z učiteljico in koreografinjo
Irino Stankovič. V zadnjih nekaj letih smo
že večkrat sodelovale z njo, njene koreografije so pogosto del naših letnih produkcij. Tokrat smo se učile plesa s poji – gre
za tančico, ki je pripeta na vrvico, obteženo
s kamnom. Koreografijo si boste med dru-

gim lahko ogledali na naši produkciji ob
10-letnici, ki bo v oktobru.
Marca se bomo udeležile festivala Yalla Raqs v Toskani. Naše plesalke se bodo
udeležile tekme, nastopile na gala večeru
ter obiskale delavnice svetovno znanih plesalcev in učiteljev orientalskih plesov, kot
je Wael Mansour.

kulturne novice

Otroško veselje v
knjižnici
Martina Klemenčič

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič smo
veseli vsakega otroka, ki prestopi naš prag.
Še posebej najmlajših, ki priracajo skupaj s
svojimi starši in jim je v knjižnici všeč pisani svet slikanic, papirja, vonja po knjigah
in besedah.
Za najmlajše vsak četrtek pripravljamo ure
pravljic, na katerih otroci vsakič spoznajo
zgodbo in ustvarjajo. Na urah pravljic odpiramo vrata številnim zavodom in društ
vom, ki se otrokom in njihovim staršem
predstavijo na zanimiv in otrokom razumljiv način. Z nami so bili Gorska reševalna
služba Tržič, Policija Tržič, Glasbena šola
Tržič, Kinološko društvo Storžič, Zdrav
stveni dom Tržič, Prostovoljno gasilsko
društvo Tržič ter jezikova šola Helen Doron English Kranj. Tako poleg pravljice
nazorno spoznavajo svet okoli njih. Gostili
smo otroke gledaliških skupin iz osnovnih
šol, spoznali smo japonsko gledališče kamišibaj, svoje knjige so predstavljali avtorji otroške literature.
Knjižničarji s knjigami in pravljicami
obiskujemo tudi otroke v vrtcih in šolah.
Za petošolce pridemo na obisk z Zgodbami o Tonetu, o človeku, po katerem naša
knjižnica nosi ime. Obiskuje jih bibliobus,
na katerega otroci radi vstopijo. V šolah
smo prisotni s poučnimi kvizi, letos so bili
osrednja tema Butalci Frana Milčinskega.

Jezusovo rojstvo v
Križah

S sedmošolci vseh treh osnovnih šol se srečamo v projektu Rastem s knjigo, v okviru
katerega obiščejo knjižnico. Naučimo jih
iskanja gradiva po COBISS-u, razkažemo
jim knjižnico, zatem pa se posvetimo še avtorju in knjigi, ki je v tistem letu izbrana za
darilno knjigo in jo vsak sedmošolec dobi v
dar. Letos je bila to knjiga Mihe Mazzinija Zvezde vabijo. Priredimo tudi zaključek
bralne značke za zadnjo triado tržiških OŠ.
Letošnji gost je bil Vinko Möderndorfer.
Na osnovnih šolah pripravimo predavanje
za starše prvošolcev o pomenu branja.
Med počitnicami vabimo na tematske otroške delavnice, med poletnimi počitnicami
si številni otroci radi izposodijo Mačka v
žaklju in se pustijo presenetiti z dobrimi
zgodbami ter malim presenečenjem, ki je
v vsakem paketku. Z lanskim letom smo se
pridružili Poletavcem – poletnim bralcem,

projektu Mestne knjižnice Ljubljana. Poletavci so namenjeni otrokom med 7. in 12.
letom. Cilj projekta je, da otroci med počitnicami ne pozabijo na branje.
Ker se zavedamo pomena branja že v zgod
njih začetkih, vodimo projekt Družinsko
branje. Otroci imajo na voljo seznam izbranih knjig, ki jih berejo skupaj s svojimi
starši, brati, sestrami, starimi starši ali pa
sami. Za prebrano delo jih čaka prijetna
nagrada.
Z novim letom bo ob vsem naštetem v našo
knjižnico vstopila jezikovna šola Helen
Doron English iz Kranja. Na brezplačnih
angleških uricah bodo predšolski otroci
skozi 13 zanimivih knjig in 15 originalnih
pesmic spoznavali zabavno angleščino.
Pestro dogajanje je primerno za prav vsako
starostno skupino, zato le urno v knjižnico.

lih božičnih praznikih sta KD Kruh Križe
in Župnija Križe pripravila knjižno izdajo
ohranjenih razlag s fotografijami, dopolnjujeta jih spremna beseda p. Leopolda
Grčarja OFM, predsednika Društva ljubi-

teljev jaslic Slovenije, in simbolna razlaga
svetopisemskih, liturgičnih in etnoloških
elementov, ki so stalni del postavitev jaslic na Slovenskem. Ljubitelji jaslic knjižico
lahko dobite v kriški cerkvi.

David Ahačič

Peter Dolinar že od leta 1971 postavlja jaslice v kriški župnijski cerkvi. Prva leta so
bile to običajne postavitve figur svete družine, pastirjev, angelov, treh modrih pred
nakazano kuliso, s kontinuiranim izobraževanjem (tudi pri znamenitem jasličarju
patru Wolfgangu v pleterski kartuziji) in
iskanjem novih duhovnih ter likovnih izrazov pa je Peter postal eden najbolj plodovitih in priznanih jasličarjev v širši regiji. V
njegovem in župnijskem arhivu so se ohranile številne fotografije postavitev ter vse
obsežnejše razlage oz. meditacije, ki jih Peter deli tudi z obiskovalci cerkve. Ob minu-

Peter Dolinar ob eni od preteklih postavitev jaslic v kriški župnijski cerkvi.
tržičan
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Pestre dejavnosti Vrtca
Tržič
Andreja Šmid; foto: Marija Langus

S 1. septembrom 2017 je prevzela vodenje
Vrtca Tržič v. d. ravnateljice Tatjana Blaži,
ki bo 5-letni mandat ravnateljice po imenovanju s strani Sveta zavoda Vrtca Tržič nas
topila s 1. 2. 2018, pomočnica ravnateljice
v omenjenem mandatu bo Andreja Šmid.
Odprli smo še drugi dislocirani oddelek v
Lomu, da smo lahko sprejeli v vrtec čim
več otrok. Že lansko poletje smo v enoti
Palček dobili novo streho, v enoti Deteljica
je bil v sklopu mednarodnega projekta Interreg CitiEnGov in v sodelovanju Lokalne
energetske agencije Gorenjske (LEAG) ter
Občine Tržič izveden inteligenten sistem
energetskega monitoringa in avtomatizacije, s čimer se je zmanjšal izpust škodljivih
snovi v okolje in izboljšala kakovost zraka
v notranjih prostorih. Veseli smo, da so za
izvedbo projekta izbrali prav nas.
Skupine sodelujejo z večino zavodov ter
mnogimi organizacijami v Tržiču. Redno
sodelujejo s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja,
otroke obiskuje tudi medicinska sestra iz
Zdravstvenega doma Tržič v okviru zobne
preventive, enota Deteljica pa ob različnih
priložnostih sodeluje z Domom Petra Uzarja. To šolsko leto smo v enoti Križe pričeli

Nenavadni pravljičarji
Vrtca Tržič
Kristina Lindav, foto: Majda Pintarič

V decembru je bilo v vseh enotah Vrtca
Tržič mirno praznično vzdušje. To je bil
čas za izdelovanje okraskov in voščilnic,
okraševanje igralnic, druženje na srečanjih
s starši in starimi starši, čas za praznične
čajanke in igrice na temo zime, sodelovanja
in prijateljstva, obiskal pa nas je tudi stari
dobri dedek Mraz. Sodelovali smo na novoletnem bazarju in se veliko pogovarjali,
veseli, da smo skupaj, dobre volje in z ramo
ob rami.
To zadnje je v enoti Palček dobilo čisto
novo obliko. Na povabilo vzgojiteljic smo
se s slikanico v roki v igralnice k otrokom
odpravili zaposleni, ki nas otroci običajno
srečujejo na hodnikih, v pisarnah in v kuhinji. Preizkusili smo se kot pravljičarji,
prav vsi – od kuharice, urejevalk prostorov,
14
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s sodelovanjem z reintegracijskim centrom
Vincenca Drakslerja.
Že v septembru je skupina najstarejših otrok
sodelovala na prireditvi ob obletnici vrtca
v Borovljah, dve skupini sta se udeležili
Olimpijskega festivala v Ljubljani, v okviru
prometnega dne so si otroci ogledali igrico
Nika in promet v Kulturnem centru Tržič.
Udeležili so se tudi Mini olimpijade v Križah, ogledali so si razstavo Zvonka Čoha v
Paviljonu NOB. V vseh enotah so svoje delo
predstavili Plesni studio Špela, Plesni klub
Tržič in Folklorna skupina Karavanke.
Novembra smo že tradicionalno sodelovali
pri izvedbi medenega zajtrka, nekaj skupin
si je ogledalo razstavo likovnih del Igorja
Mašukova v Paviljonu NOB, najstarejši oddelki pa so se z namigi škrata Gala, ki kar
naprej spi, sprehodili po Narodni galeriji v

Ljubljani. Za starše in strokovne delavce
smo organizirali odlično predavanje profesorice socialne pedagogike s certifikatom
relitetne terapije Damjane Šmid z naslovom
Vzgoja otroka v današnjem času.
December je bil čas obdarovanj in veseli smo, da je vse otroke obdarila trgovina
Hofer, za vse otroke enote Križe so darila
pripravili tudi v Mesnem centru Luka v Križah, seveda pa na obdarovanje otrok našega
vrtca ni pozabil niti dedek Mraz.
Veliko sodelovanja nas čaka tudi v drugem
delu šolskega leta. Otroci prek teh dejavnos
ti spoznavajo, kako deluje družba, seznanjajo se z različnimi funkcijami bližnjega
družbenega okolja, s poklici, delovnimi,
kulturnimi okolji itn. Spoznavajo tudi praz
nike in običaje ter značilnosti okolja, katerega del so.

hišnika do ostalih, zaposlenih v upravi. Za
vse je bilo to nekaj izjemnega. Otroci so
nas sprejeli z merico previdnosti in začudenosti, a še toliko bolj odprtih rok in glavic, saj so zbrano prisluhnili in sodelovali,
za zaposlene pa je bil to prijeten preizkus
veščin, ki jih ne vadimo pogosto – in brez
zdrave treme tudi ni šlo.

Ne le, da je bila to zanimiva popestritev
dopoldneva tako za otroke kot zaposlene,
je tudi prav, da otroci poznajo obraze za
zidovi igralnic, saj jim morda to da dodaten občutek varnosti in zavedanja, da smo
na drugi strani vrat ljudje, ki smo tu ravno
tako zaradi njih in zanje.

Hišnik Jože pri otrocih skupine Sovice.
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Osnovna šola Križe
v projektu Učenje
evropske raznolikosti
Martina Hribernik

V letošnjem šolskem letu že drugo leto poteka projekt Učenje evropske raznolikosti:
Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti,

Na sprejemu pri
predsedniku države
Mateja Marčun in Nuša Žuber

Učenci 4. razreda OŠ Križe so zmagali na
natečaju akcije Vseslovenski dan habitata
2017, ki je potekal v okviru Meseca prostora v organizaciji Centra arhitekture Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za
okolje in prostor RS ter z Zavodom Repub
like Slovenije za šolstvo. Kot nagrado so
si prislužili obisk mesta Ljubljane in ogled
nekaterih njenih arhitekturnih znamenitos
ti pod strokovnim vodstvom arhitekta ter
sprejem pri predsedniku države Borutu Pahorju in ogled predsedniške palače.
Težko je v nekaj besedah zapisati vtise, ki
so jih učenci prinesli domov. Nekateri med
njimi so bili prvič v Ljubljani, čeprav so jo
mnogi poznali iz preteklih projektov, ko so

Na Ravnah se je
dogajalo
Dušan Kavčič

Občina Tržič je decembra 2017 in januarja 2018 na drsališču na Ravnah ob vsakodnevnem rekreacijskem drsanju in igranju
hokeja poskrbela za dodatne aktivnosti na
ledu s predstavitvijo športne discipline –
kegljanja na ledu.
Odziv na to vrsto rekreacije je bil presenetljiv. Aktivnosti so potekale dvakrat tedensko v večernih urah, udeleženci so bili
obeh spolov in vseh generacij, prihajali so
iz vseh koncev občine Tržič. Zaradi vse
večjega zanimanja za to športno disciplino
so se društveni delavci Balinarskega kluba
Tržič AC Žepič odločili organizirati prvi
turnir v kegljanju na ledu v naši občini, ki

manjšin in migracij v EU/EU4Me. V njem
sodelujejo učenci iz Osnovne šole Križe
pri pouku geografije. Sodelovanje poteka s
Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, ki
je projekt pridobila v okviru razpisa Erasmus+ – Jean Monnet projekti. V projekt
so vključeni učenci iz 14 osnovnih šol iz
vseh regij Slovenije, ki na zanimiv način
spoznavajo izbrane aktualne teme v okviru
Evropske zveze.
V okviru projekta potekajo številne aktivnosti. Učenci vsak teden rešujejo pu-

blikacijo Čutim Evropo, s katero se učijo
evropskih vsebin. Učenci so sodelovali v
skupinskem kvizu o Evropski zvezi in državah članicah ter poslušali predavanje o
aktualni begunski problematiki. Učenci so
se pogovarjali z evropskim poslancem dr.
Igorjem Šoltesom, si ogledali razstavo Doživi Evropo, se srečali s poslancem Državnega zbora RS dr. Laszlom Gönczom ter si
ogledali Državni zbor Republike Slovenije.

izdelovali maketo NUK in
se seznanjali z
veličino Plečnikovih del. V
živo se sprehajati po Plečnikovi Ljubljani,
mimo spomenikov, zgradb,
mostov, vse do
srednjeveškega dela mesta
in spoznavati
neznane sladkorčke pretek
losti pa je bilo doživetje, ki je preseglo vsa
pričakovanja. In potem še kot smetana na
sladkih jagodah – obisk predsedniške palače. Protokol, nagovor predsednika, sprehod
po palači in predstavitev dela ter življenja –
neopisljivo. In če so bile Župančičeve besede: »Domovina je ena nam vsem dodeljena

in eno življenje in ena smrt« mnogim pred
obiskom Ljubljane popolnoma neznane,
so jih po obisku učenci ponosno prenesli
domov med svoje starše, prijatelje, znance. Kajti domovino imamo edino in edinstveno. Ravno tako kot enkraten spomin na
omenjeno doživetje.

je potekal v soboto, 6. januarja 2018. Celodnevnega turnirja se je udeležilo devet
ekip, vsaka je imela štiri člane. Udeleženci
so bili nekdanji odlični rokometaši, hokejisti, kegljači, balinarji, igralci biljarda in ostali rekreativci. Posebej pa velja izpostaviti
članice in člane združenja Tomos Tržič, ki
so s svojo energijo in zagnanostjo največ

doprinesli k uspešni promociji kegljanja na
ledu.
Najboljše tri ekipe so prejele medalje, zmagovalna ekipa »Karantanci« (Peter Majc,
Franci Majc, Marko Bahun in Silvo Poljanšek) pa je prejela pokal v trajno last. Upamo, da smo v polnosti uresničili naše cilje:
rekreacijo, druženje ter zabavo.

tržičan
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Olimpijske sanje tudi v
Tržiču
Petra Hladnik; foto: Štefan Kodorovič

V petek, 12. januarja, je Tržič zažarel v
olimpijskem duhu. Slovenska olimpijska
bakla, ki so jo prižgali natanko mesec dni
pred uradnim začetkom zimskih olimpijskih iger v južnokorejskem Pjongčangu, se
je ustavila tudi Tržiču (med samo osmimi
slovenskimi kraji).
Na športnem igrišču ob Dvorani tržiških
olimpijcev, ki jo krasijo fotografije kar 26
olimpijk in olimpijcev, šestih udeležencev
paraolimpijskih iger in dveh udeležencev
olimpijade mladih, so najmlajši že od 16.
ure dalje lahko sodelovali v športnih izzivih: sankanju na koleščkih, smučanju
na posebej prirejenih smučeh, strelu na
pomanjšano inačico hokejskega gola, hit
rostnem drsanju, kjer so s pomočjo treh
lesenih čokov, brez dotika tal premagovali določeno razdaljo in na deski za trening
ravnotežja. Vsak, ki je uspešno opravil
vseh pet izzivov, je od maskote Foksija
prejel posebno medaljo.
Prireditev je dosegla vrhunec, ko so tržiški
olimpijci Milena Kordež, Tomas Globočnik, Andrej Jerman, Bojan Križaj in Andrej

Prva medalja s
svetovnih prvenstev
za smučarske skoke v
Tržiču
Matija Stegnar; foto: Gepa Picture

Pretekli mesec je v nemškem Oberstdorfu
potekalo svetovno prvenstvo v smučarski
poletih, na katerem smo tržiški skakalci
imeli tudi svojega predstavnika, Anžeta
Semeniča iz Zadrage, člana Nordijskega
smučarskega kluba Tržič FMG. Anže si
je nastope zagotovil z odličnimi predstavami na tekmovanjih svetovnega pokala
v zimski sezoni, še posebej pa je upravičil
zaupanje selektorja Gorana Janusa na letalnici v avstrijskem Kulmu, kjer je dokazal,
da še vedno sodi med najboljše letalce na
svetu. Dosegel je namreč 8. mesto na sobotnem tekmovanju, nedeljsko pa je bilo
žal zaradi premočnega vetra odpovedano.
V Oberstdorf je skupaj z ekipo odpoto16
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Tavželj v spremstvu župana Boruta Sajovica in Tomaža Razingarja na prizorišče
prinesli slovensko baklo. V pogovorih o
svojih olimpijskih izkušnjah so udeležencem tokratnih olimpijskih iger zaželeli
predvsem, da ostanejo zdravi, na tekmovališčih pustijo svoje srce ter uživajo in širijo
olimpijskega duha. Svoje želje slovenskim
olimpijcem so predstavili učenci Osnovne šole Tržič, pridružujemo pa se jim tudi
organizatorji dogodka, Olimpijski komite

Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenije, Občina Tržič, Športna zveza Tržič in
OŠ Tržič.
Tudi za popestritev programa so poskrbeli
mladi, predstavili so se plesalci Plesnega
studia Špela in Plesnega kluba Tržič ter
otroški pevski zbor Podružnične osnovne
šole Lom pod Storžičem. V avli dvorane
so bile na ogled risbe na temo olimpijskih
iger, ki si jih prispevali otroci iz vseh tržiških osnovnih šol in vrtcev.

val v dobri formi in zelo motiviran, kar je
dokazal že na treningih in kvalifikacijah,
kjer je večino poletov dosegel preko magične meje 200 metrov. Napovedovalo se
je, da bodo Slovenci močni predvsem na
ekipnem tekmovanju tega svetovnega prvenstva. Naši skakalci v postavi Jernej
Damjan, Anže Semenič, Domen Prevc in
Peter Prevc so bili že po prvi seriji na 2.
mestu. V drugi skupini finalne serije je tudi
Anže Semenič prikazal še en odličen polet,

dolg kar 220,5 metrov! Na koncu so naši
orli zasluženo postali svetovni podprvaki,
zaostali so samo za Norvežani.
Anže je tako v 50-letni zgodovini smučarskih skokov v Tržiču poskrbel za prvo tržiško medaljo z velikih tekmovanj. V imenu Nordijskega smučarskega kluba Tržič
FMG njemu in njegovim sotekmovalcem
iskreno čestitamo in želimo veliko nadaljnjih uspehov, tudi na bližajočih se olimpijskih igrah v korejskem Pjongčangu.

Slovenska ekipa v Obertsdorfu: Peter Prevc, Jernej Damjan, Domen Prevc in Anže Semenič.

OBČINA TRŽIČ V LETU 2017
Pripravila: Saša Pivk Avsec
Leto 2017 je bilo za našo občino izjemno uspešno, saj smo realizirali nekaj investicij, na katere smo čakali več desetletij. Ponosni smo na naše ambasadorje, ki ime Tržiča s svojimi dosežki na
različnih področjih ponašajo v svet. Smo uspešna občina, ki ima

še veliko želja po nadaljnjem napredku in razvoju, pa tudi veliko
energije. Nekaj odmevnejših projektov lanskega leta je predstav
ljenih v spodnjem poročilu.

Z DEJANJI DOKAZUJEMO RAZVOJNO NARAVNANOST OBČINE
Občina Tržič je lani sprejela celostno prometno strategijo, ki v ospredje postavlja varnost, obenem pa je tudi
trajnostno naravnana.

Prenovljeno križišče omogoča varnejši vsakdan v Podljubelju.
Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture in rekonstrukcija ceste na
Planinski poti in na Snakovški cesti.

V KS Križe smo investirali v varnost, napredek in kakovost bivanja.

Občina Tržič je sofinancirala nakup malih komunalnih čistilnih naprav.

Nov pločnik v Kovorju.

Nov vodni sistem Smolekar napaja velik del naše občine. Vodnemu viru z
globoke vrtine daleč naokoli ni para.

V TRŽIČU ŠE VETER DOBRO PIHA
Za spodbujanje investicij v podjetništvo in gospodarstvo smo iz občinskega proračuna lani namenili 160.000 evrov.

Izgradnja razbremenilnika nad Trifixom.

Novo razsvetljavo smo pridobili v naseljih
Pristava, Grahovše in Leše.

Postavili smo prvo električno polnilnico.

Izdali smo katalog investicijskih in
poslovnih priložnosti.

Osrednje tržiško pokopališče z novo nadstrešnico in večjo hladilnico.

Med slovenskimi občinami smo prejeli priznanje
za 2. mesto za aktivno sodelovanje v Evropskem
tednu mobilnosti.

TRŽIŠKI TURIZEM GRE USPEŠNO PO SVOJI POTI

Staro mestno jedro Tržiča dobiva lepšo podobo. Lani smo razpisali 13
tisočakov za obnovo fasad.

Glamping se razvija tudi v Tržiču. Na tej ravnici nad Gorenjsko plažo bo
letos zrasel nov glamping park.

V letu 2017 smo prvič zabeležili več kot 10.000 nočitev turistov.

Na Gorenjski plaži sta bila ob odprtju in zaključku kopalne sezone, ki je
privabila več kot 25.000 obiskovalcev, odlična koncerta Šank Rocka in Pera
Lovšina.

ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ – V projektu 12 partnerskih organizacij
155 tisoč evrov za dragocene vsebine dobivamo tudi Tržičani. Namenili
jih bomo izboljšanju ponudbe v planinskih kočah, ki bodo dobile dodatne
možnosti za gorske kolesarje in pohodnike.

Tržič svojo zgodbo gradi predvsem na podobi zanimive, privlačne destinacije na področju pohodništva in gorskega kolesarstva.

V OBČINI Z NAJVEČ OLIMPIJCI NUDIMO DOBRE POGOJE ZA RAZVOJ ŠPORTA
V letu 2017 so naši športniki osvojili odlične rezultate na svetovnih, evropskih in državnih prvenstvih.

Do prenovljenih skakalnic v Sebenjah vodi prenovljen cestni priključek.

Občina Tržič je med 24 športnih društev oz. organizacij razdelila 200
tisočakov za programe športa.

Dvorana tržiških olimpijcev ima prenovljen parket.

Pod gradom Neuhaus pridobivamo nov fitnes na prostem.

Gorniški učni center Zelenica je dobil novo nizkovrvno vlečnico.

Pristopili smo k odkupu zemljišč za izgradnjo nogometnega igrišča v
okviru širitve športnega parka Križe.

OBČINI TRŽIČ JE ZA SLOVENSKO KULTURO IN BESEDO MAR
Glede na število prebivalcev Občina Tržič sodi med gorenjske občine, ki ima najvišji delež v aktivnih kulturnih
društvih. Ljubiteljski kulturi je lani namenila 68 tisočakov.

KLOBČIČ IN NIT, STARI MODNI HIT – nova stalna razstava v Tržiškem
muzeju. V Prešernovi dobi so slovele tržiške nogavice.

Prenova sakralne dediščine v cerkvah v Lešah in Seničnem.

Tržiški muzej je izdal izjemno knjigo in pripravil razstavo o gregorjevem.

Umetnik Ivan Oman, eden najpomembnejših slovenskih umetniških oseb
nosti, je v Paviljonu NOB predstavil svoje bogato in raznoliko ustvarjanje.

V mesecu kulture je KUD Ampus pripravil prvo razstavo v prenovljeni fužini
Germovki »Gospodar prstanov živi med nami«.

Tudi letos so bili izjemni Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju, na Festivalu
Paradiž pa je prvič v Tržiču nastopil Big band RTV Slovenija.

JAVNIM ZAVODOM OMOGOČAMO DOBRE POGOJE ZA DELO

V Domu Petra Uzarja so odprli lično kavarno.

Obnova stropa pod stekleno streho OŠ Križe.

V tržiške osnovne šole je sedlo 142 prvošolčkov, Vrtec Palček pa ima novo
kapo.
V vrtcu Deteljica imajo inteligenten sistem energetskega monitoringa in
avtomatizacije.

Zdravstveni dom Tržič ima nov toplotni ovoj zahodnega trakta in novo
opremo za nujno medicinsko pomoč.

Prenovljena naravoslovna učilnica v OŠ Bistrica pri Tržiču.

ŽIVLJENJE JE UČENJE

Občina Tržič je prejela naziv »branju prijazna občina«.

Ljudska univerza Tržič je izdala knjigo Stare tržiške jedi, novi okusi.

Start up vikend navdušil z novimi podjetniškimi idejami.

Ljudska univerza Tržič je pridobila skoraj 190 tisočakov za program
socialne aktivacije v Tržiču 2017-2019.

Tržiški župan je junija sprejel 25 učencev tržiških osnovnih šol, ki so svojo
odličnost dokazovali vseh devet let šolanja. Kamorkoli jih bo vodila pot, naj
ne pozabijo, da so v Tržiču doma in da imajo podporo lokalne skupnosti.

Zveza kulturnih organizacij Tržič je izdala knjigo pesmi Vojteha Kurnika.

OBČINA SMO LJUDJE

Na državno srečanje so se uvrstili člani Kulturnega društva Jerbas, pevci
ljudskih pesmi in godci ljudskih viž, ki so izdali novo zgoščenko.

Na vhodu v mestno jedro nas pričaka zmaj.

Bila je že 50. Šuštarska nedelja.

Član Foto kluba Tržič Milan Malovrh je prejel zlato priznanje na 39.
regijskem srečanju fotografskih skupin in posameznikov.

Pevke KD FS Karavanke so prejele zlato priznanje na državnem nivoju,
starejša otroška folklorna skupina pa zlato priznanje s pohvalo za plesno
izvedbo Navihani škratje.

PGD Podljubelj in PGD Bistrica pri Tržiču imata novi gasilski vozili, slednje
gradi tudi novo garažo.
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Migajmo skupaj v letu 2018
Špela Mandelc

Na svetovno prvenstvo, ki je potekalo od 17. do 21.
oktobra v Kopenhagnu na Danskem, so odšli naslednji
plesalci Plesnega studia Špela: Rika Dolžan kot državna prvakinja pri solistih, Laura Višnar ter Maša Štucin
kot državni prvakinji v članskih parih, Bor Radovančevič in Žan Zupan kot solista pri mladincih in 2. v
skupnem seštevku med mladinskimi pari ter skupina
NAMELESS – letošnji državni podprvaki.
Med močno konkurenco so si priplesali:
- 2.mesto Laura Višnar ter Maša Štucin (hip hop
članski pari),
- 3.mesto Rika Dolžan (hip hop solo deklice),
- 4.mesto NAMELESS (hip hop mala mladinska
skupina),
- 8.mesto Žan Zupan (hip hop solo mladinci).
Z omenjenimi rezultati so nam zopet pokazali, da sodijo v sam svetovni vrh. Čestitke vsem.
Še vedno vas vabimo na plesne tečaje in športne vadbe
v plesnem studiu Špela, urnike in programe najdete na
www.pleasnistudispela.si.

Jure Markič

Že tretje leto je Plesni klub Tržič organizator tekmovanja Rock &
Break. Tokat smo ga izvedli s finančno podporo Občine Tržič 10.
decembra 2017 v OŠ Križe. Udeležba je bila odlična,
zbrali so se najboljši break dance plesalci. Plesni klub
Tržič je imel številno tekmovalno ekipo in na koncu je
ena od zmag ostala v Tržiču. Naš plesalec Leon Marcel
je osvojil 1. mesto v kategoriji do 14 let. Čestitke!
December je bil nadvse dejaven, poleg številnih nastopov smo 21. decembra zaključili leto s tradicionalnim
Božičnim plesom. Dvorana kulturnega centra je bila
tudi naši prijatelji iz tržiške enote VDC Kranj. Hvala
vsem, ki nam vsako leto z obiskom polepšate prihajajoče praznike.
Novo leto, nove priložnosti; vabimo vas k vpisu v programe Plesnega kluba Tržič. Pridružite se veliki, veseli
in uspešni družini p lesalcev!

Odprto občinsko prvenstvo v šahu
za leto 2017
Biserka Drinovec

10 decembra 2017 smo v okviru občinskega praznika Občine Tržič
v Križah organizirali odprto šahovsko prvenstvo. Ta tradicionalni
dogodek je ob podpori KS Križe izvedla Športna zveza Tržič. Ude-

Tečaji družabnih plesov
Krajevna skupnost Tržič – mesto organizira tečaj družabnih plesov. Zaradi omejenega števila tečajnikov je nujna čimprejšnja
prijava na e-naslov: ks.trzic@gmail.com. Tečaj delno sofinancira KS Tržič – mesto.
Svetniki KS Tržič - mesto

brezplačna objava

Plesni klub Tržič

ležba je vsako leto večja, kar priča, da je tekmovanje organizirano
vzorno in da so Tržičani željni takšnih tekmovanj. Tekmovanja so
se udeležili najboljši igralci treh gorenjskih regij: kranjske, radov
ljiške in jeseniške. Zmagovalec letošnjega turnirja je Timagin Piotr
iz Ljubljane, drugo mesto je osvojila lanskoletna absolutna zmagovalka, 15. letna Zala Urh iz Kranja. Tretje mesto pa je osvojil Jože
Skok iz Domžal.
Najboljši Tržičan in s tem občinski prvak za leto 2017 ter najboljši
šahist v kategoriji do 20 let je postal Vili Grdič. Medalje za fair
play so prejeli: Klemen Debeljak, Tase Ristov, Džemal Veskovič.
tržičan
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Veseli december v Jelendolu
Vesna Štefe; foto: Nada Meglič

V sredini decembra so KS, PGD in ŠD Jelendol – Dolina pripravili srečanje vseh krajanov. Ob prigrizku in kozarčku se je družilo
staro in mlado. Odlično
sta se izkazali Sara in
Špela.
Ker imamo kopico prid
nih otrok, jih je tudi letos obiskal dedek Mraz.
S seboj je pripeljal igrico Zvezdica zaspanka
in kup daril, ki jih je
razdelil med najmlajše.
Ko je odhajal, so mu
otroci obljubili, da bodo
še naprej pridni.
Še eno srečanje smo
imeli v naši krajevni
skupnosti, srečanje starejših krajanov. Na dan
so privreli spomini, ki
jih ni bilo malo. Pogovori so tekli o vsem
mogočem: kako je bilo

včasih v šoli, kako so hodili peš v službo, kljub obilici snega, kako
so peli podoknice, skratka, kako lepo je bilo včasih. Za presenečenje je poskrbel Jan, ki je zaigral na harmoniko.
Najstarejša krajanka, ki se je udeležila srečanja, je bila gospa Milka, ki je dopolnila 91 let. Kar je najbolj pomembno, obljubila je, da
se decembra spet vidimo. Veselimo se - do takrat pa vsem srečno
in zdravo!

Darilo za otroke kriškega vrtca
Luka Dubravčić

Zaposleni v Mesnem centru Luka iz Križev smo decembra pri
pravili druženje z otroci kriške enote Vrtca Tržič in obisk dedka
Mraza. Toliko veselja in sreče v očeh naših najmlajših ne vidiš
prav pogosto.
Iskrivost in radost, ki sta napolnjevali otroška srca, pa ganjenost, ki
je vela iz nas, starejših, so nas navdale s skorajda neopisljivim čarom. Vredno je vložiti vsakršen trud v organizacijo in izvedbo dogodkov, ki osrečujejo soljudi, še posebej otroke. Minuli dogodek
nas zavezuje, da se bomo podobnih projektov z velikim veseljem
in ponosom lotevali tudi v prihodnje.

Prednovoletno srečanje v
Podljubelju
Franci Janc

6. decembra 2017 smo v Podljubelju pripravili 23. srečanje članov
KO RK in veteranov PGD Podljubelj nad 70. letom. Srečanja se
je udeležilo 57 krajanov od 74 povabljenih. Sedem članov KORK
živi v Domu Petra Uzarja, tudi te smo obiskali v decembru.
V uvodnem delu srečanja so prisotne pozdravili predsednica KO
RK Marija Janc, župan občine Tržič Borut Sajovic, predsednik OZ
RK Tržič Igor Grguraš, podpredsednik KS Jože Dovžan in vod26
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ja podružnične šole Maja Ahačič. Učenci podružnične šole so z
mentorico Katjo Hafner izdelali lepa vabila in spominske obeske.
Obeske so vsakemu udeležencu ob prihodu tudi podelili. Zaigrali
so igrico Kdo še verjame v pravljice, ki jo je pripravila mentorica
Helena Ahačič, zapel je pevski zbor pod vodstvom Urške Frelih
Meglič, zaplesali so plesalci, ki jih uči Jure Markič. V kulturnem
programu so nastopili tudi Fantje s treh bregov in pesnik Tone Janša iz Tržiča, ki nam je prebral nekaj svojih verzov.
Nadaljevali smo v sproščenem vzdušju in ob dobri hrani, ki so
jo pripeljali iz restavracije Firbc' oken. Trud prostovoljcev je bil
poplačan z zadovoljstvom udeležencev in z veselim vzdušjem,
zato hvala vsem, ki ste pripomogli, da je to srečanje uspelo. Predsednica KO RK želi vsem vaščanom veliko dobre volje, miru in
dobrega zdravja v letu 2018.

med ljudmi

V spomin Milici Debeljak
Novembra smo se poslovili od Milice Debeljak, ki je bila od leta
1948 tudi članica Društva slepih in slabovidnih Kranj.
Vse od takrat je s svojo energijo in trdno voljo pripomogla k boljši organiziranosti slepih in slabovidnih na območju Gorenjske.
Njeno delovanje je bilo še zlasti pomembno v začetnem obdobju delovanja našega društva, ko je kot predsednica zelo uspešno
utrjevala temelje na vseh področjih društvene dejavnosti. Ves čas
je z društvom tesno sodelovala, do nedavnega pa je bila kljub
zrelejšim letom še vedno vključena v različne vodstvene organe.
Leta 2008 je ob 60-letnici delovanja društva prejela priznanje za
dolgoletno, požrtvovalno in izjemno uspešno delo.
V zasebnem življenju je kot glasbena pedagoginja dokazala, da
izguba vida ne more biti ovira pri uveljavljanju poklicne kariere. Dokaz so številne generacije odličnih glasbenikov, ki jih je
vzgojila.
V imenu članic in članov izražam iskreno hvaležnost za njen bogat prispevek pri prizadevanjih za lažje premagovanje in odprav

Detel'ce
Ljuba Jevtič

ljanje težav, povezanih s slepoto in
slabovidnostjo. V
imenu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih
Kranj in Zveze
slepih
Slovenije sestri Zvonki,
vsem sorodnikom
ter ljudem, ki so jo
poznali, izrekam
iskreno sožalje.
Beno Virt

V oktobru, ki je bil razglašen za »rožnatega« zaradi opozarjanja na
raka dojk, smo oblekle drevo pred domom KS s kvačkanimi deli. S
pomočjo zunanjih mentoric smo se naučile izdelave cvetlic iz krep
papirja in tehnike zvijanja reklamnega papirja za posodice, vaze,
podstavke. Idej nam ne manjka, le uresničiti jih bo še treba.

V okviru KS Bistrica že drugo leto deluje skupina žensk, ki se
ukvarjamo z ročnimi deli. Nadele smo si ime
Detel`ce, družimo se ob torkih dopoldne. Skupino vodi Ljuba Jevtič, sestavljamo pa jo dekleta v zrelih letih iz Bistrice in okolice.
Prva motivacija sta druženje in ustvarjanje.
Začele smo s pletenjem šalov in nogavic. Ker
se je bližal novoletni čas, smo izdelovale novoletne voščilnice v tehniki pretikanja. Nato smo
se spopadle s servietno tehniko in slikanjem
na steklo. Vse to smo ustvarjale brez pomoči
mentorjev, saj je med nami nekaj udeleženk,
ki vsa ta ročna dela dobro poznajo. Učimo se
druga od druge in s tem širimo tudi lastno znanje in ustvarjalnost. Marsikatera pa si namesto
sedenja pred televizijo na ta način krajša dolge
zimske večere.

Novice iz Doma Petra Uzarja
Manca Šolar

Stanovalcem in zaposlenim v Domu Petra Uzarja je preteklo leto
nasulo veliko sprememb. Ob obisku si zdaj lahko ogledate prenovljene notranje in zunanje prostore, v kavarni pa si privoščite
dišečo kavico in domače pecivo iz domske kuhinje. V decembru
nam je na božično-novoletni zabavi igral ansambel Storžič. Poleg
ostalih nastopajočih v mesecu decembru in vseh treh dobrih mož
nas je obiskala tudi Ministrica za delo, družino in socialne zadeve
dr. Anja Kopač Mrak, ki si je skupaj z direktorico doma dr. Anamarijo Kejžar ogledala naš dom, nove pridobitve in se pogovorila
s stanovalci o bivanju v Domu.
tržičan
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90 let Štefke Avsenek
Metka Kolevski; foto: domači arhiv

S pesmijo je skupina Leske 19. decembra 2017 voščila svoji nekdanji članici Štefki Avsenek ob 90. rojstnem dnevu.
Poleg domačih in članov skupine Leske smo ji s šopkom cvetja
voščile tudi predstavnice Krajevnega odbora Rdečega križa in
Sveta Krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču.
Štefka Avsenek se je rodila 19. 12. 1927 v Lešah mami Justini
in očetu Jožetu. Svoje otroštvo je delila še z dvema sestrama in
bratom. Izučila se je za šiviljo, po končani učni dobi pa zaposlila
v Bombažni predilnici in tkalnici Tržič, kjer je delala vse do upokojitve. Poročila se je z Mokorevovim Janezom na Visoče, kjer
je opravljala še dela na kmetiji. Rodila sta se jima hči Mari in sin
Janez. Popazila je tudi vse tri vnukinje. Po smrti moža je delo na
kmetiji prevzel sin Janez, sama pa je še vedno skrbela za gospodinjstvo. Toda zdravje jo je izdalo in eno leto je že oskrbovanka
Doma Petra Uzarja v Bistrici. Tu se dobro počuti in pravi, da se še
nikoli ni imela tako dobro.
S pesmijo in obilico dobre volje smo se od Štefke poslovili, ji zaželeli zdravja in ponovnega snidenja.

Prednovoletno srečanje starejših
krajanov Loma
Mira Čemažar

Krajevni odbor Rdečega križa Lom je v četrtek, 14. 12. 2017, pri
pravil druženje vseh generacij krajanov. Starejšim krajanom so
kulturni program pripravili otroci iz vrtca in šole. Za pogostitev
sta poskrbela Turistična kmetija Hariž in Pekarna Orehek, za pijačo gospod Kramarič, za aperitiv Vinko in Zdenko. Prisotne so
pozdravili vodja POŠ Lom Nuša Šlibar Nemec, pomočnik ravnatelja OŠ Tržič Drago Zalar in predsednica KS Lom Mira Kramarič,

28

februar 2018

postregli pa so jim domači prostovoljci Rdečega križa, ki bodo
obiskali tudi krajane, ki so manjkali. Vsi obiskovalci so dobili tudi
darilo.
Ob prijetnem klepetu in izmenjavi zanimivih dogodivščin smo se
ob zvokih Lomskih fantov tudi veselo zavrteli in zapeli.
V letošnjem letu je 74 krajanov že doseglo starost 70 let ali več,
od tega 31 tudi že 80 let. Najstarejši krajanki sta Neža Kralj in Jožefa Meglič, ki sta dopolnili 93 let, prisotna pa je bila tudi Marija
Rozman, ki šteje 91 let. Med moškimi so s 85 leti najstarejši Franc
Kavčič, Andrej Meglič in Anton Soklič.
Naj jim zdravje služi še mnogo dni.
KO RK Lom želi vsem krajanom lepe praznike in čim več medsebojnega druženja prek celega leta.

med ljudmi

Šesta dobrodelna dražba prazničnih
slaščic
Jana Babšek

V decembru skušamo sodelavci Tržiškega muzeja s prireditvami
pričarati duha adventnega časa kot je bil včasih, ko so bili praz
niki bolj svečani, okrasje bolj diskretno, ko se so ljudje zbližali,
pozabili na razlike in zamere, si kaj podarili in si pomagali. Temu
je namenjena vsakoletna dobrodelna dražba, s katero pomagamo
pomoči potrebnim sokrajanom.
Na dobrodelni dražbi dražimo praznične slaščice, potice, piškote,
kruh, flike, izbira je vsako leto večja. Slaščice pečejo posameznice
in posamezniki, pa tudi tržiški slaščičarji. Vsi si zaslužijo veliko
zahvalo. Od prve dražbe z nami sodelujejo članice Društva podeželskih žena Svit Tržič, posebej skrbno gospa Marinka Damjan,
slaščičarstvo Cerkovnik iz Čadovelj, slaščičarstvo Ma-ja iz Pod
ljubelja, Mestna kavarna, pridružili so se nam iz Taborniškega

Koledovanje v Križah
Ivo Kožuh

doma na Šiji. Letos so prvič pekli za dražbo tudi v kulinaričnem
krožku Ljudske univerze Tržič. Med posameznicami, ki sodelujejo
vsako leto, so Anka Štamcar, Marjeta Kočevar in Jožica Koder ter
številne druge sosede, prijateljice in sodelavke našega muzeja.
Pobuda za dražbo je prišla iz muzeja, že v naslednjem letu pa so
se nam pridružili pri organizaciji gospa Tea Gasser iz Lions kluba
Bled Golf, zatem še Jelena Wilfan Jukić iz Rotary kluba TržičNaklo, ob pomoči članov obeh društev. Dražba vselej poteka v
veselem in duhovitem vzdušju, kar je zasluga dražitelja Davida
Ahačiča, nastopijo pa tudi učenci Glasbene šole Tržič. Ravnatelju
Franciju Podlipniku in učiteljem Glasbene šole se za vsakoletno
sodelovanje najlepše zahvaljujemo.
Izkupiček je namenjen otrokom, ki potrebujejo pomoč zaradi
stroškov zdravljenja, otrokom in družinam iz socialno šibkih družin, že tretjič pa smo se povezali z Društvom upokojencev Tržič, ki
aktivno sodeluje v vseevropski akciji »Starejši za starejše«. Letos
smo zbrali največ sredstev doslej, 2.030 EUR.
Dražba povezuje, kar dokazujejo že številni sodelujoči, krepi
skupnost v naši občini in oživlja brezčasne vrednote, ki se prav
zaradi takih dogodkov in posameznikov ne bodo izgubile.

Katarina Tomc, ki deluje v misijonu v Mozambiku.
Dve skupini kolednikov so sestavljali: Vid Zupan, Miha Leskovšek, Blaž Zabret, Aljaž Thaler, Ana Čosić, Maša Jančič, Matic Slabe, Gal Draginc in Lenart Zaletel. Spremljali so jih Patriša, Alenka, Miha in Slavko.

Bodoči birmanci, učenci 7. razreda
veroučne šole Križe, so na praznik
Gospodovega razglašenja, v soboto,
6. januarja 2018, delili trikraljevski
blagoslov in sprejemali darove za slovenske misijonarje po svetu. Pri vsaki
od 57 družin, ki so jih obiskali, so zapeli koledniško pesem, zmolili za blagoslov doma in vrata hiše zaznamovali z napisom 20 + G + M + B + 18.
Vsaki hiši so podarili blagoslovljeno
vodo. S to vodo se pokrižamo in
pokropimo svoje stanovanje, imetje,
živali in polja. Ob obisku kolednikov
so župljani darovali 1.025 EUR za
slovenske misijonarje po svetu. Del
daru bo dobila tudi naša misijonarka
tržičan
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O pomenu lovstva tudi
z osnovnošolci
Marko Mali; foto: Lojzi Avsenik

V Lovski družini Tržič se trudimo, da bi bil
z vlogo in pomenom lovstva v današnjem
času seznanjen čim širši krog javnosti, še
posebej mladine. Zato smo zadnjem obdobju pristopili k načrtnemu predstavljanju
naše dejavnosti, začenši med osnovnošolci.
Že ob umestitvi dermoplastičnega preparata rjavega medveda v prostore OŠ Tržič v
lanskem letu (nosilec tega projekta je bila
Komisija mladi in lovstvo pri Lovski zvezi
Slovenije), je vodstvo šole z odprtimi rokami sprejelo našo ponudbo o nadaljnjem
sodelovanju. Ob upoštevanju učnega načrta, prostorskih kapacitet ter različnih zahtevnostnih stopenj učenk in učencev smo

Spuščeni psi –
nepopravljiva škoda
Mnogi lastniki psov so prepričani, da je
divjanje po gozdu za njihovega psa najboljša rekreacija. Morda res, a za divjad je
to divjanje prevečkrat usodno. Vsako leto
psi pokončajo prek 1000 kosov divjadi,
ker pa so to evidentirane žrtve, je dejansko
30
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sprejeli plan našega sodelovanja za celotno
šolsko leto. Dogovorili smo se za predstavitev »Narava v očeh lovca« in na njeni
podlagi za razpis likovnega, literarnega in
fotografskega natečaja na temo »Narava in
živali«.
Prvo aktivnost smo izvedli v začetku decembra. Naš lovski tovariš Miro Dovžan
je ob pomoči Mihe Megliča in naravoslovnega fotografa in lovca Lojzija Avsenika
(član LD Kranjska gora) z bogatim slikovnim gradivom predstavil značilnosti našega naravnega okolja in vlogo lovcev pri
varovanju narave. Vodstvo šole je omogočilo, da so prilagojenima predstavitvama v
dveh terminih lahko prisostvovali vsi učenci. Ločeno pa so se z naravo in lovstvom
seznanili tudi učenci v podružničnih šolah
v Lomu in Podljubelju. Druženje z osnovnošolci je lovec Miro izkoristil tudi za napotek o pravilnem krmljenju ptic ter v imenu naše lovske družine Osnovni šoli Tržič

in njenima podružnicama v izročil po 20 kg
sončničnih semen.
Vsa štiri srečanja so minila v obojestranskem zadovoljstvu – med učenci in učitelji
zaradi pridobljenih novih znanj, med lovci
pa zaradi dobrega občutka, da smo svoje
znanje lahko posredovali mladim generacijam, za katere se trudimo ohranjati naše
naravno okolje.
Tvorno sodelovanje z OŠ Tržič smo v začetku letošnjega leta dopolnili z razdelitvijo koledarja s fotografijami prostoživečih
živali vsem omenjenim šolam in objavo
nagradnega likovnega, literarnega in fotografskega natečaja za učence OŠ Tržič.
Sicer pa smo lovci LD Tržič odprti za sodelovanje tudi z drugimi ustanovami v našem
okolju, zato vse, ki jih zanima naša dejavnost, vabimo, da nam pišete na: Lovska
družina Tržič, Koroška cesta 7, p.p. 64,
4290 Tržič ali na elektronski naslov:
ldtrzic2017@gmail.com.

število zagotovo še večje. Največ žrtev je
v zimskem času, ko je divjad izčrpana in
se tudi zaradi snega počasneje giblje. Tudi
če pes žival samo preganja in je ne ujame,
to še ne pomeni, da bo ta žival preživela.
Mnoge v obdobju pomanjkanja hrane poginejo zaradi izčrpanosti.
Zakon o divjadi in lovstvu v 35. členu tudi
določa, da »psov ni dovoljeno brez nad
zorstva puščati v prosto naravo. Lastnik
je odgovoren za škodo, ki jo njegova žival

prizadene divjadi«. Zakonodaja predvideva tudi globe za kršitelje, npr. za lastnika,
ki brez nadzorstva spušča psa v prosto
naravo, ali za osebo, ki preganja v naravnem ali urbanem okolju živeče živali.
Naravno okolje je izjemna dediščina in jo
moramo nujno zaščititi, da bo omogočala
dobre življenjske pogoje tudi za naše potomce. Zato upoštevajmo pravila in pokažimo spoštovanje do živali in njihovega
naravnega okolja.

po domovini in v svet

Pohod po poteh soške
fronte
Miro Roblek; foto: Valentin Klemenčič

Člani Območnega združenja slovenskih
častnikov Tržič, svojci in ljubitelji zgodovinskih pohodov smo se na povabilo OZSČ
Nova Gorica udeležili tradicionalnega pohoda Po soški fronti. Pohod je bil že 19. po
vrsti, mi smo se ga udeležili desetič.
Pohod je bil 2. decembra 2017 na območju
Kostanjevice na Krasu. Po podatkih organizatorja se je dogodka udeležilo kar 493
pohodnikov. Po pozdravnem nagovoru organizatorja, župana Nove Gorice Mateja
Arčona in predsednika Slovenskih častnikov generalmajorja Alojza Steinerja nam je
vodja pohoda Mitja Močnik, opisal pohod,
saj ta poteka vsako leto po drugem predelu soške fronte. Letošnji pohod je povezo-

11. Tržiški pohod v
Dražgoše
Valentin Klemenčič

14. januarja je bil v organizaciji Občine
Tržič in Občinskega združenja slovenskih
častnikov Tržič v sodelovanju z Območnim
združenjem veteranov vojne za Slovenijo
Tržič, Policijskim veteranskim društvom
SEVER – Gorenjska, Zvezo borcev za

val naslednje kraje: Kostanjevica na Krasu z nekdanjo kostnico, staro gradišče na
Grmači, Lojzova, Klobasja, Krompirjeva
in Municijska jama ter vas Temnica. Spotoma smo si ogledali tudi nekdanji Center

obrambne vzgoje iz obdobja 1990/1991 ter
del vojaške proge Dutovlje/skopo – Kostanjevica na Krasu. Zaključek je bil v vojaš
nici v Ajševici.

vrednote NOB Tržič in Združenjem vojaških gornikov Slovenije organiziran 11. Tržiški pohod v Dražgoše.
Začetek pohoda je bil ob 5.45 uri izpred
gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču, udeležilo se ga je 160 pohodnikov. Kolono je
vodil Jože Godnov, član GRS Tržič. Na
čelu kolone pohodnikov je bila tržiška zastava, pri zadnjem postanku pa so se pri
ključili prapori OZSČ Tržič, OZVVS Tržič
in Policijsko veteranskega društva SEVER.
Pohodniki so se pridružili na Loki, v Kovorju, Podbrezjah in na Jamniku skupina iz

Radovljice. Pri prvem postanku v Podnartu
je župan Borut Sajovic osmim pohodnikom
podelil spominske značke za pet opravljenih pohodov in šestnajstim pohodnikom
srebrne značke za deset pohodov.
Na cilj smo prispeli po 5 urah in pol hoje.
Za varnost pohodnikov je kot vsako leto
skrbela ekipa GRS Tržič, ki jih jo vodil Matija Perko. Vsi pohodniki, ki želite
fotografije s pohoda, jih lahko dobite na
zgoščenki v Foto Čebron v Tržiču. V imenu organizacijskega odbora čestitam vsem
prejemnikom jubilejnih značk.

tržičan
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Tržič ima nove lokalne
turistične vodnike
Janja Nemc

Zaradi vse večjega povpraševanja po vodenih ogledih na območju občine Tržič, predvsem s strani tujih gostov, smo v oktobrski
številki Tržičana objavili razpis za lokalne
turistične vodnike. Tečaj je organizirala
Občina Tržič v okviru Turistično promocijskega in informacijskega centra Tržič in
v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Na
razpis se je prijavilo 7 kandidatov, ki so
spoznavali in utrjevali svoje znanje na pod
ročju turistične ponudbe v občini, načinov

Svetovni dan čebel
dr. Peter Kozmus; foto: arhiv Čebelarske zveze Slovenije

20. decembra 2017 je Generalna skupščina Združenih narodov v New Yorku
20. maj razglasila za svetovni dan čebel.
S tem se je končal postopek razglasitve,
ki se je pričel v letu 2014, ko je predsed
nik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan
Noč podal idejo za razglasitev. Postopek
sam je potrjeval, da: »Svetovni dan čebel
združuje Slovence in povezuje svet,« kot
se je izrazila državna sekretarka mag.
Tanja Strniša.
Čebele in ostali opraševalci so za življenje
ljudi izrednega pomena. Od opraševanja
je odvisna kar tretjina pridelane hrane na
svetu in čebele imajo med vsemi opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem opraševalci med drugim omogočajo
kmetijsko proizvodnjo, ki zagotavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa poleg tega
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vodenja in dela
s skupino, zgodovinskih
in
geografskih značilnosti, osvežili
in utrjevali so
tudi poznavanje
angleškega in
nemškega jezika. Tečaj je zajemal teoretični
in praktični del
na terenu. Preizkus strokovne
usposobljenosti
so decembra uspešno opravili
vsi kandidati.

s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno prispevajo še k izboljšanju kvalitete prehrane za ljudi.
V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z intenzivnim kmetijstvom, čebele in ostali opraševalci vse bolj ogroženi.
Njihov življenjski prostor se spreminja in
krči, s tem pa so razmere za njihovo življenje in razvoj vse slabše. Medovitih površin
je zaradi vse večjih površin monokultur in
spremenjene ter intenzivnejše tehnologije
pridelave travinja vse manj in še te nudijo
čebelam potrebno hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani pestrosti kot nekoč.

Zakaj 20 maj?
20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se
je rodil Anton Janša (1734-1773), ki je poznan kot začetnik modernega čebelarstva in
eden takratnih najboljših poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica Marija
Terezija imenovala za stalnega učitelja če-

belarstva na novi čebelarski šoli na Dunaju. Njegovo delo in življenje je opisano v
mnogih čebelarskih knjigah, med drugim
tudi v knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki je bila izdana v letu 1999.

Praznovanje 1. svetovnega
dneva čebel
Čebelarska zveza Slovenije se na prvo
praznovanje zelo zavzeto pripravlja. Glavni dogodki bodo potekali ob sodelovanju
z Ministrstvom za kmetijstvo, Občino Žirovnico in Občino Ivančna gorica. Seznam
vseh dogodkov bo dosegljiv na spletni
strani ČZS (www.czs.si). Glavni namen
dogodkov bo ozaveščanje ljudi o pomenu
čebel in ostalih opraševalcev za naš obstoj.
Moramo se zavedati, da z razglasitvijo Čebelarji in naravovarstveniki se obračamo
na vse ljudi, da nam po svojih zmožnostih
pomagajo izboljšati pogoje za preživetje
čebel in s tem tudi za preživetje ljudi.
Kaj lahko naredimo za boljše preživetje
čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin
(seznam rastlin je dosegljiv na spletni
strani ČZS).
• V okrasne namene (na balkonih in
drugih zunanjih prostorih) uporabljamo
medovite cvetlice.
• Ohranjanje starih travnikov z večjo
pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjem čebelarju.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih
pesticidov.

naše zdravstvo

Novice iz
Zdravstvenega doma
Tržič
Prim. dr. Iztok Tomazin

V Zdravstvenem domu Tržič imamo novo
ambulanto splošne/družinske medicine, ki
je hkrati tudi referenčna ambulanta. Vodi jo
Kristina Taler, dr. med., ki jo mnogi Tržičani že poznajo, saj je bila naša specializantka
in je pod mentorstvom dr. Iztoka Tomazina
lani uspešno opravila specialistični izpit iz
družinske medicine. Nadomestila je Andrejo Krt Lah, dr. med., ki je odšla v zasebno
prakso v drugo občino. Dr. Talerjeva seveda sprejema tudi nove paciente, ki se lahko registrirajo v njeni ambulanti. Delovni
čas njene ambulante je objavljen na spletni
strani ZD Tržič.
Občina Tržič je uspela na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti, ki ga je ob-

Se morajo temeljitega
čiščenja zob res učiti
samo otroci?
Barbara Kastelic, dr. stom.

Rezultati več kot 20 let trajajočih raziskav,
izvedenih na prebivalcih Ljubljane, kažejo,
da skoraj vsi prebivalci potrebujejo pouk
o ustni higieni, saj imajo skoraj vsi eno od
stopenj parodontalne bolezni (ali bolezni
obzobnih tkiv). Ta se začne z vnetjem dles
ni, nadaljuje z majavostjo zoba, konča pa z
izpadom stalnega zoba. Posledica površno
umitih zob je poleg parodontalne bolezni
tudi zobna gniloba. Kot velja zaskrbljujoče
stanje slabe ustne higiene med Ljubljančani, lahko praktično zagotovo ta podatek
posplošimo tudi na ostale prebivalce, torej
tudi na Tržičane.
Kopičenje zobnih oblog je torej glavni razlog za naše t. i. »težave z zobmi«. V oblogah so bakterije, ki so, če jih ne odstranjujemo redno, vzrok za nastanek zobne gnilobe
in vnetja dlesni. Rekli boste: »Pa saj vse to
že vemo!«. Dobro. Zakaj pa imamo potem
zobozdravniki še vedno toliko dela? Ker si
velika večina ljudi svojih zob ne zna natančno in temeljito očistiti. Če vam krvavijo dlesni, če vam zobozdravnik pove, da
imate vnete dlesni, če se vam pojavlja vedno nova zobna gniloba, potem je le na vas,

javilo Ministrstvo za zdravje RS, za nakup
terminalov za reševalne postaje za uporabo
v nujnih medicinski pomoči (NMP) in v
reševalnih vozilih ter avtomatskih zunanjih
defibrilatorjev – AED. S sredstvi iz omenjenega razpisa in sredstvi Zdravstvenega
doma Tržič smo tako kupili sodobne ročne in mobilne radijske postaje, ki bodo še
izboljšale komunikacijo ekip NMP. Kupili
smo tudi dva aparata AED, ki pomagata reševati življenja in ju lahko uporabljajo tudi
usposobljeni laiki. Eden je nameščen ob
urgentnem vhodu v ambulanto NMP, drugi pa v podhodu občinske stavbe pred
glavnim vhodom v prostore
Občine Tržič.
Fizioterapija ZD Tržič je
bogatejša za dve vrhunski
aparaturi: visoko intenzivni laser ter laserski tuš.
Tako zmogljivih fizioterapevtskih laserskih naprav
je v Sloveniji samo nekaj.
Terapija z laserjem velike

moči je hitra in učinkovita, brez stranskih
učinkov. Tovrstni laserji se uporabljajo pri
zdravljenju bolečinskih stanj, pospešujejo
pa tudi celjenje različnih tkiv, delujejo protivnetno ipd.
Zaradi velikega pomanjkanja zdravnikov
specialistov radiologije v Sloveniji smo v
ZD Tržič začasno morali omejiti našo dejavnost na področju ultrazvočnih preiskav
in rentgenskih slikanj, zato morajo do nadaljnjega naši pacienti večino teh preiskav
opraviti v drugih zdravstvenih ustanovah.

da ukrepate. Ne pomaga izgovor, da imate
slabe zobe v družini, saj lahko s korenito
spremembo higienskih (in prehranskih) navad, spremenite svojo »tragično« zgodbo v
zgodbo o uspehu.
Zobe si s ščetko čistimo z rutinskimi, avtomatskimi gibi (kot smo se pač navadili) in
dejansko je potrebno na novo »programirati« gibe svoje roke. Najbolje je, da stopite
pred ogledalo in počasi in zavestno očistite
vse ploskve vseh zob. Poleg zobne ščetke
za čiščenje medzobnih prostorov nujno
potrebujete še zobno nitko ali medzobne
ščetke pravilnih velikosti. Najbolje bo, če
vam uporabo teh pripomočkov demonstrira
strokovnjak. Lahko zobozdravnik, vendar
vam raje svetujem, da se obrnete na ustnega higienika, ki si bo za vas vzel čas in
vam vse podrobno razložil in demonstriral
v vaših ustih. Vsaka usta so pač unikatna.
Ključna kritična mesta, kjer si večina ljudi
slabo očisti zobe, so medzobni prostori. Če
pogledate priloženo sliko, si lažje predstavljate, da ima vsak zob pet ploskev, ki jih je
potrebno očistiti. Ploskvi 4 in 5 sta tisti, ki
ju najpogosteje sploh ne očistimo. In zato
se ravno tam (to je t.i. medzobni prostor)
začenja večina težav z našimi zobmi. Temeljito čiščenje velja seveda tudi v primeru, če imate na svojih zobeh že kakšne
nadomestke (prevleka, mostiček, delna
proteza) ali če imate implantat. V teh primerih boste potrebovali še kakšen pripomoček in kakšno minuto več za čiščenje.

Naj poudarim, da je za zdravje zob in obzobnih tkiv najpomembnejše mehansko
odstranjevanje oblog s ščetkami in ostalimi pripomočki. Zobna pasta ima za zdravje
zob le podporni učinek. Pogosto se zgodi,
da imajo ljudje po uporabi zobne paste ali
ustne vode občutek čistih ust, saj imajo ti
izdelki močan vonj po mentolu in s tem
dajejo lažen »svež dah«. Če boste svoje
zobe natančno čistili, vam tudi brez uporabe zobne paste iz ust ne bo zaudarjalo.
Tudi parfum vam na primer nič ne koristi
na preznojenem telesu.
Ne pozabite: za spremembo ustaljenih navad in rutine vedno potrebujemo veliko
časa, volje in vztrajnosti. Ko pa boste s
strani zobozdravnika ali ustnega higienika
dobili potrdilo, da ste osvojili odlično ustno
higieno, boste lahko ponosni nase.
To bo vaša odlična naložba za prihodnost,
saj je takšno odgovorno ravnanje danes
(skoraj) brezplačno, v prihodnje pa se izognete popravilu zob in nadomeščanju manjkajočih, kar vas lahko tudi veliko stane.
Poleg tega je zelo pomembno tudi to, da ste
z svojim ravnanjem zgled otrokom, ki jim
tako privzgajate zdrav in odgovoren odnos
do lastnega zdravja.

AED pred vhodom v občinsko poslopje.

tržičan
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Odkritje spomenika Jakoba Aljaža
David Ahačič

V cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču bodo v nedeljo, 4. februarja, postavili doprsni kip Jakoba Aljaža, ki naj bi kasneje dobil
stalno mesto pred cerkvijo. Pobudo za postavitev spomenika znamenitega slovenskega duhovnika, skladatelja in domoljuba je dala
Civilna iniciativa Jakoba Aljaža, ki jo je ustanovil Pavel Rupar,
nekdanji tržiški župan. Preden je Aljaž postal »triglavski župnik«,
je namreč prva leta duhovniške službe kot kaplan preživel prav v
Tržiču (1871-1880). Že prvo leto službovanja je poskrbel za posebno presenečenje – na sveti večer je ob spremljavi kitare zapel iz
nemščine prepesnjeno Sveto noč, kar štejemo za prvo izvedbo te
najbolj slavne božične pesmi v slovenskem jeziku. S tem se je sicer zameril nemškemu prebivalstvu našega mesta. Aljaž se je celo
življenje boril za dostojanstvo slovenskega jezika in obstoj slovenskega naroda. Na poseben način ta njegov trud označuje Aljažev
stolp na vrhu Triglava – vrh najvišje slovenske gore je namreč odkupil za simboličen goldinar in ga tako zaščitil pred prisvojitvijo s
strani avstrijskih planincev.
Kip s podstavkom bo stal okoli dvanajst tisoč evrov, izdelal ga
bo kraški kipar Peter Abram. Civilna iniciativa sredstva še zbira,
pomoč pa so že prispevali: Tiskarna Uzar, Mateja Čadež – Trgovina Grašca, Komtekst, Dejan Frantar, Melanija Primožič, Šems
Omerović, Tehno – Tehnični pregledi Tržič in Miran Čadež, župan
občine Gorenja vas – Poljane.
Odkritje kipa bo v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču v nedeljo, 4. februarja ob 10.30. Bogoslužje bo vodil upokojeni ljubljanski nadškog msgr. Alojz Uran.

Donacija pnevmatik za reševalni
vozili Zdravstvenega doma Tržič
Prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec., direktor OE ZD Tržič

Zahvaljujemo se podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.,
Kranj za donacijo pnevmatik za reševalni vozili. Prav tako se zah-

valjujemo Vulkanizerstvu Darko Benedičič s.p. iz Žiganje vasi, ki
je posredoval pri omenjeni donaciji in ki že precej let skrbi za red
no in kakovostno menjavo pnevmatik na vseh službenih vozilih
Zdravstvenega doma Tržič.
Zavedamo se, da so kakovostne pnevmatike izrednega pomena za
varno opravljanje našega dela, kar posledično pomeni tudi večje zadovoljstvo in varnost tistih, ki jim vsakodnevno pomagamo.
Privarčevani denar pa bomo lahko namenili za druge potrebne naložbe.

S SMEHOM PO PANONSKI RAVNICI
Zagreb – Slavonija in Baranja
– Vojvodina – Madžarska z
Budimpešto
7 dni, avtobus, 21. 4. – 27. 4. 2018
Informacije na tel.: 04/592-46-30
(Boris Kuburič).
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brezplačna objava

Humoristična skupina Smeh pri Mladinskem gledališču Tržič
vabi zveste gledalce in ljubitelje potovanj na tradicionalno spomladansko potepanje, tokrat po Panonski ravnici.
Prostrana Panonska ravnina je polna krajev, kjer se je vredno
ustaviti. Je polna romantičnih vasi in mest, srčnih ljudi in domačih dobrot. Svet med Dravo, Savo in Donavo sega preko meja
Hrvaške, Srbije in Madžarske. Skupaj spoznajmo in okusimo te
posebnosti …

vabila
Pred kulturnim praznikom OI JSKD Tržič vabi na tradicionalno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih
skupin Tržiča – 37. Tržič poje. Nastopili bodo naslednji tržiški zbori oz. pevske zasedbe: MoPZ Gorščaki,
ŽePZ in MoPZ Društva upokojencev Tržič, MePZ Lom pod Storžičem, MePZ Kres iz Kovorja, MePZ Ignacij
Hladnik, Pueri cantorum, Lomski fantje in Vokalna skupina Carniolica. Prireditev bo povezoval Janez Kikel,
vsebinsko pa se bo vključila v program Cankarjevega leta ob stoletnici smrti pisatelja Ivana Cankarja.
Vljudno vabljeni v OŠ Bistrica v petek, 2. februarja 2018 ob 19. uri.

Nova predstava v
Križah
David Ahačič

Ob kulturnem prazniku gledališki ansambel KS Kruh Križe
na domače odre postavlja novo
uprizoritev, komedijo Lesena
peč znanega pisatelja in duhovnika Janeza Jalna. Burka v
treh dejanjih se dogaja v času
avstro-ogrske monarhije v podeželskem mestecu – spomnimo se, prav letos mineva 100
let od razpada cesarstva. Burka
sloni na situacijski komiki, katere poglavitno sredstvo je lesena, torej lažna, peč, v kateri se
lahko povsem neopaženo skriva kakšno radovedno uho. Cilj
dramskih napetosti, ki se jim
bodo z veseljem pridružili tudi
gledalci, je razkriti vohljače in
ovaduhe. Lahkotna komedija,
ki nas bo vrnila v preteklost.
Prijazno vabljeni!
tržičan
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koledar prireditev
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 3. februar
7:30 izpred Osnovne šole Tržič
Planinski izlet: Sveta gora in Vodice;
Planinsko društvo Tržič

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ –
februar 2018

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

RAZSTAVE
od 7. do 26. februarja, Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava izdelkov, slik in risb učencev Osnovne šole Križe;
Tržiški muzej
od 8. februarja do 26. marca, Galerija Paviljon Tržič
Slikarska razstava Ferda Mayerja;
Tržiški muzej

FEBRUAR
prijave v programe Plesnega kluba Tržič;
plesni.klub.trzic@gmail.com ali 040 635 710
Plesni klub Tržič
prijave na tečaj družabnih plesov;
ks.trzic@gmail.com
Krajevna skupnost Tržič – mesto
vsak ponedeljek
17:00 Dom krajanov Lom pod Storžičem
Zimska liga v streljanju z zračno puško in pištolo;
Športno društvo Lom pod Storžičem
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
vsako sredo
18:00 Plesni studio Špela
Jogalates;
Plesni studio Špela
vsak četrtek
17:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 1. februar
15:00 Dom Petra Uzarja
Skupina za samopomoč svojcem oseb z demenco;
Dom Petra Uzarja

9:00 središče vasi Sebenje
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje
9:00 Gostišče Draga (Begunje na Gorenjskem)
3D Zimski trojček v streljanju z lokom
Gorenjski lokostrelski klub Tržič in Gostišče Draga
10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Meritve Društva diabetikov Tržič ;
Društvo diabetikov Tržič
19:30 Kulturni center Tržič
»Buh pomagej, vsemogoč(n)a komedija«;
Občina Tržič in PijaR, Janja Rehberger Cerkvenik, s.p.
torek, 6. februar
18:00 prostori Društva diabetikov Tržič v Bistrici pri Tržiču
Meritve Društva diabetikov Tržič ;
Društvo diabetikov Tržič
sreda, 7. februar
18:00 v dvorani Glasbene šole Tržič
Nastop učencev glasbene šole ob Slovenskem kulturnem prazniku;
Glasbena šola Tržič
18:00 v Galeriji Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave izdelkov, slik in risb učencev Osnovne šole Križe;
Tržiški muzej
četrtek, 8. februar
od 10. do 18. ure Tržiški muzej
Brezplačni vodeni ogledi po stalnih zbirkah Tržiškega muzeja
Tržiški muzej
11:00 Galerija Paviljon Tržič
Otvoritev slikarske razstave Ferda Mayerja;
Tržiški muzej
19:00 Kulturni dom Križe
Premiera komedije Lesena peč;
Kulturno društvo Kruh Križe
iz Križev
Spominski pohod Štefana Bukovca;
Planinsko društvo Križe
petek, 9. februar
19:00 Kulturni dom Križe
Ponovitev komedije Lesena peč;
Kulturno društvo Kruh Križe

18:30 Kavarna Stara godba
Zaključek podjetniške akademije;
Ljudska univerza Tržič

sobota, 10. februar
8:00 atrij Občine Tržič
Tržni dan;
Conventio, d.o.o.

petek, 2. februar
Osnovna šola Bistrica
37. Območno srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin;
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna izpostava Tržič

19:00 Kulturni center Tržič
Ponovitev komedije Lesena peč;
Kulturno društvo Kruh Križe

17:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Zabavna angleščina;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
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nedelja, 11. februar
14:00 izpred Supermarketa Mercator Tržič
Tržiško pustovanje in Lomski ploh (sprevod in pustno rajanje)
Občina Tržič, agencija Media Butik in Krajevna skupnost Lom pod Storžičem

koledar prireditev
torek, 13. februar
18:00 dvorana Glasbene šole Tržič
Pustni nastop učencev Glasbene šole Tržič
Glasbena šola Tržič

Od ponedeljka 19. do petka 23. februarja
Kulturni dom Križe
Kinoteka za mlade: DVD izbor iz tuje filmske klasike
Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije – območja izpostava Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Glasbena predstava Luke Ropreta in Nebojše P. Tasića: Kako sem postal Slovenec
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica: Pokonci izpod korenin;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 14. februar
10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Branje - kramljanje;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Sreda, 21. februar
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopis: Od Lizbone do Santiaga, Jelka Snedic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

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

petek, 23. februarja
19:00 Kulturni center Tržič
Predpremiera predstave: Zadrega nad zadrego
Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Partnerski odnosi z Mojco in Janezom Logarjem
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 15. februar
15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 16. februar
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 17. februar
iz Križev
Planinski pohod: Primorska po italijanski strani;
Planinsko društvo Križe

nedelja, 24. februar
18:00 Dom krajanov Lom pod Storžičem
Premiera predstave: Zadrega nad zadrego;
Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem
torek, 27. februar
15:30 Dom Petra Uzarja
Skupina za pomoč žalujočim;
Dom Petra Uzarja
sreda, 28. februar
10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Branje - kramljanje;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ZANIMIVI DOGODKI V
ČLANICAH ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE
DATUM in URA
PRIREDITEV
KRAJ
1. do 3. 2. 2018 10. Mednarodni festi- Slovenske
val podvodnega filma Konjice
in fotografije »sprehodi pod morjem«
8. 2. 2018
Prešernov smenj
Kranj
10. 2. 2018

Prešerni karneval

13. 2. 2018

Pustovanje v
 lovenskih Konjicah
S

14. 2. 2018

Valentinov koncert –
Uroš Perić

DODATNE INFORMACIJE
Plavalni klub Slovenske K
 onjice
http://sprehodipodmorjem.si

Zavod za turizem in kulturo Kranj
http://www.visitkranj.com/
Zavod za turizem in kulturo Kranj
Kranj
http://www.visitkranj.com/
Slovenske Splošna knjižnica Slovenske Konjice
– Center za kulturne p rireditve
Konjice
www.knjiznica-slovenskekonjice.si
Slovenske Splošna knjižnica Slovenske KonjiKonjice
ce – Center za kulturne prireditve
www.knjiznica-slovenskekonjice.si
tržičan
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obvestila, oglasi

Podprite naša društva, ker vas nič
ne stane
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini.
Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom
in vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali
športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino,
lahko našim društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari
do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni pa veliko.
V naši občini je 43 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to ne
odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto
ostane več kot 4 milijone evrov, neporabljenih, čeprav verjamemo,
da bi jih ravno naša društva znala najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev,
ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko
podarite svojih pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili med
več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema

e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete
spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz
naše občine – poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišite
svoje podatke, si natisnite obrazec in ga odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma spremembe
prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto
tudi zaradi vas življenje v naši občini še lepše, boljše, varnejše.
Hvala.

NAGRADNA IGRA

Za vse informacije smo vam na voljo na spletni strani: www.mlb.si,
e-naslovu: mlb.tapetnistvo@gmail.com, FB profilu MLB tapetništvo
ali na tel.: 040-835-443.					
Odgovore nam do 15. februarja 2018 pošljite na dopisnicah na
naslov Uredništvo Tržičana, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po
e-pošti na naslov: informacije@trzic.si.

Naše podjetje se ukvarja s tapeciranjem in preoblačenjem sedežnih
garnitur, stolov in jedilnih kotov ter ostalih oblazinjenih delov pohištva. Specializirani smo za razvoj in preoblačenje sedežev in ostale opreme v avtomobilski industriji.
V našem proizvodnem programu imamo tudi izdelovanje kakovostnih nahrbtnikov, torbic, copat, blazin ipd. Ukvarjamo pa se z
izdelavo ter preoblačenjem notranje opreme avtodomov in počitniških prikolic. Poleg uporabe vrhunskih materialov priznanih proizvajalcev vam zagotavljamo visoko kakovost raznovrstnih storitev
in izdelkov.
Naša delavnica se nahaja v prostorih nekdanje tovarne Peko; uporabite nekdanji vhod tovarniške prodajalne. Za obisk v naši delavnici se lahko predčasno najavite na tel.: 040-835-443 (Boris).
Nagradno vprašanje: Katera tovarna v Tržiču je izdelovala oblazinjeno pohištvo?
1. nagrada: Modni nahrbtnik DonBeary			
2.nagrada: Toaletna torbica 				
3.nagrada: 20% popusta pri naših storitvah		

Pravila nagradne igre so na vpogled v Uredništvu Tržičana.

MLB tapetništvo,
Boris Lausegger, s.p.
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ZMAGOVALKA KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI
2017

Tržič
KAKOVOSTI.

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power
Prebivalci občine Tržič lahko
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva
na svetu.
informacije o vsakodnevnem
dogajanju v vaši občini dobite

ZMAGOVALKA KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017
na portalu www.mojaobcina.si/
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Komb. porabe goriva: 3,3 – 8,5 l/100 km, emisije CO : 86 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NO : 0,027-0,257 g/km. Cena 16.990 EUR velja ob nakupu novega Sportaga 1.6 GDI LX Acti
uri).
EUR velja ob nakupu cee’da 1.6 GDI Gas LX Fun, cena 9.990 EUR velja ob nakupu Ria 1.2 Gas LX Active Eco. Popust do 2.000 EUR velja ob
nakupu vozila z »Bonus financiranjem«. Bonus financiranja lahk
novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/b
priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Prijazno
vabljeni!
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega
ozona, delcev PM in PM ter NO . Pogoji
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9.990
9.990

163
10.390
10.390

KIA - Največ avta za vaš de

Kombinirane porabe goriva: 1,3 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 29 – 194 g/km CO2. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisije NOx: 0,002-0,046 g/km. Akcijska ponudba EOM = 0% velja ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o. Ponudba zajema obdobje financiranja do 72 mesecev, 35 % polog in plačilo 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR.Reprezentativni primer izračuna za KIA Sportage 1.6 GDI LX
Active ECO iz akcijske ponudbe: vrsta financiranja: finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja: 20.190 EUR; lastna udeležba2(polog): 35%, 7.066 EUR; znesek financiranja: 13.123 EUR; število obrokov: 72; mesečno plačevanje:
126,19 EUR ter
x
zadnji (72-i) obrok: 4.038 EUR (20%); stroški odobritve: 0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 16.152 EUR; letna obrestna mera: 0%, ki je spremenljiva in vezana na 12-mesečni Euribor, efektivna obrestna mera: 0% na dan 20.12. 2017. Financiranje
se lahko zavrne če stranka nima ustrezne bonitete. Cene in pogoji veljajo ob nakupu vozil: Sportage 1,6 GDI Lx Active ECO, Stonic 1,2 GAS Lx Active ECO, cee’d 1,4 GAS Urban, Rio 1,2 GAS Lx Active ECO, Optima SW 1,7 CRDi Comfort, Niro 1,6 GAS HEV Fun. Cene
vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v garancijski
knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

2

garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana
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