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Pridobitev dovoljenja za prireditev

Živel prvi maj!

Manda Mikić

Po 13. členu Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011 – ZJZUPB5) mora organizator prireditve podati POPOLNO prošnjo pri upravni
enoti, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev, najmanj 10 dni
pred dnevom shoda oziroma prireditve, če poseben zakon ne določa drugače.
Za izdajo dovoljenja za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avtomoto športu na javni cesti in prireditve na javni cesti, ki potekajo na območju
dveh ali več upravnih enot, mora organizator POPOLNO prošnjo podati najmanj 30 dni pred dnevom prireditve pri pristojni upravni enoti. Če prireditev
poteka na cesti na območju dveh ali več upravnih enot, mora organizator vlogo
podati pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev pričela.
POPOLNA PROŠNJA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PRIREDITEV
MORA BITI VLOŽENA V PREDPISANEM ROKU! V PRIMERU, DA
PROŠNJA NI VLOŽENA V PREDPISANEM ROKU, JO PRISTOJNI
UPRAVNI ORGAN PO ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU S SKLEPOM ZAVRŽE (Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni
list RS, št. 24/2006 – ZUP-UPB2 s spremembami)!
Podrobnejše informacije o dolžnosti prijave oz. pridobitve dovoljenja za prireditev in pogojih za nekatere najpogostejše dejavnosti na shodih in prireditvah, ki jih mora izpolniti organizator, so predstavljeni na spletnem portalu
Ministrstva za notranje zadeve (http://mnz.gov.si) in e-uprave (http://euprava.
gov.si) ter na spletnem portalu Upravne enote Tržič (http://www.upravneenote.
gov.si/trzic/).
Zgodbe in prigode o Dolini in Dolincih v času prve in druge svetovne vojne.
V dogodke ob dnevih mineralov in fosilov (MINFOS), ki jih imenujemo 'Dolinski dnevi', smo vključeni
skoraj vsi prebivalci Jelendola in Doline. Po lanskoletni fotografski razstavi avtorja Ignaca Dovžana
iz obdobja prve polovice dvajsetega stoletja smo se za letošnje leto odločili obeležiti dogodke v
spomin obeh svetovnih vojn, še posebej zaradi okroglih obletnic. Pripovedi in dogodki so še dokaj
živi in pregledni, zato je prav, da se ta spomin ohrani tudi na naše zanamce. Gradivo in originalni
eksponati iz navedenega obdobja so iz domačega kraja, razstavljeni bodo na Šimnovi domačiji 9. in
10. 5. 2015. Ob tem naj omenimo tudi na prikaz partizanske bitke v izvedbi Kulturno zgodovinskega
društva Kamnik v nedeljo 10. 5. s pričetkom ob 16.00 uri na travnatem pobočju nad šolo v Dolini.
Vljudno vabljeni!
				Organizacijski odbor:
				
Henrik Dovžan, Zdravko Dovžan in Vili Dovžan

Spoštovani pacienti, uporabniki zobozdravstvenih storitev v Tržiču!
Tržiški zobozdravniki že dolgo ugotavljamo, da nam pacienti pogosto ne sporočate svojih odsotnosti
(se naročite k zobozdravniku, potem pa na dogovorjeni termin ne pridete). Takih nenapovedanih
izostankov se v enem letu nabere za približno en delovni mesec. Za toliko bi se torej lahko skrajšala
čakalna doba pri nas, če bi nam redno sporočali, da ne boste prišli (vsaj 1 delovni dan pred terminom,
bolje pa še prej). Z neopravičenimi izostanki izgubljamo dragoceni ordinacijski čas, ko bi namesto vas
lahko obravnavali drugega pacienta. Zato vas prosimo, da nam morebitno odsotnost sporočite čim
prej, kar je tudi vaša dolžnost. S tem boste pokazali, da imate odgovoren odnos do našega dela, pa
tudi do časa in zdravja drugih občanov, uporabnikov zobozdravstvenih storitev.
Barbara Kastelic, dr. dent. med., vodja zobozdravstvene službe v ZD Tržič
Veronika Sekulić, dr. dent. med. in Daša Bavdek, dr. dent. med.
Mojca Marin, dr. dent. med.
Ksenija Zaplotnik Kralj, dr. dent. med.

Na naslovnici: Tržiška planinska pot - Vrtača (foto: Vili Vogelnik).
2 maj 2015

Sašo Borojevič

Delovni ljudje vseh dežel praznujejo zdaj že
nekoliko pozabljene družbene in gospodarske
dosežke delavskega gibanja. Če je spomin na
krvave dogodke, s katerimi so si delavci pred
stoletjem izborili osnovne pravice, že skoraj
popolnoma zbledel, pa so še vedno živa tradicionalna druženja ob tabornem ognju ali vsaj
vročem žaru, polnem mesnih dobrot, ki jih radi
poplaknemo z izdatno količino hladnega piva.
Sezona piknikov je torej končno odprta.
S prehranjevanjem na prostem letos nismo
hiteli, saj vreme temu ni bilo ravno naklonjeno.
Bomo pa zato pohiteli z namakanjem na novi
Gorenjski plaži. Otroci iz tržiških vrtcev naj bi
statistiko uspeha tržiškega turizma polnili že
konec tega meseca na prvem plavalnem tečaju
sezone. Upam, da jim bo narava prizanesla in bo
vreme temu primerno. In spet bomo korak pred
drugimi.
V preteklih dneh sem večkrat slišal pogovore o
tem, da je Tržič postal nekakšno območje somraka. Da je z odhodom industrije na vzhod in
Slovenije na zahod Tržič obstal nekje vmes - v
prostoru in času. Gre seveda za zelo črnoglede
poglede na življenje v našem mestu. Še posebej
zdaj, ko si lahko čez oči nataknemo očala optimizma in ob sončnem vremenu zaplavamo v
tržiškem bazenu upov in sanj o deželi pridnih.
Dobro jutro, delovni ljudje!

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik
Urednik fotografije: Sašo Borojevič
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko,
Marinka Kenk Tomazin, Irma Lipovec,
Sergeja Valjavec
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. Uredništvo
si pridržuje pravico do krajšanja člankov v skladu z
uredniško politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom: Tiskarna Uzar d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in
informacijski center Občine Tržič, Občinsko glasilo
»Tržičan«, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
urednistvo.trzican@gmail.com, tel.: 04 59 71 536,
www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada 5950 izvodov.
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco
javnih glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS
pod zaporedno številko 1496.
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župan z nami

Znamo, želimo,
zmoremo
To
dokazuje
izjemno uspešna
izvedba 9. teka
po ulicah Tržiča,
ki je potekal
sočasno s tržnim
dnevom. Dobro
sodelovanje vseh
ter vključenost
in trud posameznika na svojem področju se odraža v skupnem uspehu
in izjemni promociji, ki k nam privablja
nove obiskovalce. Za polno mesto mladih
in starih, otrok in staršev od blizu in daleč,
gre zasluga tako Športni zvezi kot družini
Brodar in številnim sodelujočim - gasilcem, športnim delavcem, prodajalcem na
stojnicah in animatorjem vseh programov.
Rezultat je druženje, šport in rekreacija,
lepo preživet dan, zagotovo pa tudi močno
povečan promet in iztržek pri vseh, ki poslujejo v mestnem jedru. Z dobro, domiselno
in inovativno predpripravo stvari lahko še
nadgradimo in izboljšamo. Temu bodo namenjena tudi skorajšnja srečanja z vsemi
turističnimi ponudniki iz celotne občine v
organizaciji občinske uprave.

43. MINFOS
ostane v Tržiču
Vsakršno razmišljanje o selitvi iz občine je
po mojem osebnem prepričanju nesprejemljivo in za občino škodljivo ter mu odločno
nasprotujem. Podobno, kot se potrjuje zgodovinska škodljivost selitve podjetja BPT
v Kamnik in sedaj napačni razmisleki o
selitvi proizvodnje Peka na Hrvaško. Tradicionalna tržiška prireditev ima korenine v
pobratenju z našimi prijatelji iz St. Marie
aux Minesa, nadaljevali so jo v Društvu
prijateljev mineralov in fosilov in sedaj v
Turističnem društvu. Prireditev je tržne narave, prinaša dobiček, Občina jo sofinancira
s pogodbo o letnem delovanju, z letošnjim
letom pa še dodatno s konkurenčno ceno
lepše in boljše dvorane Tržiških olimpijcev.
Turizem je in mora biti resna gospodarska
dejavnost, ki kontinuirano poteka preko
celega leta in prinaša dobiček. Naloga organizatorja je, da poveže vse zainteresirane
dejavnike v mestu. Presežek sredstev pa v
skladu z dogovorom nameni v še boljši in
odmevnejši program naslednje prireditve.

Ulice Tržiča so bile polne tekačev

Naše ravnanje z
odpadki in deponija
po letu 2016
Evropska in državna zakonodaja z letom
2016 uvaja pomembne spremembe, med
katerimi je ključno, da se mešani komunalni odpadki (zelena posoda) ne odlagajo
več na odlagališčih, pač pa predhodno
obdelajo v posebnih tovarnah. Zaenkrat v
Sloveniji taki obrati delujejo v Celju, Puconcih, Slovenski Bistrici, Krškem, Slovenj
Gradcu, gradi se v Ljubljani in na Jesenicah. Več jih Slovenija ne potrebuje in
najcenejši se bomo tako kot ostale gorenjske občine pridružili tudi Tržičani. Gradnja lastne tovarne ekonomsko seveda ni
upravičena niti prostorsko možna. Razmere
na trgu pa kažejo, da je bila pred leti sprejeta odločitev, da kovorsko odlagalno polje
zapolnimo in saniramo, prava. Take so
bile tudi dane besede lokalni skupnosti in
sklepi občinskega sveta. Odlagalno polje
z intenzivnim začasno povečanim dovozom od drugod letos dosega skorajšnjo

zapolnjenost v skladu z gradbenim dovoljenjem iz leta 2004 in okoljevarstvenim
dovoljenjem. Po priključitvi izcednih voda
na novo čistilno napravo, dograjevanju in
izboljševanju odplinjevanja izvajamo tudi
sanacijo brežin, ki jo vidite na sliki, in se
pripravljamo na začetek zapiralnih del, ki
bodo zmanjšala vse vplive na okolje in
okolico.
V nadaljevanju bomo še posodobili sežig
deponijskega plina in zmanjšali smrad, za
lažje in prijaznejše sortiranje odpadkov pa
zgradili nadstrešnico nad zbirnim centrom
in uredili prekladalni plato. Promet proti
odlagališču se bo tako zmanjšal za nekajkrat. Cene ravnanja, predelave in odlaganja bodo povsem primerljive z ostalimi
občinami. Največ k temu lahko pripomoremo sami. Prav vsak od nas lahko količine
v zeleni posodi z boljšim ločevanjem še
zmanjša, nujno bi morali tudi več izločevati
biološko razgradljivih odpadkov in jih
odložiti v rjave zabojnike ali kompostirati.
Statistično smo Tržičani pri ločevanju med
boljšimi v državi, imamo pa tudi mi še velike rezerve. Izkoristimo jih.

Odlagališče odpadkov
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Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Dobrodošli v Kostanjevici na Krki
Marjana Krhin, foto: Goran Rovan

Tam, kjer se nižinski Krakovski pragozd
počasi vzpenja v hribovite, zelene Gorjance, leži Kostanjevica na Krki, edino in
najmanjše mestece na otoku, imenovano
tudi dolenjske Benetke. Težko bi našli
koga, ki ob pogledu na leno reko Krko,
na sprehodu skozi staro mestno jedro, pri
ogledu galerijskih zbirk ali proučevanju
naravne in kulturne dediščine kraja ne
bi našel tudi nekaj zase. Kostanjevica se
omenja kot mesto že davnega leta 1252,
njen razcvet pa je omogočil vojvoda Ber-

nard Spanheim, ki je leta 1234 tu ustanovil
cistercijanski samostan, da bi utrdil svoje
posesti na Dolenjskem. Danes ima v njem
svoj sedež Galerija Božidar Jakac, okolico
samostana pa krasijo mojstrovine, nastale
na kiparskih simpozijih Forma viva. S
številnimi likovnimi deli se ponaša tudi
Gorjupova galerija v osnovni šoli.
Mehka dolenjska pokrajina s Krko, vinorodnimi griči, med katerimi se vije
Podgorjanska vinska cesta, vabi ribiče,

Na Gorenjsko plažo letos s sezonsko vstopnico
Saša Pivk Avsec

Tržič je od julija lani bogatejši za Gorenjsko plažo, ki na enem mestu združuje rekreacijo in zabavo. Odzivi po prvi sezoni so zelo pozitivni, kljub temu, da lansko poletje kopalcem ni bilo najbolj naklonjeno. Gorenjsko plažo je v dobrih dveh mesecih obiskalo
10.000 obiskovalcev. Poleg bazenskega kompleksa je zaživelo prireditveno dogajanje v
amfiteatru, kjer se tudi v tem letu obeta nekaj zanimivih glasbenih in drugih dogodkov. V
letošnjem letu se kopalcem obeta nekaj novosti, med drugim bodo imeli možnost nakupa
sezonske vstopnice. Cene vstopnic sicer ostajajo iste kot lani in se gibljejo od 1,50 € za
predšolske otroke do 15 €, kolikor bo odštela družina s petimi ali več člani. Cene jutranjega rekreacijskega plavanja, organiziranega obiska in popoldanske vstopnice pa so na voljo
še po ugodnejših cenah. Za nočno kopanje v soju žarometov bo potrebno odšteti 2,50 €.
V letošnji sezoni bodo na voljo tudi sezonske vstopnice, ki si jih v predprodaji lahko zagotovite po nižji ceni.

cena do 1. 6. 2015

cena po 1. 6. 2015

prenosna*

70,00 EUR

100,00 EUR

neprenosna - otroci, dijaki,
študenti, upokojenci, invalidi**

40,00 EUR

70,00 EUR

neprenosna - odrasli

60,00 EUR

90,00 EUR

*O pogojih nakupa več na www.trzic.si, kjer je objavljen celoten cenik.
Sezona letnega kopališča Gorenjska plaža v letu 2015 traja od 1. junija do 15. septembra in
je pogojena z vremenskimi razmerami. Dan pred uradnim odprtjem bazenskega kompleksa,
v nedeljo, 31. maja 2015, vas ob 15. uri vabimo v amfiteater Gorenjske plaže na prireditev
Predizbor za Ptujski festival, ki bo gostil več kot petnajst narodno-zabavnih ansamblov.
Vstop je prost.
4 maj 2015

lovce, pohodnike, ljubitelje redkih ptic,
da jo obiščejo in se naužijejo njene lepote. Ljubitelji kraških skrivnosti pa prav
gotovo ne bodo prezrli turistično urejene
Kostanjeviške jame.
Od 29. do 31. maja vas vabijo na že 43.
Teden cvička.

Komisija za
pobratenje
Občina Tržič prihodnje leto praznuje
50-letnico pobratenja s francoskim
mestom Sainte-Marie-aux-Mines.
Ob tej priložnosti želimo pripraviti
zbornik - publikacijo, ki naj bi celovito predstavil vso pestrost sodelovanja vseh dejavnikov naše občine v
50-letni zgodovini tega pobratenja:
institucij, društev in posameznikov.
Vse, ki ste bili aktivni udeleženci v
številnih oblikah sodelovanja oziroma prijateljevanja in razpolagate
s kakršnokoli dokumentacijo (fotografije, pisno gradivo ipd.), ki bi
jo lahko uporabili pri pripravi publikacije, pozivamo in naprošamo,
da le-to posredujete v Turistično
promocijski in informacijski center
Tržič (TPIC), kjer bomo poskrbeli
za ustrezno obdelavo dokumentov
oziroma gradiva. Kontaktna oseba
je Mateja Dolžan (04/59-71-536,
mateja.dolzan@trzic.si).
Glede na to, da je priprava oziroma izdelava takšne publikacije
zahteven in dolgotrajen postopek,
prosimo vse, da gradivo dostavite v
TPIC najkasneje do 30. junija 2015.
		Jože Klofutar
		predsednik
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Brez preteklosti ni prihodnosti
Marjeta Mohorič in Mojca Švajger

Dediščina je vse, kar dobimo od predhodnikov in pustimo zanamcem, vključno z neoprijemljivo kulturo. Dediščina so dobrine,
podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci opredeljujemo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, znanj in tradicij.
Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega
vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas.
Kulturna dediščina ima tisto dodano vrednost, ki se je žal ne da
preprosto in površno ovrednotiti v evrih. In to, česar ni mogoče
ovrednotiti v evrih, za nekatere nima vrednosti. Vrednotenje kulturne dediščine je treba razširiti na neoprijemljive lastnosti, kot
so tradicija, identiteta, avtorstvo, likovne in estetske lastnosti,
tipologija ter vpliv dediščine na okolje in njen obstoj v okolju.
Kako razumeti, prepoznati ali dojemati kulturno dediščino v obliki arhitekture, če živimo v okolju, ki je gojilo in še vedno goji
negativni odnos do arhitekturne dediščine? V preteklosti so graditelji objektov in s tem tudi okolja svoje želje prilagajali okolju.
Arhitektura je bila podrejena okolju, v katerem je nastajala,
življenjskim procesom, namembnosti, potrebam in zmožnostim.
(Vir: Arhitekturna dediščina in ustvarjalna svobode projektantov,
Jon Grobovšek - Urbani izziv, 2013)

Večstanovanjski objekti, umeščeni na rečno teraso in sonaravno urejeno okolico.

Primer kvalitetne revitalizacije dediščine v Pristavi.

Upoštevanje tipologije pozidave vaškega jedra Kovor (volumen objekta, nakloni
strešin, strešna kritina, barva fasade, fasadne odprtine).

Pri obnovi stanovanjskega objekta v tržiškem mestnem jedru so bili upoštevani
vsi elementi dediščine (barva fasade, kritina, likovni poudarki).

Kvaliteten preplet obnovljene dediščine in novogradnje v vaškem jedru Leš.

Upoštevanje tradicije in identitete pri obnovi pomožnega objekta v Dolini.

Kakovost obstoječe arhitekture se ne meri le kvantitativno, temveč
tudi kvalitativno. Naj nam je všeč ali ne, vsa arhitektura je kulturna dediščina, vendar je samo izbrana dovolj kakovostna, da jo
poskušamo varovati.
tržičan
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Krajevna skupnost se predstavi

Krajevna skupnost
Tržič - mesto
Miha Ignac Primožič

Krajevna skupnost Tržič - mesto je
največja povsem urbana krajevna skupnost naše občine.
Zaradi domicilne vloge ima specifičen
položaj, podobno kot primestna KS Bistrica. Nasploh je potrebno dobro in kontinuirano sodelovanje z Občino, saj se
je v zadnjih desetletjih mestna krajevna
skupnost intenzivno prenavljala. Tako
je obnovi infrastrukture in objektov v
občinski lasti sledil ciklus individualnih prenov objektov. Jasno pa je, da je
potrebno še marsikaj postoriti, da bi bila
celotna podoba mesta še mikavnejša. Med
take prenove sodi tudi rekonstrukcija paviljona NOB z galerijo Ferda Mayerja,
ki jo kot lastnik objekta skupaj z Občino
Tržič (investicija se sofinancira iz sredstev Švicarskega mehanizma - projekt
REAAL) načrtujemo za letošnje leto. Poleg navedenega se bomo v tem mandatu
prizadevali za postavitev enotne drobne
urbane opreme (klopi, izveski, luči in
nenazadnje dobro in temeljito vzdrževanje
že obstoječega fonda opreme), da bi bilo
mesto krajanom prijaznejše. Pri urbani
opremi bi bilo smiselno uvesti tematsko
pot, npr. »turistično magistralo« po starem
mestnem jedru, ki bi na ta način vsebinsko in programsko opredeljevala staro
mestno jedro kot zgodovinski in arhitekturni spomenik. Vse našteto bi izvenelo v
prazno, če se ne bi posvetili občanom oz.
krajanom, ki so nosilci življenja v mestu.
In prav povezovanje, sodelovanje na kulturnih in športnih prireditvah, so naloge,
ki se jih velja lotiti. V naši KS moramo
nadaljevati z dobrimi praksami prenove
in programske bogatitve starega mestnega jedra. K materialni obnovi z rezultati zadnjih desetletij (osnovna šola z
večnamensko dvorano, Kulturni center
Tržič, poslovno stanovanjski objekti, Mallyeva hiša I in II, kompletno infrastrukturno obnovljene ulice itd., zasebni vložki
v objekte v mestu) je potrebno pritegniti občane, da bi s svojo identiteto, ki se
krepi in oblikuje v številnih društvih, organizacijah in klubih, vsebinsko napolnili
mesto kot celoto. Posledici problematične
demografije in recesije sta izpraznjenost
in odsotnost ustvarjalnega človeškega
potenciala kot nosilca življenja in razvoja
kraja. Za konec je potrebno omeniti še potencialno zanimiv prostor BPT-ja, v kate6 maj 2015

rem bi se morali odvijati dobro zamišljeni
projekti, programi z novimi delovnimi
mesti. Svet KS nima veliko možnosti za
reševanje te problematike, zavzemali pa

se bomo za uspešno nadaljevanje dobrih
praks. Za vse pobude, predloge in opozorila smo dosegljivi na elektronskem
naslovu: ks.trzic@gmail.com.

Sledovi časa

galerijo Podgrad. Je eden izmed najbolj
svojskih likovnih ustvarjalcev zamejske
Koroške. Slikarstvo Franca Rasingerja je
slikarstvo spomina, opomina, slutene sinteze vizualnega, a vedno znova je to slikarstvo, v katerem se zrcalita zgodovinski
zapis in zgodovinska zavest avtohtonega,
v zemljo in zrak svojega prostora vtkana
zasanjana nit, sled idealistične osnove, ki
govori o resnici znanega prezrtega prostora in časa, ki mu Razinger pripada.

Miha Ignac Primožič

Krajevna skupnost Tržič - mesto je ob
slovenskem kulturnem prazniku ob
pomoči sponzorja, podjetja Mali-E-Tiko
d.o.o., pripravila razstavo koroškega
slikarja Franca Rasingerja. Minilo je deset
let od njegove prve razstave v Kurnikovi
hiši v Tržiču. S to razstavo se v Tržiču
nadaljuje bogata tradicija sodelovanja s
koroškimi sosedi, ki jo je v lanskem letu
predstavljala skupina Unikum iz Celovca
s svojo predstavitvijo Žarek upanja. Ta
predstavitev je v Tržič pripeljala veliko
obiskovalcev s Koroške, ki so si ogledali
Tržič in njegove znamenitosti. Rezultat
sodelovanja je povabilo tržiškim likovnim
umetnikom, da v mesecu maju razstavljajo svoja likovna dela v Kulturnem centru
v Šentjanžu na Koroškem.
Slikar Franc Rasinger živi in dela v
Šentpetru v Rožu, kjer ima tudi svojo

Razstava je bila presenetljivo dobro obiskana, razveselilo nas je, da so v galerijo
vstopili obiskovalci, ki doslej niso bili
gostje teh prostorov. V posebno čas pa
nam je bil obisk pomembnega avstrijskega slikarja Sigija Kultererja na otvoritveni
slovesnosti. Slikarjevo biografijo in misli
o njegovem slikarstvu je pripravila višja
kustosinja Melanija Primožič, likovno
oceno pa je dodal ddr. Damir Globočnik.
Program je ubrano povezovala Tjaša Bohinjc, za glasbeno vzdušje pa sta poskrbeli
sestri Vivien Isabel Herak Hadaš in Vita
Adelina Herak Hadaš. Razstavo je odprl
tržiški župan mag. Borut Sajovic.

spremljamo, poročamo

Otvoritev Ambulatorija
David Ahačič

Zdravnicam Hermini Krese Dolinar, Tatjani Peharc in Bojani Kališnik Sušnik
čestitamo ob zaključku zahtevnih gradbenih del in otvoritvi Ambulatorija, ki
so jo s prijetnim kulturnim programom
izvedle 6. marca. Čeprav je okolje ambulatorija izjemno prijazno za obiskovalce, pa si ne moremo kaj, da ne bi
ponovili hudomušne želje tržiškega
župnika Romana Starca, ki je zdravnicam ob blagoslovu prostorov v imenu
občanov zaželel, da bi bili ti prostori
karseda prazni. Zaželimo zdravnicam
vse najboljše pri njihovem delu za dobro
počutje občanov.

Domovina je ena sama
Saša Pivk Avsec

Studio 14 Radia Slovenija je 9. aprila 2015
gostil predstavitev knjige Tečejo, tečejo
nitke avtorice Marije Ahačič Pollak, 60
let po tem, ko je prvič prestopila studijske
prostore in se na povabilo Bojana Adamiča
udeležila glasbene avdicije.
„Z naslovom sem želela predstaviti svojo življenjsko zgodbo, ki jo je kakor niti
prepletalo življenje v tkanino v različnih
časih, različnih okoljih, z različnimi ljudmi
in me oplemenitilo s številnimi veselimi in
včasih z grenkimi spoznanji,“ je v uvodu
knjige zapisala Marija Ahačič Pollak.
Tečejo, tečejo nitke, ki je izšla pri Mohorjevi iz Celovca, je že tretja knjiga Marije
Ahačič Pollak. Marijina pripoved se
začne aprila 1955 v Tržiču. Njena edina in
največja želja je bila, da bi pela. Že jeseni
istega leta je v živo in pred občinstvom na
Četrtkovem večeru zapela skladbo Tam
kjer murke cveto, kmalu se je pridružila
Ansamblu bratov Avsenik in prepevala
ob Francu Korenu. Zvezda je bila rojena
in Marija Ahačič Pollak se z veseljem
in ponosom ozira na prehojeno glasbeno in življenjsko pot. Ta jo je z možem
Petrom leta 1960 ponesla v Kanado, kjer
je še danes urednica radijske oddaje Glas
kanadskih Slovencev.
V pogovoru z dr. Rosvito Pesek je Marija
Ahačič Pollak povedala veliko zanimivosti iz svojega življenja. Od ljubezni
na prvi pogled, petju za Tita, murkah,
ki niso kumare, študija na likovni akademiji pri tridesetih z rednimi študenti,

kariere nepremičninske agentke, vodenja
Jugoslovanske hiše na OI v Calgaryju,
do novinarskega in uredniškega dela na
radiu, odmevnih intervjujev z Goranom
Dragičem in Anžetom Kopitarjem in
svoje drage družine, odnosa do domovine, ljubezni do slovenske zemlje. Prijeten
klepet sta z največjo Marijino uspešnico
Tam, kjer murke cveto popestrila Brigita
Vrhovnik Dorič in harmonikar Boštjan
Dorič, ki je zaigral na sto let staro harmoniko Marijinega brata Vitala Ahačiča.
Ob koncu pa je tankočutno, tako kot zna le
ona, pesem Tečejo, tečejo nitke zapela tudi
Marija Ahačič Pollak.
Marija Ahačič Pollak je ponosna je na
svoji hčeri, ki sta ji poleg moža tkali niti
življenja s spoštovanjem in ljubeznijo.
Leta 1991 je ustanovila dekliško vokalno
skupino Plamen, s katero je že gostovala

pri nas. Pred desetimi leti je prejela red
zasluge Republike Slovenije za svojo
vsestransko kulturno poslanstvo med
rojaki in širšo skupnostjo. Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti ji je leta 2006
podelil Gallusovo listino, najbolj ponosna pa je na pozornost Občine Tržič,
ki ji je podelila naziv častne občanke.
Ob dvajsetletnici slovenske države je v
imenu izseljencev kot slavnostna govornica naslovila parlament.
Njena pevska kariera se je začela v rodnem Tržiču in tam bi jo simbolično rada
tudi zaključila. Zato vas že danes vabi
na koncert, ki bo v petek, 11. septembra
2015, ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev. Na njem bo nastopila s svojimi
glasbenimi prijatelji, med katerimi imajo
vidno vlogo dame slovenske glasbe.
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Ob svetovnem dnevu
knjige s Popotnico
na pot
Tanja Ahačič in Marinka Kenk-Tomazin

Ob svetovnem dnevu knjige je šla na
pot med tržiške otroke in njihove starše
nova slikanica - vodnik - Popotnica. 23.
april je svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Dan je posvečen promociji
branja, založništva in zaščiti avtorskih
pravic ter intelektualne lastnine. To je
dan, ko praznujejo pisatelji, ilustratorji,
knjižničarji in vsi, ki imamo radi knjige.
Svetovni dan knjige se zgleduje po prazniku sv. Jurija, v katerem so Katalonci v en
praznik združili več običajev oziroma
praznikov - tudi praznik vrtnic, ki izvira iz
sedemnajstega stoletja - in dobili dan, na
katerega so fantje dekletom podarili vrtnico (lepoto), one pa njim knjigo (znanje).
Unesco je razglasil 23. april za svetovni
dan knjige leta 1995. S tem datumom je
opozoril, da je 23. april dan mnogih literarnih obletnic – na ta dan so se rodili
ali umrli številni svetovno znani literarni
ustvarjalci: Miguel de Cervantes, William
Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega,
Rupert Broke, William Wordsworth, Maurice Druon in Vladimir Nabokov.

Knjigobežnice knjige med vse ljudi
Martina Klemenčič

Zagotovo ste med sprehodom po katerem
od slovenskih mest ali naselij že kdaj opazili majhne hiške takšnih in drugačnih oblik, v katerih so shranjene rabljene knjige.
Pobuda z imenom Knjigobežnice se je
septembra 2011 začela na Facebooku, ko
je njena ustanoviteljica Nina Kožar želela
sprožiti podarjanje knjig neznancem na
javnih mestih. Vsaka podarjena knjiga je
imela sporočilce, darovalci in najditelji
pa so mesta, na katerih so knjige pustili
ali našli, fotografirali in objavili na Facebooku.
Društvo bibliotekarjev Gorenjske, kateri
člani smo bibliotekarji Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, se je odločilo, da izpelje
akcijo izdelave in postavitve knjigobežnic
(preprostih lesenih hišk, s pomočjo katerih se izvaja brezplačna izmenjava
8
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Desetnica, Besednica,
Popotnica, tri otroške
slikanice, tematsko popolnoma
različne ena od
druge. Z isto
avtorico in ilustratorko. Izdane
v projektu S
knjigo do znanja
in branja. Okrog
Tržiča je opisanih in uveljavljenih kar nekaj
poti,
krajših,
daljših, za ekstremne planince
in za prijetne
sprehode. Popotnica pa je namig
za
enodnevno
aktivno druženje
družine. Mladi
bralci v zgodbi spoznavajo junake preteklosti in sedanjosti, življenje na planšariji,
lepote narave. Popotnica nima kontrolnih
točk, ima pa čudovite ilustracije. Slikarka Tinka Mesec Tomazin je na humoren
način ilustrirala zgodbo, saj je preteklost upodobila kot strip, sedanjost pa v
mavričnih barvah.

Popotnica

Ne bo vam žal, če predlagano Popotnico prehodite na en lep sončen dan ali le
preberete, ko bo zunaj deževalo.
knjig med naključnimi mimoidočimi).
Po eno knjigobežnico naj bi postavili v
vsako občino, od koder so članice DBG.
Knjigobežnice bomo izdelali in postavili
na primerne javne površine v Tednu ljubiteljske kulture od 15. do 24. 5. 2015 v vseh
gorenjskih mestih hkrati. V Tržiču bo stala
v Zdravstvenem domu. Knjigobežnice
bodo popestrile lokalno kulturno ponudbo, prispevale k živahnemu širjenju bralne
kulture, spodbujale ljudi k branju in medsebojnemu izmenjevanju knjig. V Tržiču
je zamisel o Knjigobežnicah zaživela že
jeseni, ko je društvo Zagon le-te postavilo v nekaj gostinskih lokalih. Knjige v
knjigobežnicah lahko vzamete domov,
jih preberete, obdržite, če so vam všeč,
podarite drugim v branje. Primerno je, da
vsako knjigo, ki jo vzamete, zamenjate
s kakšno, ki vam leži doma, na kateri se
je nabiral prah, ali pa se nas je tako dotaknila, da si jo želite deliti tudi z drugimi.
Knjigobežnice naj bi bile postavljene na
prometnih, lahko dostopnih lokacijah – da
bi bile torej med ljudmi. Želimo si, da bi
se ljudje s pomočjo knjigobežnic navadili
brati in skrbeti drug za drugega in za skupnost ter da bi bili bolj povezani, radovedni
in bi jih svet okoli njih zanimal.

Tanja Ahačič
Tinka Mesec Tomazin

Tarant en tenere –
Hči puščave
Špela Jerala

31. marca nam je v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja na predstavitvi knjige Tarant en
tenere – Hči puščave njena avtorica ddr.
Mira Delavec Touhami skozi osebno
zgodbo spregovorila o človeka nevrednem
življenju starodavnega ljudstva Tuaregov.
Njihovo življenjsko okolje, ki se razteza
na jugu Alžirije, Libije ter na severu Malija in Nigra se krči, ogrožajo jih globalni,
geostrateški interesi multinacionalk in
brezbrižnost razvitega sveta. Avtorica
je s Tuaregi tesno povezana že deset let,
je dobra poznavalka njihove zgodovine,
jezika, kulture ter mnogih političnih in
s tem posledično drugih težav, navsezadnje je Tuareg tudi njen soprog. Odkrito in nesebično si prizadeva za pomoč
revnim nomadskim Tuaregom, predvsem
ženskam in otrokom. Njim je namenila
tudi ves izkupiček od prodaje knjig.
Tudi zaposleni v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo se odločili sodelovati pri zbiranju pomoči. Z avtorico lahko navežete
stik preko e-naslova: info@kdjt.si ali si
ogledate spletno stran www.kdjt.si. Lahko
pa se nam pridružite v knjižnici v mesecu
maju, ko bomo zbirali: dobro ohranjena in
čista otroška oblačila in sandale s paščki,
zvezke, barvice, svinčnike, radirke in
šilčke, povoje, obliže, razkužila, Lekadole
in vitamine za otroke.
AR ASSARAT!
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50 let ceste Naklo – Ljubelj (2. del)
Nejc Perko

Prenočišča so imeli urejena v že omenjenih barakah pod sedanjim hotelom, v
vsaki so spali po štirje. Spomni se hude
vročine leta 1962, ko so še v septembru
spali raje zunaj. Infrastruktura je bila dobro urejena, tudi kopalnice, svoje perilo pa je pral vsak sam. Delavci so bili
različno urejeni: »Spomnim se nekoga, ki
je vseskozi govoril, da si bo srajco opral
vsakič pred odhodom domov na dopust –
to je bilo vsake 3-4 mesece. V tem času je
iz srajce verjetno že nastal oklep«.
Posebnih dejavnosti v prostem času niso
imeli, zato so si zabavo organizirali kar
sami, na ljubeljskem platoju. Uprizarjali
so igre, sam je tudi igral bugarijo (kitari
podoben instrument) v priložnostnem
ansamblu. »Z nami je igral neki Rom,
violino je igral kot nor.« Poleg delavcev in ostalega osebja so bile njihovo
občinstvo še ženske iz Podljubelja in kakih 5 ali 6 vzgojiteljic takratnega
otroškega okrevališča na Ljubelju. »Ljudje so jokali od smeha.« Na teh prireditvah
je marsikatera domačinka našla svojega
bodočega moža, ki jih je v okolici primanjkovalo. Ob nedeljah zvečer je bila tako
na Ljubelju neverjetna gneča, saj so se tu
ustavljali še tuji turisti na poti domov, da
zapravijo še preostale dinarje.
Z zaključkom del na Ljubelju in pred ot-

voritvijo tunela so bili obdarovani: škatle
cigaret, steklenica vina, sladkarije, nekaj
denarja, … Do spomladi leta 1964 so
se dela počasi zaključila, potem so še pospravljali itd.
Sicer pa je v času dela na Ljubelju Alojz
sodeloval tudi pri reševanju vojakov, ki
jih je na Zelenici malo pred novim letom 1962 zasul plaz. Tega leta je bilo že
konec novembra na Ljubelju več kot meter snega, celotno območje je bilo nekaj
dni odrezano od sveta. Ko so hiteli na
kraj nesreče na Zelenico, so med potjo že
srečali ponesrečenca, ki so ga z reševalnim
čolnom peljali v dolino, prisoten je bil tudi
dr. Robič. Eden od vojakov se je smrtno
ponesrečil, ker ga je plaz stisnil ob drevo.
»Ves čas smo hodili okrog tiste smreke,
pa ga nismo našli. To se je posrečilo šele
sledilnemu psu.« Kljub vsej tragiki pa se
mu je to zdel zanimiv dogodek, saj prihaja
iz slavonske ravnine, kjer takih naravnih
dogodkov ne poznajo.
Splošne razmere
Če bi kaj lahko povzeli po pogovoru z
Alojzom in Maro, je to misel, da je danes
mladim težko razložiti, kakšni časi so to
bili. »Če bi mi takrat kdo rekel, da se bo
vse skupaj tako obrnilo, da bo prišlo do
takšnih časov, bi mu rekel, da je nor. Ljudje so bili zadovoljni. Vse je bilo popolno-

ma drugače. Vladala je velika solidarnost
med ljudmi. Tudi vodilni so bili pošteni.
Npr. delavci smo svoje plače v večjem
delu pošiljali domov, družinam. Tako je
bila na Ljubelju zaposlena oseba, ki je
hodila na pošto in ki smo ji zaupali ves ta
denar in mu na listek papirja napisali, kam
naj ga pošlje. Nikdar se ni zgodilo, da bi
prišlo do kakršnihkoli zapletov, pa je bilo
v igri zelo veliko denarja. Za primerjavo:
plača je znašala okrog 70.000, traktorska
prikolica pa je takrat stala 60.000 dinarjev.
Se je pa našel kakšen, ki se je ob tem začel
neracionalno obnašati. Sicer je bilo denarja dovolj, če pa si še znal varčevati – nek
kolega si je s tem denarjem zgradil hišo.
Vse je bilo preračunano in tudi pošteno
plačano. Če si delal pol ure preko delovnika, si tudi to dobil plačano.«
Še primer racionalnosti: hrana, ki jim je
ostajala, se ni zavrgla. Z njo je taista oseba, ki so ji zaupali denar, redila prašiče
nekje v Podljubelju. In tudi od tega so delavci dobivali meso za kosilo, ki so se mu
odrekli samo nekateri delavci muslimanske veroizpovedi.
Ob prostem času so odhajali v Tržič, ob
plači pa tudi v Kranj, po nakupih. Nekoč
si je kupil najlonsko srajco, kvalitetno in
lepo. Le-te so bile v modi. Da pa takrat
še niso bile tako razširjene, pove naslednji primer: v njej je nekoč igral s svojim
ansamblom v svojem rojstnem kraju na
neki poroki. Naenkrat se mu je zazdelo, da
ga opazujejo vse ženske. Vse bolj in bolj.
Med odmorom pa do njega pride neka
deklica in pravi: »Stric Lojzo, ali je to res
najlonska srajca?« »Reci mami, da je.«

Otvoritev ljubeljskega predora leta 1963. Fotografijo posredoval: Jurij Smolej
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Dve novi knjigi
Tržiškega muzeja
Dr. Bojan Knific

18. 3. 2015 je bila v Pollakovem salonu
Tržiškega muzeja predstavitev dveh novih
knjig, ki jih je izdal Tržiški muzej. Obe
sta nastali vzporedno z razstavami – prva
z občasno razstavo o Tomažu Pircu, ki je
doslej gostovala v štirih slovenskih krajih
(v Tržiču, na dveh lokacijah v Kranju, v
Mariboru in Ljubljani), druga s stalno
razstavo o čevljarski dediščini, ki je na
ogled v Tržiškem muzeju.
Knjigo z naslovom Tomaž Pirc je napisal

Jurij Kurillo, doktor medicine, specialist
pediater, ki je nekaj let delal tudi v tržiškem
zdravstvenem domu. V sozaložništvu sta
jo izdala Tržiški muzej in Gorenjski muzej
v Kranju. V njej je avtor na 70 straneh
strnil spoznanja o življenju in delu v
Kranju rojenega in v Tržiču več desetletij
živečega zdravnika/ranocelnika Tomaža
Pirca (1813–1880), ob tem pa predstavil
tudi čas, v katerem je Tomaž Pirc živel –
še posebej podrobno stanje v zdravstvu
v 19. stoletju. Knjigo lepo dopolnjujejo
fotografije ter reprodukcije listin in dokumentov, ki jih hranijo Tržiški muzej in
drugi arhivi, posebej zanimive so anekdote, ki pričajo, da je bil Tomaž Pirc res
poseben zdravnik/ranocelnik.
Knjiga Tržiški šuštarji avtorja Bojana
Knifica ponuja podrobnejši vpogled v

V Tržiškem muzeju otroci šivajo
Dr. Bojan Knific, foto: Tadeja Fister, Janita Košir

V Tržiškem muzeju smo skupaj s prenovo stalne razstave, v
kateri predstavljamo tržiško čevljarsko dediščino, razvili tudi
različne pedagoške delavnice, ki otrokom na zanimiv in njim
dojemljiv način predstavijo posamezne faze izdelovanja obutve.
Med priljubljenejše aktivnosti sodi zabijanje cvekov, pri čemer
udeleženci delavnice v roko primejo otrokom prilagojeno
čevljarsko kladivo in cveke ter se preizkusijo v zabijanju le-teh
v podplat.
Prav tako so jim zanimive delavnice izdelovanja copat, ob katerih
se seznanijo s tradicijo izdelovanja copat v Tržiču, svoj izdelek pa
potem kot spominek odnesejo domov. Glede na starost se otroci
lahko preizkusijo v različnih tehnikah šivanja copat in izdelovanja cofov. Predšolskim otrokom, ki najpogosteje šivank še niso
držali v roki, je šivanje prilagojeno z izbiro preprostih šivov; podplat in gornji del copata imajo že odrezan, luknje za šive že izdelane. Večji otroci so vešči tudi bolj zahtevnih šivov in izdelovanja
cofov. Posebej potrpežljivi bi si na delavnicah lahko izdelali tudi
copate za svojo vsakdanjo rabo.
Vsekakor se otrokom vsebine, ki jih predstavljamo v Tržiškem
muzeju, bolj vtisnejo v spomin, če so pri njihovem spoznavanju aktivni. To se je pokazalo tudi na kulturnem bazarju, ki je v
mesecu marcu potekal v Ljubljani. Prizorišče, kjer je osnovnim
šolam predstavljal pedagoški program Tržiški muzej, je bilo prav
posebej oblegano, nekateri otroci pa so se od šuštarske mize,
skrinjice za v štero, kladiv, podplatov in cvekov prav stežka ločili.
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vsebine, ki si jih je mogoče ogledati na
istoimenski stalni razstavi v Tržiškem
muzeju. Avtor na nekaj manj kot 100
straneh na kratko predstavlja tradicijo
tržiškega čevljarstva, izpostavlja pomen
čevljarskega ceha, posebnosti življenja in
dela tržiških čevljarjev, njihovo šolanje
ter izdelovanje obutve in obutev, ki so
jo Tržičani v preteklosti nosili. V njej so
posebno dragocena pričevanja Tržičanov,
ki so se spominjali nekdanjega načina
izdelovanja obutve, njihovega nošenja,
šuštarskih potegavščin ipd.
Knjigi lahko kupite v Tržiškem muzeju,
lahko jih naročite po e-pošti: trziski.
muzej@guest.arnes.si ali po telefonu
04/53-15-500; v prodaji sta tudi na TPIC
Tržič. Cena: Tomaž Pirc: 12 €, Tržiški
šuštarji: 15 €.

Razpis za razstave v Galeriji Atrij Občine Tržič
za leto 2016
Tržiški muzej v osrednjem razstavišču za galerijsko dejavnost v Galeriji Atrij Občine Tržič
pripravlja program za razstavno sezono 2016. Vse zainteresirane umetnike in avtorje
vabimo k prijavi za obdobje januar–december 2016.
Tržiški muzej in Občina Tržič pri pripravi razstav v Galeriji Atrij zagotovita:
• galerijski prostor v času razstave
• potrebne elemente za postavitev razstave (podstavke, okvirje) in osnovno
tehnično pomoč
• oblikovanje vabil
• promocijo razstave
• odprtje razstave s strani predstavnika Občine Tržič
• podiranje razstave in povrnitev galerije v prvotno stanje
Obveznosti razstavljavca:
• dostava in odvoz razstavnih eksponatov
• sodelovanje pri postavljanju razstave
Drugo:
• pogostitev in program ob odprtju razstave so stvar dogovora med muzejem in
razstavljavcem
Prijavi je potrebno predložiti:
• kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon oz. mobitel)
• življenjepis, dokumentacija dosedanjega umetniškega delovanja, seznam preteklih
razstav, katalogov, zloženk, objav v medijih, slikovno gradivo preteklega dela
• kratek opis projekta, seznam predvidenih razstavljenih del (število del, dimenzije
in druge pomembne karakteristike)
Vaše vloge pričakujemo po pošti s pripisom »Galerija Atrij – razpis« ali pa na
e-naslov: janita.kosir@guest.arnes.si do vključno 29. maja 2015.

kulturne novice

S pesmijo po
Poti treh zvonov
Maja Tekavec, foto: Niko Zagorc

»Pred leti so v cerkvi sv. Urha v Žiganji
vasi zamenjali tri zvonove. Ker se jim
je zdelo škoda, da bi stare zavrgli, so se
domislili, da bi z njimi označili pot, ki
se vije okrog Udin Boršta. Ker pa so bili
cerkveni zvonovi preveliki, so jo opremili
s tremi manjšimi zvonovi in znamenji, od
tod ime POT TREH ZVONOV«.
Omenjena pot poteka med Sebenjami, Novaki pod Golnikom in Žiganjo vasjo. Vsi
ti kraji pa skupaj z Udin Borštom nosijo
posebno zgodovino in zgodbe ljudi. Ker

Novi projekti
KUD Leyli
Iris Šober

V marcu smo uspešno zastavili skupino
Iskrice za najmlajše, kjer čaramo, ustvarjamo, spoznavamo in izražamo naša
čustva, plešemo, igramo in že pripravljamo zgodbo za našo prvo predstavo. Nove
Iskrice so vedno dobrodošle!
Trudimo pa se poskrbeti za vse generacije plesalcev. Plesna dejavnost ima
mnogo pozitivnih učinkov. Z neverbalno komunikacijo sporočamo občutja in
odnose do drugih, s sodelovanjem iščemo
nove rešitve, razgibamo telo in misli.
Gibčno in ustvarjalno telo pomeni tudi
gibčno in ustvarjalno misel, kar potrjuwww.tlk.jskd.si

TEDEN
LJUBITELJSKE
KULTURE

15. -24. maj 2015
Iz programa Tedna ljubiteljske kulture
ZKO Tržič:
16. 5. ob 11h: uvodna skupna
slovesnost Gorenjske regije s sodelovanjem tržiških kulturnikov v Radovljici

vemo, da pesem že
od nekdaj spremlja človeka, smo
pohod popestrili z
ljudsko
pesmijo.
Na mestih, kjer so
postavljeni zvonovi
in znamenja, so pevke ljudskih pesmi
iz FS Karavanke
prepevale pesmi, ki
so bile zapisane na
tržiškem območju in v okolici. Ker je Pot
treh zvonov opremljena s tremi zvonovi
in znamenji, je tudi ljudska pesem imela
poudarek na nabožni vsebini: Lepa si lepa
roža Marija, Gozdič je že zelen, Slišala
sem ptičke pet, Majka čeru, Pastirče mlado
in milo … Po uspešno prehojeni poti smo
se družili ob manjši zakuski v Žiganji vasi.
Za ta projekt smo se pri FS Karavanke
jejo najnovejše raziskave na področju
nevroznanosti. V Tržiču imamo ogromno
plesalcev različnih plesnih stilov, vendar
že kar nekaj let zaznavamo upad sodobnega plesa in vpeljave ustvarjalnega giba
v poučevanje plesnih skupin. Skupine
in plesalci se usmerjamo na dosežke,
tekmovanja, festivale, vse premalo pa
je poudarka ravno na ustvarjalni noti.
Sodobna plesna umetnost predstavlja
vir domišljije, sodelovalnega ustvarjanja
in občutka drug za drugega, kar želimo
poudarjati tudi v našem društvu.
V ta namen bomo organizirali projekt
Vrnimo sodobni ples v Tržič, namenjen
vsem tržiškim plesalcem, koreografom
in ljubiteljem plesa. Več o pedagoškoplesnih izobraževanjih, ki jih bo vodila
Vita Osojnik, si lahko preberete na naši
facebook strani »Kulturno umetniško
društvo Leyli«, ali nas pokličete na
040/865-362 (Iris) oziroma pišete na
leyli.orient@gmail.com.
17. 5. ob 20h: gledališka predstava
Piknik na bojišču KD Kruh Križe v
Jelendolu
20. 5. ob 20h: posvet kulturnih
društev v kulturni dvorani v Križah
21. 5. ob 19h: KULTURNA IZMENJAVA - gledališka predstava Piknik na
bojišču KD Kruh Križe v Šentjanžu v
Rožu
22. 5. ob 18h: KULTURNA IZMENJAVA
otvoritev razstave Društva tržiških
likovnikov s spremljevalnim kulturnim
programom v Šentjanžu v Rožu
23. 5. ob 20h: tradicionalni poletni
koncert Pihalnega orkestra Tržič.

odločili tudi zato, ker se zavedamo, kako
hitro gre dnevni ritem življenja ter marsikatera značilnost (in življenje) naših prednikov tone v pozabo. Ob koncu zahvala
vsem, ki so pripomogli k izpeljavi projekta
S PESMIJO PO POTI TREH ZVONOV:
gasilcem, GRS, KS Sebenje, članom FS
Karavanke in vsem udeležencem pohoda.
Obljubimo, da se kmalu vidimo!

Spomladanski
koncert
Boris Kuburič

Vsakoletni Spomladanski koncert je
15. 4. ob pomoči OŠ Križe organizirala
Območna izpostava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Tržič, na preglednem
srečanju otroških in mladinskih pevskih
zborov pa se je predstavilo devet zborov
z več kot 250 pevci. Nastopili so pevci
pevskih zborov Osnovnih šol iz Tržiča,
Križev in Bistrice ter podružničnih OŠ iz
Podljubelja, Loma in Kovorja.
Vsi zbori so se predstavili z obveznimi
tremi skladbami, med katerimi morajo
biti umetna pesem slovenskega avtorja
napisana za otroški ali mladinski zbor,
slovenska ljudska pesem ter zborovska
pesem po lastni izbiri. Besedni oblikovalec programa je bil David Ahačič,
strokovni spremljevalec prireditve pa
Damijan Močnik.
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3. Festival
naše prihodnosti

Učenci OŠ Križena Poljskem
Jan Meglič

Na osnovni šoli Orehek je 21. 3. potekal
3. Festival naše prihodnosti. Učitelji iz
različnih gorenjskih šol so pripravili zanimive naravoslovne, glasbene, jezikoslovne, geografske, računalniške, likovne in kuharske delavnice, za ogrevanje
in sprostitev pred napornim delom pa so
poskrbeli igralci z impro predstavo.

Križe Iva Bostič, Domen Žepič in Jan
Meglič smo se marca v spremstvu
ravnateljice Erne Meglič in učiteljice
Andreje Polanšek za teden dni odpravili
na Poljsko, kjer smo se srečali učitelji in
učenci projekta Erasmus iz Velike Britanije, Finske, Italije, Španije, Grčije,
Nizozemske, Romunije, Slovenije, Nemčije in Poljske.

Srečanja gorenjskih osnovnošolcev so
se udeležili tudi radovedni in ustvarjalni
učenci kriške šole, ki so z vsemi čutili
odkrivali Dalmacijo in se vrstnikom predstavili s skečem v francoščini, čeprav prej
sploh niso govorili tega jezika.

V partnerski šoli v Gliwicah so nas sprejeli poljski vrstniki, pri katerih smo bivali
ves čas svojega obiska. Prvi delovni dan
so nam poljski učenci razkazali svojo šolo,
nato pa smo imeli učni uri geografije in
naravoslovja. Naslednji dan smo gostujoči

učenci poljskim vrstnikom predstavili svoje države. Slovenci smo pri predstavitvi še
posebej izpostavili našega someščana dr.
Toneta Pretnarja, ki je vrsto let živel in
deloval na Poljskem. V torek popoldne
smo v Gliwicah obiskali še znameniti radijski stolp, 118 metov visoko leseno konstrukcijo, ki po obliki spominja na Eifflov
stolp in kjer se je leta 1939 pričela druga
svetovna vojna. Tretji dan smo obiskali
Krakov z mogočnim gradom nad reko
Vislo. Zadnji dan je na kvizu o poznavanju
Poljske naša ekipa dosegla prvo mesto. V
projektu Erasmus lahko na zanimiv način
spoznaš druge evropske države, poglobiš
znanje tujega jezika in stkeš nova poznanstva in prijateljstva.

Skupni Gregorček

skupni grad. Obzidje so
okrasili z raznimi dodatki, na koncu pa pobarvali
del grajskega dvorišča in
ga okrasili z narisanimi
cvetlicami. Tako je skupni gregorček dobil že
drugi stolp, drugo obzidje
in del dvorišča. Pot je nadaljeval v OŠ Križe.
Učenci 1. a so v podaljšanem bivanju pobarvali
obzidje in ga polepili z
zidaki iz kartona. Vrh stolpa so okrasili s
pisanimi opekami in nanj pritrdili zastavo
z grbom šole, ki so jo izdelali sami. Učenci
1. b so v podaljšanem bivanju iz papirja
izdelali cvetlice, s katerimi so okrasili
vrt na grajskem dvorišču. Izdelali so še
čebele, ki simbolizirajo OŠ Križe, in z
njimi okrasili grajsko obzidje in vrt. Ko je
bil še tretji del gregorčka dokončan, je ta

krenil proti OŠ Bistrica, da bi dobil svojo
končno podobo.
Na OŠ Bistrica so se izdelave gregorčka
lotili v 2. b razredu pod mentorstvom Tanje Kralj. Najprej so izdelali stolp in obzidje
ter se na koncu lotili še poslikave obzidja
in dvorišča. Za zaključek so postavili še
zastavo šole na svoj stolp in tako pripravili
gregorčka na razstavo v Kurnikovi hiši.

ranja različnih
zgodb iz okolice Tržiča in
našli tisto pravo – zgodbo o
zakleti grajski
gospodični.
Pripravili smo
turistični
p r o d u k t
»Srednjeveški
dan na gradu
Gutenberg«
in obudili zanimivo legendo o zakleti
grajski gospodični. Srednjeveški dan
bomo skupaj s KS Bistrica in Tržiškim

muzejem v živo predstavili 18. maja
2015. Veselimo se, da vas bomo lahko
vrnili v grajski svet na grad Gutenberg.

Mojca Kralj

Blanka Rejc, Maja Bitežnik, Laura Stritih, Mitja Žnidaršič

V okviru projekta Dvig kulturnega in socialnega kapitala smo se odločili, da bi
vse tržiške šole in vrtec skupaj oblikovali
gregorčka. Kot se spodobi, je gregorček
začel nastajati pri najmlajših v enoti
Palček, pod vodstvom Laure Stritih. Nato
je že dokaj velik gregorček pripotoval v OŠ
Tržič. Prvošolci v podaljšanem bivanju so
najprej občudovali delo vrtčevskih otrok,
nato pa so hitro začeli načrtovati, kako
bi nadaljevali delo in kakšen stolp bodo
naredili oni. Odločili so se za mavričen
stolp, saj je mavrica skrivnostna, vesela,
pravljična, ravno takšna kot je pravljičen

Zlato priznanje za
turistični krožek
Katja Konjar

Turistični krožek OŠ Križe se je letos
precej pomladil. Kljub temu smo uspešno
nadaljevali delo naših predhodnikov in
na državnem festivalu Turizmu pomaga
lastna glava dosegli zlato priznanje.
Tema letošnjega festivala so bile »Zgodbe turizma«. Z veseljem smo se lotili zbi12 maj 2015

Učenci sedmega razreda Osnovne šole
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Einsteinov dan 2015
Romana Turk, foto: Ares Osredkar

Na mednarodni Dan sreče, na dan delnega
sončevega mrka (20. marec), smo na OŠ
Tržič ponovno izvedli eksperimentalno
zasnovan naravoslovni dan, ki ga že vrsto
let imenujemo Einsteinov dan.
Učitelji smo za vse učence šole, vključno
s podružnicama, pripravili delavnice, v ka-

Mladi raziskovalci
na OŠ Tržič

terih so spoznavali osnovne naravoslovne
pojave. Organizirano smo opazovali delni
sončev mrk, ki nas je vse povsem navdušil.
Za učence predmetne stopnje smo organizirali ogled našega neba v Planetariju.
Tudi zvezde in vesolje so nas prevzeli.
Stroške obiska Planetarija je pokril Šolski
sklad. Delavnice so potekale tako, da so
bile v slogu gesla hiše eksperimentov:
Kar preberem, pozabim; kar opazujem, razumem; kar naredim, znam.
Vse naše dejavnosti so v učencih vzbujale
radovednost, kreativnost in spoštovanje do
narave in naravnih pojavov.
Raziskovalno delo je izziv in motivacija
za učence in mentorje. Zato ima tudi na
naši šoli posebno vrednost.

Materinski dan v
Kovorju

Romana Turk, foto: Drago Zalar

Ajda Šlibar, Tinkara Jenko

2. aprila je bilo v Biotehniškem centu v
Naklem že drugo srečanje gorenjskih mladih raziskovalcev. Med triinšestdesetimi
prijavljenimi nalogami z osnovnih in
srednjih šol smo predstavili tudi dve, ki
sta nastali na naši šoli.

V novi dvorani v Kovorju je bila 26. marca
2015 prireditev za materinski dan, ki sta
jo organizirali PŠ Kovor in KS Kovor. Otvorili smo tudi razstavo likovnih izdelkov
učencev Podružnične šole Kovor.
Učenci smo pripravili pester kulturni program. Pred nastopom smo imeli generalko
v novi dvorani v Kovorju, na kateri smo
preskusili tudi novo ozvočenje, pri tem sta
nam pomagala dva tonska mojstra. Teden
pred dogodkom smo postavili razstavo;
izbrali smo najboljše risbe, slike, kipe in
izdelke prostorskega oblikovanja, ki so
nastajali pri pouku likovne umetnosti.
Gostje si lahko do konca aprila ogledajo
okoli 150 likovnih izdelkov.
Na dan prireditve se je v veliki novi dvorani zbralo toliko ljudi, da je zmanjkalo
stolov. Bilo je skoraj 200 gledalcev. Prireditev je z dvema pesmima začel Otroški
pevski zbor PŠ Kovor. Najprej so se nam
predstavili prvošolci, ki so skupinsko recitirali in zaplesali. Drugi razred nam je
zaplesal tri ljudske plese. Učenci tretjega
in četrtega razreda so nam povedali nekaj
misli o mamah in očetih ter zapeli pesem.
Petošolci so se predstavili s plesom, recitacijami in skečem. Nekateri učenci
naše šole so v svojih točkah predstavili
znanje, ki so ga dobili v glasbeni ali plesni
šoli. Kulturni program je zaključil plesni
krožek.
Goste so pozdravili vodje šole Simona
Križaj, ravnatelj OŠ Bistrica dr. Štefan
Žun, predsednik KS Kovor Franc Smolej
in župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.
Krajevna skupnost Kovor pa je ob koncu
vsem materam in ženam podarila rožo,
otroci pa so se posladkali s slaščicami in
sokom.

Sedmošolki Meta Križaj in Maja Valjavec
sta pod mentorskim vodstvom Asje Štucin
in Romane Turk pred ocenjevalno komisijo zagovarjali nalogo Pošten poskus iz
domače kuhinje. Devetošolca Ares Osredkar in Tilen Švab pa sta pod mentorstvom učiteljic Irene Žnidarič in Sergeje
Osredkar pripravila nalogo Elektromagnetna sevanja na naši šoli. S to nalogo sta
dosegla prvo mesto na regijskem srečanju,
na področju Fizika.

Potujoča razstava
Blanka Rejc, Laura Stritih, Maja Bitežnik

Pod prsti mladih umetnikov iz Vrtca Tržič,
OŠ Bistrica, OŠ Križe in OŠ Tržič nastane
veliko zanimivih likovnih izdelkov. Da
bi si te izdelke lahko ogledali tudi drugi,
smo kot eno izmed dejavnosti projekta
Dvig socialnega in kulturnega kapitala
pripravili potujočo likovno razstavo. V
vsakem od zavodov so pripravili razstavo likovnih izdelkov, ki je v februarju in
marcu po 14 dni gostovala v ostalih šolah
in vrtcu. Vsako razstavo je spremljala tudi
knjiga vtisov. Učenci in tudi učitelji ter
otroci in vzgojitelji so bili zelo zadovoljni

in veseli, saj so lahko videli, kaj vse in na
kakšen način delajo drugod. Marsikomu
se je porodila kakšna ideja, ideja za motiv, tehnika za likovna ustvarjanja. Zelo
pozitivno so se na razstavo odzvali tudi
starši vrtčevskih otrok. Veseli smo bili, da
je šolske in vrtčevske hodnike zajel veter
mladih umetnikov in njihovih mentorjev.
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Teden vseživljenskega
učenja
Mag. Metka Knific

Letošnje leto obeležujemo 20. Teden
vseživljenjskega učenja (TVU), ki je
najvidnejša promocijska manifestacija
na področju izobraževanja in učenja v
Sloveniji. Z njim opozarjamo na vseprisotnost in pomembnost učenja – učenja
v vseh življenjskih obdobjih in za vse
vloge, ki jih posameznik prevzema. Ljudska univerza Tržič je v letu 2015 prevzela
vlogo območnega koordinatorja Tedna
vseživljenjskega učenja. Vodilna tema
tokratne akcije je Evropsko leto za razvoj, s podtemami: zelena delovna mesta

in samooskrba, lokalna razvojna partnerstva, kritično potrošništvo, kultura na poti
iz roda v rod, znanje izboljša življenje,
človek v trajnostnem razvoju … Uradni
termin Tedna je od 15. do 22. maja 2015,
razširjeni pa od 15. maja do 30. junija. V
tem času bomo na LU v Tržiču in drugod
izvedli veliko različnih predavanj, razstav,
delavnic itd. V Občini Tržič imamo odlične
izvajalce, ki se bodo s posameznimi dogodki vključili v omenjeni projekt. To so: Alter
šola, Dom Petra Uzarja, Društvo ZA razvoj
Tržiča, Foto klub Tržič, JSKD območna izpostava Tržič, Karate klub Tržič, Knjižnica
dr. Toneta Pretnarja Tržič, KO ZB Leše in
Brezje pri Tržiču, KUD Ampus, KD Jerbas, KUD Načeta paleta, KD Tržiških likovnikov, Melom, Medgeneracijsko društvo
»Z roko v roki« skupina Leske, Mladinsko gledališče Tržič, Osnovna šola Križe,
Polona Brodar s.p., SigiArt, Tržiški muzej,

Več informacij boste lahko dobili na spletni strani, ki bo v prihodnjih dneh oblikovana samo za ta projekt, na radiu Gorenc
in v drugih medijih. Prav lepo vabljeni na
vse dogodke, ki bodo za vse udeležence
brezplačni.

Zato sem se odločil, da ga poživim. Vsak
teden vzamem manjšo skupino otrok, s katerimi potem spoznavamo orodja za delo z
lesom, od ročnega vrtalnika, žage, kladiva,
žebljev, brusnega papirja, pa do dleta, klešč

itd. Za Gregorjevo smo naredili gregorčke,
pa tudi preproste lesene okvirje za slike, s
katerimi smo polepšali knjižni kotiček naše
enote. Trenutno z vsemi skupinami spoznavamo orodja in njihovo varno uporabo.
Uporabljamo zaščitna očala, tako otroci
spoznavajo, kako na varen način uživati v
delu z lesom.
V načrtu imam tudi raziskovanje z vodo.
Pripravil jim bom nekaj poskusov iz
področja kemije. Izdelali bomo lesene
zaboje za igrače ali sadje. Večinoma ideje
dobivam kar sproti pri delu z otroki, obenem pa se dogovarjam z vzgojiteljicami.
Vesel sem, da je kotiček zaživel in da se
moji načrti glede tega uresničujejo, saj
otroci zelo uživajo in spoznajo veliko
novega, nenazadnje pa so vedno bolj spretni pri uporabi orodja. Ob koncu šolskega
leta bomo izdelke razstavili na hodniku
enote Palček. Vabljeni k ogledu.

Izkustveno učenje
v Vrtcu Tržič
Gregor Krek

V Vrtcu Tržič, enoti Palček, imajo strokovni delavci že nekaj časa na voljo raziskovalni kotiček, kjer otroci lahko spoznavajo
različna področja. Namenjen je vsem
otrokom vseh starostnih skupin. V tem
kotičku imajo otroci na voljo različne materiale, npr. za delo z lesom, igro z vodo,
uporabljajo lahko različna orodja, razne
naprave, mikroskop itd.
V letošnjem šolskem letu sem pričel z delom v tej enoti. Razmišljal sem o možnostih,
kako v tem kotičku otrokom ponuditi še
več delovnih izkušenj s pravim orodjem.

Alteršola za mlade
v KS Bistrica
Iris Šober

11. 4. smo se prvič sestali v okviru našega
projekta »Alteršola za mlade«, pri katerem
nam pomagata Občina Tržič in KS Bistrica.
S prvo skupino smo uspešno začeli s spoznavnimi interaktivnimi igrami, komunikacijskimi delavnicami in zabavnim družabnim
večerom. Projekt je zastavljen tako, da bodo
udeleženci delavnic preko metod metakomunikacije, interaktivnega in skupinskega dela
nadgradili svoje socialne in komunikacijske
veščine, se naučili presegati svoja šibka
ter krepiti svoja močna področja. Mladim
14 maj 2015

(starejšim od 13 let) bomo omogočili kakovostno preživljanje svojega prostega časa, s
pridobljenimi znanji pa bodo uspešneje razvijali in gradili medosebne odnose ter se bolj
učinkovito soočali z negotovostjo in nepredvidljivostjo na področju zaposlovanja.
Okvirna vsebina delavnic:
- samopodoba, samozavest, predstavljanje
sebe, javno nastopanje, asertivnost, …,
- ustvarjalne delavnice z likovno pedagoginjo Patricijo Zbičajnik,
- kulinarične delavnice, filmski večeri,
izobraževalne delavnice, zabavne družabne
aktivnosti in ob upoštevanju vaših predlogov se bo našlo še kaj zanimivega …
Tiste, ki se bodo delavnic udeleževali redno,
pa ob zaključku čaka še brezplačen izlet na
morje v organizaciji Alteršole.
Izvajalki projekta: strokovni delavki Iris

Športna zveza Tržič, Varstveno delovni
center Kranj - enota Tržič, Zavod Slovenski astronavt, Vzgojno-varstveni zavod
Vrtec Tržič, Zveza kulturnih organizacij
Tržič.

Šober (univ. dipl. pedagoginja in komunikologinja) in Monika Valjavec (univ. dipl.
socialna delavka).
Termin:
vsaka sobota (razen praznikov) od 11. aprila
do 27. junija 2015 in od 12. septembra do
19. decembra 2015.
- 1. skupina: od 17:00 do 19:00
- 2. skupina: od 19:00 do 21:00 * Termin
bomo prilagodili glede na število prijavljenih.*

Lokacija: prostori KS Bistrica pri Tržiču
(učilnica v Gasilskem domu, Ročevnica 61).
VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVE: na tel. št.
040/865-362 (Iris), 040/659-670 (Monika) ali
preko elektronske pošte: info@altersola.si.
Pestro dogajanje v Alteršoli pa lahko redno
spremljate tudi na www.altersola.si ali na
naši facebook strani.

šolske novice

Tekmovanje
Neža Kočevar

(Poročilo udeleženke v celoti objavljamo
na spletnem portalu MojaObcina.si.)
Komorna skupina flavt iz Tržiča, ki gre
na tekmovanje. Proti Radovljici je šlo z
veliko hitrostjo. Ob 11.30 nismo smeli
zamuditi akustične vaje. Akustična vaja
je vaja, ki je kratka in ni generalka. Ne
ponovimo vsega. Lahko le slišimo,
kakšen zvok je v dvorani. Na informacijah so nam priskrbeli učilnico 11.
Učilnica je bila topla. To je dobro za flavte. Akustična vaja je bila zelo kmalu.
Prekmalu. Do tekmovanja smo malo po-

vadile začetke in hitrost, pogrele flavte ter si spletle kite.
Vse smo imele kite.
Napovedali so nas in prišle smo
na oder. Kako se priklonimo,
smo vadile dan prej v domači
tržiški dvorani. Na hitro sem
ošvrknila komisijo in note
odložila na stojalo, sopran pa
na tla, na odejo. Igrala sem z
dvema flavtama.
Ko se je tekmovanje dokončno
končalo, smo šle z učiteljico na pico v
picerijo Matiček. S Klaro sva pojedli,
potem pa sva se šli ven ohladit. Nekaj
časa sva bili že zunaj, ko sta prišli Eva
in Elizabeta: »Naprej gremo, 92 točk
imamo!!!« Se pravi, da gremo na državno
tekmovanje, imamo nad 90 točk in zlato
priznanje. Rezultat sicer še ni bil uraden,

a bile smo nepopisno srečne. Dobile smo
91,67 točk. Na tekmovanju so podelili
44 zlatih, nekaj srebrnih in 3 bronasta
priznanja.
Čez približno mesec dni je bilo državno
tekmovanje v Tolminu, kjer smo dosegle
96 tock, drugo nagrado v svoji kategoriji
in zlato plaketo.

VPIS
GLASBENA ŠOLA TRŽIČ sprejema prijave na preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo za
šolsko leto 2015/16. Prijave bomo sprejemali v pisarni glasbene šole:
v soboto, 16. maja 2015, od 10.00 do 12.00,
ponedeljek, 18. maja 2015, od 9.00 do 18.00 in
torek, 19. maja 2015, od 9.00 do 16.00.
Prijavnico za vpis v glasbeno šolo, ki je dostopna na spletni strani www.glasbena-sola-trzic.si, lahko
oddate v pisarno šole ali po e-pošti na naslov: gs-trzic@guest.arnes.si. Za termin preizkusa glasbenih
sposobnosti pokličite na tel. št. 04/59-80-700.
Preizkus bodo kandidati opravljali v petek, 22. maja 2015, od 17. ure dalje po razporedu.
Vpisujemo v naslednje oddelke:
klavir

godala (violina, viola, violončelo)

harmonika

trobila (trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba)

kitara

pihala (kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon)

tolkala
VPIS JE OMEJEN.
V predšolsko glasbeno vzgojo vpisujemo otroke, rojene leta 2010 (starost 5 let) in v glasbeno pripravnico,
rojene leta 2009 (starost 6 let) brez preizkusa glasbenih sposobnosti v pisarni šole vsak dan v
času uradnih ur do zasedbe oddelkov.
Vljudno vas vabimo na

DAN ODPRTIH VRAT IN VPIS V
GLASBENO ŠOLO TRŽIČ,
v soboto, 16. maja 2015, od 10. do 12. ure.
Ob 10. uri pripravljamo nastop učencev vseh oddelkov glasbene šole. Po nastopu bo možen preizkus
glasbil in razgovor z učitelji posameznih inštrumentov.
tržičan 15
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S'm Tržičan, daleč
poznan …
Asja Štucin in Vida Oranič

Na OŠ Tržič smo 11. 4. organizirali prireditev Dan Zemlje. Letos smo si v okviru
šolskega projekta Okolju prijazna šola izbrali temo S'm Tržičan, daleč poznan …
(sedanjost s pogledom v prihodnost). V
lanskem šolskem letu smo raziskovali preteklost, letos pa smo ugotavljali, kaj se v
Tržiču dogaja danes in kaj se nam obeta v
prihodnosti. Ugotovili smo, da imamo nekaj
zelo dobro delujočih podjetij, imamo znane
športnike in glasbenike. Pohvalimo pa se
lahko tudi s številnimi društvi, ki svoje naloge odlično opravljajo.
Med šolskim letom smo zbirali podatke,
iskali črne točke in jih vnašali v zemljevid Tržiča, na prireditvi pa smo ugotovitve
želeli predstaviti Tržičanom. V šoli smo uredili lepo razstavo, pred šolo pa postavili stojnice, kjer smo s pomočjo Alojza Hvastnika
iz Čebelarskega društva Tržič, delavnice
Kosmač, Čevljarstva Brodi in Društva dia-

betikov Tržič predstavili njihove dejavnosti.
Na eni izmed stojnic smo kuhali piščančji
»ajmoht« in ga tudi poskusili. Hvala KS
Sebenje, ki nam je omogočila brezplačno
izposojo stojnic.
Učenci so se vključili v zanimive in raznolike delavnice, na terenu so odkrivali Tržič,
se podali na orientacijski pohod in si pod
vodstvom gospoda Jelka Grosa ogledali
male hidroelektrarne na Mošeniku. Letošnja
novost so bile okrogle mize z naslovom
Znani Tržičani. V šolo smo povabili tržiški
glasbenici Romano Kranjčan in Sonjo
Primožič, tržiškega športnika Andreja Jermana, novinarki iz Tržiča Marjeto Klemenc
in Polono Bertoncelj ter ljubitelja Tržiča dr.
Kazimirja Drašlarja. Učenci so z njimi poklepetali o njihovem življenju v času šolanja,
o poklicni poti in drugih zanimivih
rečeh. Dan smo zaokrožili s Pomladnim festivalom, kjer so se z glasbo in s
plesom odlično predstavili naši učenci,
ki v sebi skrivajo raznolike talente. Na
festivalu smo podelili tudi nagrade najbolj pridnim zbiralcem starega papirja.
V pomladanski akciji smo ga zbrali
skoraj 15 ton. Sredstva od zbranega
papirja bomo namenili Šolskemu
skladu, ki vsem našim otrokom poma-

ga pri plačilu mnogih šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Na koncu se za pomoč pri izpeljavi celotne
prireditve Dan Zemlje iskreno zahvaljujemo vsem zgoraj omenjenim gostom. Vse o
našem dvoletnem projektu si lahko preberete
in ogledate na spletni strani OŠ Tržič (Projekti – Okolju prijazna šola – S'm Tržičan,
daleč poznan).

Naslove državnih prvakov v letu 2014
so osvojili naslednji športniki. Ajša
Kostić, članica Karate kluba Tržič, ki je
zmagala na državnem prvenstvu v kategoriji mlajših deklic. Neža Perko, članica
Tekaškega smučarskega kluba Triglav
iz Kranja, je državna prvakinja v teku
na smučeh v kategoriji starejših deklic.
Jerneja Repinc Zupančič, članica Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG,
državna prvakinja v smučarskih skokih
med mlajšimi deklicami. Maša Štucin,
članica Športno kulturnega društva Plesni
studio Špela, državna prvakinja v moderno
tekmovalnih plesih v dvojicah v kategoriji
starejših deklic. Laura Višnar, članica ŠKD

PS Špela, državna prvakinja v moderno
tekmovalnih plesih v dvojicah v kategoriji starejših deklic. Urban Podrekar, član
Hokejskega kluba mlade kategorije Bled
v inline hokeju v kategoriji mlajši dečki.
Nina Klemenčič, članica TSK Triglav
iz Kranja, državna prvakinja v teku na
smučeh pri mlajših mladinkah. Blaž Čerin,
član Kegljaškega kluba Ljubelj, mladinski
državni prvak v tandemu v kategoriji do
U-23. Luka Potočnik, član Kegljaškega
kluba Ljubelj, mladinski državni prvak
v tandemu v kategoriji do U-23. Jure
Bečan, član Športno plezalnega odseka PD
Tržič, članski državni prvak v balvanskem
plezanju.

Vtisi otrok 3 razreda ob sobotnem dnevu
V soboto mi je bilo zelo všeč, saj sem nastopala na Pomladnem festivalu. S sošolkami
smo zapele Kekčevo pesem. Videli so me
sošolci in me pohvalili. Zelo dober je bil tudi
ajmoht, ki so ga kuhali na stojnici pred šolo.
Bil je zelo dobrega okusa.
			Sara

Žan Košir najboljši
športnik Tržiča za
leto 2014
Boris Tomazin

Konec marca je Športna zveza Tržič skupaj z Občino Tržič v Kulturnem centru
pripravila svečano akademijo s podelitvijo
priznanj športnikom, ki so v minulem letu
dosegli odmevne rezultate ali pa osvojili
naslov državnega prvaka.
Strokovna komisija, ki jo vsako leto imenuje Izvršni odbor ŠZ je pregledala vse
prispele predloge ter izvedla točkovanje.
Na osnovi dobljenih rezultatov je določila
vrstni red najboljših športnikov. Prvo mesto
in s tem naziv najboljšega športnika Tržiča
za minulo leto je osvojil deskar Žan Košir.
Drugi je bil hokejist Andrej Tavželj. Tretje
mesto pa je osvojil smučar in padalec
Matej Bečan. V kategoriji najobetavnejših
športnikov je prvo mesto osvojil Anže
Peharc, član Športno plezalnega odseka
PD Tržič, druga je bila Anita Klemenčič,
članica Tekaškega smučarskega kluba
Triglav Kranj, tretji Jaka Kosirnik član
Balinarskega kluba Planina Ribnikar.
16 maj 2015
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9. Tek po ulicah Tržiča
Biserka Drinovec, foto: Boštjan Snoj

Organizatorji 9. Teka po ulicah Tržiča
športna zveza Tržič, Vrtec Tržič in Mestna kavarna Brodar smo 11. 4. organizirali
družinski tek, tek za osnovne šole ter
državno veteransko prvenstvo v cestnih
tekih in hitri hoji na 10 km. Tekmovanja v
hoji so se udeležili tudi tekmovalci iz sosednje Hrvaške, Italije, Avstrije in Rusije.
Absolutni zmagovalci so bili: na 7 km
Branko Lipnik, na 10 km Karmen Klančnik
in Denis Guzelj. V hoji na 10 km sta bila
najboljša Giuseppe Saponaro in Andrea
Kovacs. Vsi zmagovalci so prejeli polno
košaro tržiških dobrot in veliko sladko
sonce, logotip ŠZ, ki so jih spekli v Mestni
kavarni.

Med najboljšimi osnovnošolci je bil med
dečki prvih in drugih razredov Blaž Jemec,
med deklicami Eva Jerman (OŠ Bistrica).
V skupini dečkov tretjih in četrtih razredov je zmagal Hazim Šehić (OŠ Tržič),
med deklicami pa Lana Pivk (OŠ Križe). V
najstarejši skupini pa sta najvišjo stopničko
osvojila Nurija Bašič in Eva Puhar (OŠ
Bistrica).
Med izžrebanimi nagradami je eden izmed
tekačev prejel vikend paket v Termah

Tržiški športniki osvojili kar pet medalj na
svetovnih prvenstvih
Saša Pivk Avsec, foto: Vili Vogelnik

Občina Tržič in Športna zveza Tržič sta 23.
marca 2015 pripravili sprejem za dobitnike
medalj na svetovnih prvenstvih v sezoni
2014/2015. Tržiški športniki so jih osvojili
kar pet: Rok Šmejic je mladinski svetovni
podprvak v klasičnem telemarku, Uroš
Ban je z ekipo osvojil bronasto kolajno v
paraskiju, Matej Bečan je svetovni prvak
v paraskiju in dobitnik bronaste ekipne
medalje v paraskiju, deskar Žan Košir pa
je svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu.
Športniki so iz rok župana Občine Tržič
mag. Boruta Sajovica in predsednika

Tečaj sankanja
Tanja Kralj

15. 3. 2015 smo združili moči Maks sani
(Boštjan Rožič), Mladinski odsek Planinskega društva Tržič in Sankaški klub
Podljubelj. Za Mladinsko planinsko skupino (od 5. do 9. razreda) osnovnih šol Bistrica in Tržič s podružnicami smo organizirali
brezplačni tečaj sankanja. Udeležilo se ga
je 15 mladih planincev in planink. Ob 9.00
smo se zbrali na Ljubelju. Boštjan Rožič
(izdeluje in prodaja sani) nam je posodil

Športne zveze Tržič Borisa Tomazina
prejeli priznanja, šampanjec iz Radgonskih goric s spominsko fotografijo
športnikov ter letno karto za Gorenjsko plažo, kjer bodo lahko sproščali
svoja telesa po napornih treningih.
Žan Košir pa je prevzel tudi diplomo
Občine Tržič za osvojitev olimpijskih
medalj, promocijo Tržiča in spodbujanje zdravega načina življenja
med otroci in mladostniki, ki bi jo
sicer moral prevzeti na decembrski
slavnostni akademiji ob občinskem
prazniku.
sani, jih na kratko opisal in pokazal osnove ravnanja (sedenje, zavijanje in zaviranje) s športnimi sanmi. Nekdanji tekmovalci iz Sankaškega kluba Podljubelj
(Borut Kralj, Boštjan Nemec in Boštjan
Vizjak) in Boštjan Rožič so demonstrirali
tehniko sankanja. Najprej smo trenirali
na ravnem, potem na blagi klančini in ko
smo tehniko obvladali, smo se podali na
sankaško progo, katero so pripravili Planinsko društvo Tržič in SAK Podljubelj.
Progo smo najprej prevozili po delčkih.
Na vsakem ovinku so nam povedali, kaj
moramo popraviti, in nas spodbujali.
Otroci in mentorice planinske interesne
skupine že prej omenjenih osnovnih šol
(Tanja Kralj, Joži Seifert, Nina Vogelnik

Olimia, kjer se bo lahko odpočil po napornem teku. Med osnovnimi šolami je bil izveden žreb za 3 kg Nutelle, med vrtci pa
smo izžrebali enodnevni najem napihljivca
Svet zabave. Naslednje leto je pred nami
10. tek, na kar se bomo še posebej dobro
pripravili.
Hvala Občini Tržič za podporo in vsem
ostalim sponzorjem, ki so nam pomagali,
da so tekači prejeli polno vrečko praktičnih
nagrad in dobrot.

Občinstvo v amfiteatru Gorenjske plaže
je dobitnike medalj nagradilo z velikim
aplavzom in jim dalo vedeti, da je ponosno nanje in njihove uspehe. V uradnem
delu programa so nastopili člani Pihalnega
orkestra Tržič, Plesnega studia Špela in
Plesnega kluba Tržič, ko so se športniki
pomešali med svoje navijače in podpornike, pa so za dobro vzdušje na prizorišču
skrbeli Folk idoli.

in Anči Žohar) smo teoretično in praktično
spoznali osnove športnega sankanja na naravnih progah. Preživeli smo lepo in
poučno dopoldne v naravi. Otroški nasmehi so nam pokazali, da smo s skupnim
sodelovanjem in dobro voljo naredili nekaj
koristnega. Vsem sodelujočim se zahvaljujem, predvsem pa staršem za zaupanje.
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Rok Šmejic,
vrhunski športnik
in odličen dijak
Irena Rakovec Žumer

Tržiška občina je s svojimi vrhunskimi
športniki in klubi med najuspešnejšimi
slovenskimi ambasadorji že vrsto desetletij. Manj pa je znano, kje so ti vrhunski
športniki, Žan Košir, Anže Semenič, Urban
Sušnik, Mitja Mežnar, Urša Mejač in »gulili« šolske klopi, in kje jih danes njihovi
nasledniki - vsi so povezani z Gimnazijo
Franceta Prešerna.
Na naslednici nekdanje Ekonomske gimnazije, Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj, so
se šolali mnogi najboljši slovenski športniki,
saj so vedno znali prisluhniti zahtevam vrhunskega športa in primerno usklajevati
športne in šolske obveznosti. Samo zadnjih
olimpijskih iger v Sočiju se je udeležilo kar
10 njihovih nekdanjih dijakov, osvojili pa
so 5 od 8 olimpijskih medalj.
Že sedmo leto imajo na Gimnaziji Franceta
Prešerna edini športni oddelek v strokovnih
gimnazijah v Sloveniji. Trenutno 4. letnik

obiskuje tudi Tržičan Rok Šmejic, mladinski
svetovni podprvak v klasičnem telemarku.
Rok je o svoji športni poti povedal: »Preden
sem se odločil za telemark, sem bil 10 let
aktiven v alpskem smučanju. Po prvem letniku gimnazije pa sem prišel do zaključka,
da v trenutni slovenski smučarski situaciji
nima smisla z vztrajanjem v alpskem
smučanju in ker je leto za tem izšel razpis
na smučarski zvezi, da iščejo nove telemark
smučarje, sem se odločil, da se bom še sam
preizkusil v takrat še zame čisto neznanem
športu. K izbiri telemarka je pripomogel
tudi moj bratranec, ki se je že pred leti ukvarjal s tem športom. Za samo nadaljevanje
športne poti pa je bil pa ključnega pomena
moj užitek ob smučanju.«

Roka v letošnjem šolskem letu čaka ena
težjih preizkušenj v življenju, konec srednje šole in matura. Rok o šoli pravi: » Svoji
šoli in profesorjem, ki se znajo prilagajati
moji odsotnosti od pouka, se lahko samo
zahvalim. Po uspešno končanem letniku
si želim čim bolje odpisati maturo, priti na
želeno fakulteto in od tam naprej graditi
svojo prihodnost.«
Kako perspektiven mlad športnik je Rok,
priča tudi izbor v skupino Mladi upi Zavarovalnice Triglav. Sošolci in učitelji že
navijajo zanj in o njem pravijo: »Rok nas
vsa srednješolska leta uči o tem, kako biti
kralj svojega življenja, tudi če nisi rojen
v kraljestvu, v katerem ti vse dostavijo na
kristalnem pladnju.« Predvsem pa: »Ne
glede na to, kakšna ovira je pred tabo, ali
je svetovno prvenstvo ali pa test iz matematike, če boš pripravil svoj um na uspeh in
mislil samo pozitivno, boš tudi uspešen.
Ob vsem tem pa ne smeš pozabiti uživati v
stvareh, ki jih rad počneš«.
Dokler bodo mladi perspektivni športniki
dosegali tako dobre rezultate in tako zrelo
razmišljali, se nam za prihodnost slovenskega športa, kljub problemom, ki jih zaznavamo v njem, ni bati. Veseli smo, da imajo današnji vrhunski športniki naslednike, o
katerih bomo v prihodnosti še veliko slišali,
ponosni pa smo na njih že danes.

Odlični plesalci PK Tržič

Plesni studio Špela na stopničkah

Jure Markič

Špela Mandelc

Do konca tekmovalne sezone čaka plesalce PK Tržič še veliko tekmovanj, v zadnjem času pa so dosegli naslednje odlične rezultate:
Marko Stegnar je 15. 3. na pokalnem tekmovanju v MTP plesih v
kategoriji solo moški – mladinci dosegel zelo dobro 8. mesto, 11.
4. pa 6. mesto med hip hop mladinci. 29. 3. je na svojem prvem
tekmovanju v kategoriji jazz solo ženske – člani v Podčetrtku Eva
Đorđeska na zasedla odlično 4. mesto.
12. 4. so v Ljubljani break dance plesalci dosegli skupinsko 2.
mesto (breakingz); 9. mesto Marko Stegnar, 9. mesto Grega Tadel,
9. mesto Anže Glavič, 23. mesto Mark Boncelj, 27. mesto Vid Zaman, 11. mesto med člani Elvis Rušnjak.
Rock and roll pari so 28. 3. v Dobrovi dosegli naslednje uvrstitve:
člani A Lejla in Jure 2. mesto, starejši mladinci Kaja Šmid in Jaka
Jordan 4. mesto, Ema Kozjek in Matic Novak 10. Mesto, Lija Fajdiga in Ian Polak Rožac 11. mesto, mlajši mladinci Teja Gajski in
Tej Štrukelj 1. mesto, Nika Meglič in Domen Žepič 3. mesto, Teja
Eržen in Nejc Tomšič 6. mesto.
11. 4. 2015 so v Ljubljani na KV turnirju med starejšimi mladinci
Kaja in Jaka zasedla 4. mesto, Ema in Matic 9. mesto, med mlajšimi
mladinci Teja in Tej 1. mesto, Nika in Domen 4. mesto, Teja in Nejc
5. mesto.
Tudi vas čaka vesela družba v skupinah jazz, rock and roll, break
dance, plesi za najmlajše, plesi in športna rekreacija za odrasle …
Informacije na tel.: 040-635-710, e: plesni.klub.trzic@gmail.com.
Čestitke vsem plesalcem in trenerjem!

Zagotovo ste nas videli na sprejemu tržiških športnikov z medaljami s svetovnih prvenstev, nekaj plesnih korakov smo naučili
drugošolce iz OŠ Tržič na njihovem Pomladnem dnevu, Maša in
Laura pa sta s svojim obiskom razveselili otroke OŠ Lom. Prav tako
smo nastopali na podelitvi nagrad najboljšim športnikom Tržiča,
kjer sta naši plesalki Maša in Laura prejeli mali športni znak Občine
Tržič, za kar jima v našem studiu iskreno čestitamo.
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Kljub temu, da se glavna tekmovanja šele približujejo, pa smo si
v letošnji sezoni priplesali že kar nekaj lepih uvrstitev. Na zadnjih dveh kvalifikacijskih turnirjih smo dosegli naslednje rezultate:
otroška mala hip hop skupina THE BEST 2. mesto, mladinska hip
hop mala skupina NEW KINGS 2. mesto, skupina THE BOOST
3. mesto, članska mala skupina BLACK SQUAD 3. Mesto; med
mladinskimi hip hop pari Maša in Laura 1. mesto, Nika in Tina 6.
mesto, Meta in Ula 11. mesto. Med najmlajšimi tekmovalci sta Sara
in Sara dosegli 4. mesto, Rika in Ajda pa 5. mesto. Tekmovalo je
tudi kar nekaj solistov, med najboljšimi so bili Laura (2. mesto),
Maša (4. mesto), Rika (9. mesto) med pionirji, Blaž Kranjc s 4.
mestom med BREAKDANCE solisti. Tudi drugim tekmovalcem
čestitamo za prav tako izvrstne rezultate.
Še vedno se nam lahko pridružite na vseh plesnih in športnih vadbah, sicer se prav gotovo kmalu vidimo na kakšnem nastopu kje v
Tržiču.

športne novice

V Planici je poskrbel
za največji uspeh
tržiških skokov
Viktor Jekovec, Matija Stegnar; foto: Bobo

Da imamo v Tržiču še vedno radi
smučarske skoke, je na finalu svetovnega
pokala v smučarskih poletih poskrbel Anže
Semenič, član Nordijskega smučarskega
kluba Tržič FMG. Anže je z zmago v kvalifikacijah zbudil pozornost najboljših letalcev in tujih poročevalcev. S poletom 225 m
mu je marca uspel najboljši dosežek med
vsemi 53 kvalifikanti iz 17 držav. Hitro
se je spoprijateljil s prenovljeno planiško
letalnico in že v uvodni seriji za trening
je zablestel z novim osebnim in klubskim
rekordom 229 m, ki ga je izboljšal kar za
trinajst metrov.
20. 3. se je prvič v karieri na tekmi za
svetovni pokal uvrstil med najboljšo deseterico. Razburljivo tekmo je končal na desetem mestu in si s tem rezultatom priboril
nastop na sobotni ekipni tekmi. Znova je
popravil osebi in klubski rekord na 229,5
m. Dan kasneje pa je Anže z Jurijem
Tepešem, Robertom Kranjcem in Petrom
Prevcem dosegel ekipno zmago pred
27.000 navijači. Anže Semenič je prvi tekmovalec v zgodovini tržiških smučarskih
skokov, ki mu je uspelo na tekmovanju za
svetovni pokal stati na najvišji stopnički.
Uspeh je še toliko večji, ker se je zgodil v
Planici pred ogromno množico slovenskih
navijačev in ravno v poletih.
Anže je že v mesecu decembru 2014 na
tekmovanju za celinski pokal v norveški

Reni stopil na zmagovali oder in napovedal
uspešno sezono. Priložnost na tekmovanju
za svetovni pokal je dobil šele februarja na
poletih v Vikersundu. Na norveški letalnici je poletel do svojega osebnega rekorda
216 m. Oba dneva tekmovanja se je vpisal
med dobitnike točk in s poletom 216 m popravil 15 let star klubski rekord za 12,5 m.
Sezono je nadaljeval v celinskem pokalu.
Teden dni pred Planico je šel kot vodilni
v skupni razvrstitvi celinskega pokala na
finale COC v ruski Nizhniy Tagil. Sezono
COC je zaključil z dvojno zmago in rekordom skakalnice v finalu zadnje tekme (142
m – rekord skakalnice je popravil kar za
4,5 m). Anže je po letu 2013 še drugič os-

vojil skupno zmago v Celinskem pokalu.
Odlično formo je prenesel na obnovljeno
planiško letalnico. V vseh osmih poletih
je presegel daljavo 212 m in postal eden
najuspešnejših letalcev letošnjega finala
na planiški lepotici in je četrti najdaljši
Slovenec.
Anže! Ime Slovenije, mesta Tržič in
našega kluba si ponesel v svet in dokazal, da si pravi športnik. Tvoji dosežki
so nagrada za vložen trud in trdo delo ter
dodatna spodbuda za vse ostale nastope v
prihodnosti.

Slovenski skakalni rekorderji v Sebenjah
Matija Stegnar

Nordijski smučarski klub Tržič FMG v
sodelovanju s KS Sebenje v soboto, 9.
maja 2015, v skakalnem centru Sebenje že
7. leto organizira tradicionalno prireditev
»Stari orli«, tokrat s slovenskimi rekorderji. Na 25-metrski skakalnici bodo skakali
stari orli in legende v smučarskih skokih,
med drugim tudi tisti, ki so še vedno aktivni v smučarskih skokih. Prireditev bodo
popestrili vsi še živeči slovenski rekorderji
v smučarskih skokih: Jože Šlibar (141 m),
Peter Štefančič (150 m), Marjan Mesec
(158 m), Jože Demšar (164 m), Ivo Zupan

(171 m), Primož Ulaga (173 m), Matjaž
Debelak (185 m), Urban Franc (190 m),
Goran Janus (205,5 m), Primož Peterka
(212 m), Rok Benkovič (226 m), Jurij
Tepeš (235,5 m), Robert Kranjec (244 m),
Peter Prevc (250 m). Začeli bomo z nogometno tekmo na igrišču v Sebenjah med
reprezentančni trenerji Smučarske zveze
Slovenije in ekipo domačinov v nogometu
s pričetkom ob 12. uri, ki mu bo ob 15.
uri. uri sledila tekma v smučarskih skokih
na 25-metrski skakalnici v Sebenjah. Še
posebej zanimiv pa bo skok svetovnih re-

	
  

korderjev Jožeta Šlibarja in Petra Prevca.
Vabljeni, da se nam pridružite na neponovljivem tekmovanju z največjimi skakalnimi
legendami.
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Delo čebelarjev
v občini Tržič
Anže Perčič, foto: Tanja Perčič Poklukar

Tržiški čebelarji smo se ob koncu januarja zbrali na vsakoletnem občnem zboru. S
tem smo otvorili čebelarsko sezono 2015.
Ob tej priložnosti smo povzeli lanskoletno delo Čebelarskega društva Tržič in
si zastavili cilje za naprej. Predsednik ČD
Tržič Vinko Perne je v svojem nagovoru
omenil, da je bila lanskoletna sezona za
čebelarje izredno slaba. Zaradi nestanovitnega vremena so čebele ponekod komaj
nabrale dovolj hrane za svoje potrebe, kaj
šele za čebelarja. Pri nekaterih čebelarjih
je prišlo do tako hudega pomanjkanja
hrane, da smo morali čebele dokrmiti, saj
bi v nasprotnem primeru zgubili družine.
Te probleme smo tržiški čebelarji s trdim

Predavanje
v Domu Petra Uzarja

delom, medsebojnim sodelovanjem in
nenehnim izobraževanjem, karseda dobro
reševali in tako uspešno poskrbeli za naše
čebelice.
Kljub delavnemu letu smo uspeli najti čas
tudi za druge dejavnosti. Med drugim smo
organizirali dan odprtih vrat v društvenem
čebelnjaku, v tržiških vrtcih in šolah smo
mladim pri slovenskem zajtrku postregli
z domačim medom, sodelovali pa smo
tudi na Šuštarski nedelji.
Na občnem zboru sta predsednik Perne in
predstavnik Čebelarske zveze Gorenjske
Jože Friderik Mali podelila zlato značko
zvestobe Jožetu Praprotniku za 50 let
čebelarjenja. Srebrno značko zvestobe za
40 let čebelarjenja so prejeli Jože Meglič,
Marjan Rovtar in Marjan Šetinc. Za aktivno sodelovanje v čebelarskem društvu
je bil z odlikovanjem Antona Janše III.
stopnje nagrajen Nace Valjavec.
Brez pomoči človeka čebele danes ne bi
preživele, zato je vloga čebelarjev izredno
pomembna. Že Albert Einstein je zapisal:
»Ko bo umrla zadnja čebela, človeštvo

Zbrane so pozdravili župan Borut Sajovic,
pomočnik ravnatelja OŠ Tržič Drago
Zalar, podpredsednik OZ RK Tržič Ivan
Mlinarič in predsednik KS Lom Matej
Slapar. Postregli smo jim mesno obaro,
zapeli in zaplesali so ob
ansamblu Lomski fantje.
Vsak je dobil tudi darilo in
skupno fotografijo. Tiste, ki
jih ni na srečanje, obiščemo
z darilom na domu.
V Lomu živi 63 krajanov, starejših od 70 let.
Najstarejša, Neža Kralj, je
13. 1. 2015 dopolnila 91
let, Jožefa Meglič pa jih bo
ravno toliko meseca aprila.
Njen mož Anton Meglič bo

kot najstarejši moški poleti dopolnil 88
let. Letošnje leto pa bo tudi Urška Klemenc dopolnila 90 let.
Vsem krajanom želimo, da bodo zdravi
in se imajo lepo do prihodnjega srečanja.

Tokrat smo se srečali 24. Februarja; za
vse prisotne smo pripravili predavanje o
oskrbi ran, ki se kot posledice sladkorne

KO RK Lom je v sodelovanju s POŠ Lom
in KS Lom pripravil družabno srečanje
za vse krajane, ki so dopolnili 70 let. Pri
kulturnem programu so sodelovali člani
otroške gledališke skupine POŠ Lom pod
Storžičem z igrico Zajčkon in volk v režiji
Saše Rozman, pevski zbor pod vodstvom
zborovodkinje Mateje Ušeničnik ter harmonikarja Patrik Ahačič in Rok Meglič.
20 maj 2015

Čebelarski pozdrav: NAJ MEDI!
vsemi spremembami in pripomočki, ki so
za lajšanje težav sedaj na razpolago.

Društvo diabetikov Tržič se vsako leto
na začetku sreča s svojimi člani v Domu
Petra Uzarja. Seveda so na ta srečanja vabljeni tudi drugi oskrbovanci in zainteresirani zunanji obiskovalci.

Mira Čemažar

ne bo živelo več kot štiri leta. Ko ni
več opraševanja, ni več rastlin, ni več
živali, ni več ljudi.« Podeljene nagrade
so dokaz, da imamo v Tržiču odlične in
izkušene čebelarje, ki skrbijo za zdravje
in preživetje čebel v našem okolju, zato
nam še ni potrebno skrbeti, da bi se
Einsteinove besede uresničile.

bolezni največkrat pojavljajo na nogah,
okrevanje pa je odvisno od tega, kako
dobro so rane oskrbljene. Tudi na tem
področju je razvoj tehnologije naredil
svoje in prav presenečeni smo bili nad

Nuša Hafner

Srečanje starejših
krajanov Loma

Od leve proti desni: predsednik ČD Tržič Vinko
Perne, Nace Valjavec, Jože Praprotnik in predstavnik ČZG Jože Friderik Mali.

Spet smo kuhali
Marec pa je v društvu rezerviran za kuharske delavnice. Letos nam je uspelo zbrati
dovolj kandidatov in tako smo delavnico
izvedli že v marcu. Vodja je kot vedno
klinični dietetik Jože Lavrinec, poudarek
te delavnice pa je bil na domačih testeninah. Na treh srečanjih je bilo skuhano
18 novih jedi; priprava je bila enostavna,
jedi so ustrezale vsem zahtevam zdravega
prehranjevanja, pomembno pa je bilo tudi
dejstvo, da smo se srečali z novimi okusi
in možnostmi priprave. Vsi udeleženci
smo bili navdušeni nad pripravljenimi jedmi, ki so nam ob koncu zelo teknile.

med ljudmi

Rojstna dneva
Kati in Francke
Franci Janc, foto: Matija Polajnar

Kati Golmajer iz Podljubelja, živi pri sinu
Vojku na Kramarjevi gubi, je 20. februarja praznovala 85. rojstni dan. Aktivisti
in aktivistke KORK Podljubelj smo prišli
voščit z lepim šopkom, razveselil pa jo
je tudi Jože Švab s svojo harmoniko.

Franci Janc, kulturnik,
gasilec, prostovoljec
iz Podljubelja
Jožica Koder, foto: iz arhiva Francija Janca

Življenje in delo Francija Janca je že od
mladih nog prepleteno z ustvarjalnostjo,
z glasbo, s petjem in igro, z delom pri
gasilcih, s prostovoljstvom. Kar zažari,
ko besede tečejo o kulturnem življenju v
Podljubelju, povezanim z različnimi dejavnostmi.
Pri Tržičanu Rudolfu Ahačiču, po domače
Martinčku, se je od 16. do 20. leta učil igrati kitaro. Dokler ni šel k vojakom, sta veliko igrala skupaj z Vilijem Lausegerjem.
Zabavala sta druščine po planinskih
domovih in kočah, na domačih zabavah.
Vili Lauseger je igral harmoniko, tudi on
se je učil pri tržiškem glasbeniku Rudolfu
Ahačiču. Prav zaradi veselja do glasbe in
petja se je Franciju Jancu dobro godilo pri
vojakih. Vojsko je služil največ v Novem
mestu. V lepem spominu ima kapetana I.
klase, Srb je bil po narodnosti, zelo rad
je poslušal slovensko petje. Francija je
zadolžil, da je vojake naučil peti pesem
Slovenci kremeniti. Njegova naloga je
bila tudi nepismene naučiti brati in pisati.
Ni bilo slabo biti pri vojakih, je poudaril.
Leta 1959 je prišel od vojakov, istega leta
se je poročil z Marijo, tega bo letos že 56
let.
»S petjem in igro se ukvarjam vseskozi.
Ogromno časa sem porabil za prostovoljno delo. Že več kot 60 let sem pri gasilcih.
Kdaj že sem opravil tečaj za izprašanega
gasilca, potem tečaj za podčastnika. Ta
tečaj je bil v Lepenki na Slapu, kamor sem
se iz Podljubelja vozil z mopedom. Bili so
pa časi, ko je bilo že kolo pravo bogastvo.
Bil sem vodja pionirjev gasilcev, približno
dvanajst let poveljnik in nekaj časa tajnik

Zaželeli smo ji veliko dobre volje predvsem pa zdravja.
Gasilskega društva Podljubelj. Tečaj za
strojnika sem opravil v Bombažni predilnici in tkalnici Tržič. Kot zapisnikar
sem velikokrat pisal zapisnike do polnoči,
drugi dan pa je bilo treba zgodaj v službo.
Z gasilci smo se udeležili številnih tekmovanj, vedno smo bili v špici, tudi na
republiških tekmovanjih. Ko smo zidali
hišo, sem dostikrat pustil delo in odšel
na vajo, po njej pa spet delo. Žena mi je
včasih očitala, da sem več pri gasilcih kot
doma.
Peti sem se učil pri Otonu Zazvonilu. V
Podljubelj je gospod Zazvonil hodil učit
majhen moški pevski zbor, to je bilo med
60. in 70. leti prejšnjega stoletja. Vaje smo
imeli ob nedeljah dopoldne, dostikrat so
se zavlekle daleč v popoldne. Namesto
ob enih sem prišel domov ob petih. Lepe
spomine imam na gospoda Otona Zazvonila, glasbenika z vsem srcem in vso
dušo.
Dobro se spomnim tudi režiserja Dolfeta
Anderleta, res je bil prijeten možakar. Učil
nas je igre. Z velikim navdušenjem je hodil
v Podljubelj in nam odpiral vrata v igranje
na odru. 20 let sem bil predsednik našega
kulturnega društva, od leta 1990 do 2010.
Vsako leto smo v Podljubelju pripravili
prireditev z naslovom Za prijatelje. Nismo igrali le na domačem
odru. Kje vse smo igrali!
V Trzinu, na Bohinjski
Beli, v Lešah, v Lomu, v
Jelendolu. Po vseh krajevnih skupnostih občine
Tržič. Vsako leto smo zaigrali po eno igro. V spominu mi je ostala prva
igra, Raztrganci, igrali
smo jo pred več leti v
šotoru pri Ankeletu. Tistih
igralcev skoraj ni več.
Zadnje čase pa poslušalce
razveseljuje glasbena skupina Fantje s treh bregov.
V skupini smo Jože Švab
– Blekov, igra harmoniko,

28. februarja pa je 92. rojstni dan praznovala Francka Polajnar, ki je na Rebru pri
Maželnu imela prijeten dom s hčerko
Lenčko in vnukom Matijem. Ker pa jim
je pred kratkim požar uničil dom, jih je
začasno pod streho vzela hčerka Silva,
ki je poročena v Seničnem. Tudi mamo
Francko smo obiskali s šopkom. Zaželeli
smo ji dobrega zdravja in čim boljšega
počutja v začasnem domu, ki ga ji nudijo
Jurčnekovi. Kljub tragični izkušnji je bila
kar dobre volje in smo lepo pokramljali.
Ob odhodu smo vsem zaželeli, da se čim
prej vrnejo v domači kraj na Rebru.
Jože Meglič, poje, Stanko Meglič, igra kitaro, Jože Štilc baskitaro in jaz, igram kitaro in pojem. Sodelujemo na dobrodelnih
koncertih. Pred ustanovitvijo te skupine
sva kakih dvajset let z Blekovim Jožem
sama prepevala na številnih kulturnih prireditvah v domačem kraju, v šoli, kjerkoli
se je kaj dogajalo, sva bila zraven.
Podljubeljski kulturniki smo ne dolgo
tega pripravili program za srečanje slovenskih podružničnih šol, ki ga je na naši
šoli organizirala Maja Ahačič, vodja
podružnične šole v Podljubelju.
Vse življenje sem aktiven na različnih
področjih dela. Bil sem zidar, a sem vseeno
vedno našel čas za kulturno in društveno
življenje kraja. Brez tega bi bilo življenje
prazno. Hvaležen sem moji ženi Mariji, na
vsakem koraku mi stoji ob strani.«
Naj povem, da je moj sogovornik za svoje
delo dobil številna priznanja, med drugim
za vestno in dolgoletno delo v ljubiteljski
kulturi, za humane odnose med ljudmi in
aktivnost pri razvoju Rdečega križa, za
požrtvovalno delo v gasilskem društvu.
Ne da se jih prešteti na prste obeh rok.
Skratka, na veliko področjih je bogatil
svoj kraj. Tudi s svojim pesmimi, marsikatero je uglasbil Francijev prijatelj Jože
Švab. Pojejo jih Fantje s treh bregov.
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Tačke pomagačke v
Domu Petra Uzarja
Anamarija Kejžar

Že dolgo velja rek, da je pes človekov
najboljši prijatelj. Narava pasje duše je
pač taka, da ne pozna zlobe, človeku želi
vedno le brezpogojno ustreči. Ljubitelji
psov se združujejo v različna kinološka
društva, društvo Tačke pomagačke pa
združujejo lastnike psov, ki nadgrajujejo
odnos med človekom in psom.
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo
psov Tačke pomagačke je bilo ustanovljeno leta 2007. Njihovo poslanstvo je
pomoč pri rehabilitaciji in izboljšanju
počutja otrok, mladostnikov, starostnikov
ter oseb s posebnimi potrebami. Psi s svojimi vodniki in skupaj s strokovnimi delavci v instituciji (vrtci, šole, bolnice, rehabilitacijske ustanove, domovi za stare)
izvajajo različne dejavnosti.
Terapevtski par (pes in njegov vodnik) se
mora najprej usposobiti za te dejavnosti.

Nova streha v
tržiškem domu
Anamarija Kejžar

V Domu Petra Uzarja so v marcu zaključili
z vsemi deli v okviru projekta vzdrževalno
krovsko kleparskih del. Streha doma je bila
potrebna sanacije, saj je bila dotedanja brez
izolacije in dotrajana. Izbiro barve kritine je
narekovala pričakovana končna celostna podoba doma, ko bo zaključena tudi energetska sanacija ovoja stavbe, katere se v domu
nameravamo lotiti v letu 2017 s pomočjo
nepovratnih sredstev. Sedanje temne barve
kritine in opaža menjajo srebrno siva kritina in svetla fasada z elementi lesa. Tako
bo dom dobil novo podobo, bolj prijazno,
v stilu alpskega doma. Z nekaterimi kroparskimi detajli dom s prenovo po korakih sledi
tržiški mestni podobi in tradiciji.
Vodstvo doma je uspelo ohraniti vrednost
investicije znotraj pogodbene in to vključno
z dodatnimi deli, kot je npr. prenova prehoda
na mansardi, ki je postal veliko bolj svetel
in prostoren. Vrednost projekta prenove je
znašala 308.000 € in je bila v celoti financirana z lastnimi sredstvi. Ob tem se iskreno
zahvaljujem vsem – stanovalcem in svojcem za potrpežljivost, zaposlenim pa za
potrpežljivost in skupno dobro delo.
22 maj 2015

Izobraževanje organizira in izvaja društvo
Tačke pomagačke, poleg tega pa morajo
biti vsi psi, ki so v programe vključeni,
veterinarsko pregledani 2x letno.
Kaj prinaša pes v okolje? Vsekakor razvedrilo, popestritev, veselje, pozitivno energijo, toplino, občutek ugodja, zmanjšuje
stres in napetost, odvrača bolečine in slabosti, znižuje krvni pritisk, zmanjša osamljenost, povezuje z zunanjim svetom,
pozitivna čustva, … Terapija s pomočjo
psov ima v tujini že več kot 40-letno
tradicijo in je že vključena v zdravstveni in psihosocialni sistem, saj obstajajo
znanstveni dokazi, da se je ob tovrstnih
terapijah zmanjšala uporaba antidepresivov in analgetikov.
Zaradi vseh pozitivnih lastnosti in zavedanja, da je veliko naših stanovalcev
večino časa svojega življenja preživela v
stiku z živalmi, smo se tudi v Domu Petra
Uzarja v letu 2013 odločili za sodelovanje
z društvom Tačke pomagačke, v smislu
družabništva. Da pa bi naša druženja s
kužki še nadgradili, sva se v mesecu marcu
dve delavki doma udeležili izobraževanja
za terapevtske pare in strokovne delavce,
ki ga je v Ljubljani organiziralo društvo.

Pridobljena znanja in informacije nam
bodo omogočale razširitev aktivnosti, ki
jih bomo izvajali s pomočjo kužkov, za
kvalitetnejšo obravnavo naših stanovalcev.
Živali so tako prijetni prijatelji – ne
sprašujejo in ne grajajo.
		
(George Eliot)

OBČINA TRŽIČ OBVEŠČA, DA PRODAJA:
Nezasedeno enosobno stanovanje v 2. etaži, posamezni del št. 5, v stavbi št. 184 k.o. 2147 – Križe (ID 5986809), ID znak
2147-184-5, skupaj v izmeri 32,72 m2 (po podatkih katastra stavb 34,5 m2), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na
naslovu Pristavška cesta 14, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 515/1 k.o. 2147 – Križe.
Stanovanje, ki je predmet prodaje, obsega naslednje prostore z neto tlorisno površino (po SIST ISO 9836):
• soba 1 v izmeri 16,71 m2,
• soba 2 v izmeri 13,90 m2,
• sanitarije v izmeri 2,11 m2,
skupaj stanovanje v izmeri 32,72 m2.
Izklicna cena: 8.128,73 EUR (brez 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).
Stanovanje ni primerno za vselitev in je potrebno celovite prenove!
Stanovanje bo Občina Tržič prodajala na podlagi neposredne pogodbe, pri čemer bodo pred sklenitvijo pogodbe z vsemi
interesenti izvedena pogajanja o ceni v obliki dražbe, stanovanje pa bo prodano interesentu, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Na pogajanjih o ceni, ki bodo izvedena 10. 6. 2015 ob 15.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič, lahko sodelujejo tisti interesenti, ki bodo najkasneje do 12.00 ure istega dne Občini Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, posredovali namero o nakupu
stanovanja in vplačali varščino v znesku 812,87 EUR na račun Občine Tržič, št. SI56 0133 1010 0006 578, odprt pri Banki
Slovenije. Z vplačilom varščine interesent sprejme obveznost pristopiti k pogajanjem o ceni. Varščino interesentov, ki
bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k pogajanjem o ceni, ter interesentov, ki bodo ponudili najvišjo ceno in v roku
15 dni po izvedenih pogajanjih o ceni ne bodo sklenili prodajne pogodbe, Občina Tržič obdrži.
Rok plačila kupnine je 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino, ostalim
interesentom pa se varščina vrne na njihov bančni račun brez obresti v roku 15 dni po izvedenih pogajanjih o ceni.
Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in ostale stroške v zvezi s
prodajno pogodbo plača kupec.
Interesenti se za več informacij lahko zglasijo na Uradu za urejanje prostora Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali
pokličejo na tel.: 04/5971-527 ali 04/5971-530.
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Slovo od s. Konstantine
S. Hermina Nemšak FBS, David Ahačič

8. marca je v brezjanski redovni hiši v
Gospodu zaspala s. Konstantina Sarjaš,
zadnja od sester, ki so zadnjega pol stoletja preživele v Križah.
Rodila se je 11. Maja 1918 v Žižkih pri
Črenšovcih. Obiskovala je meščansko
šolo pri sestrah, njihov zgled pa jo je spodbudil, da je ob zaključku šolanja zaprosila
za vstop v Kongregacijo frančiškank
Brezmadežnega spočetja, kjer je l. 1936
že opravila prve zaobljube. Še istega leta
se je skupaj s štirimi sestrami odpeljala
iz Ljubljane proti Genovi in od tam nadaljevala pot proti Hongkongu. Njihov
cilj je bil kitajski Kunming, kjer sta jih
sprejela misijonarja Jožef Kerec in Andrej
Majcen. Vse življenje se je s hvaležnostjo
spominjala svojih »kitajskih« let, ki jih

Bil je res An flet'n
večer v Tržiču
Saša Pivk Avsec

Že dolgo časa v Dvorani tržiških olimpijcev ni bilo tako dobrega vzdušja kot na
letošnjem koncertu An flet'n večer, ki sta
ga 21. marca že petič ob dnevu žena in
materinskem dnevu pripravila Občina
Tržič in Agencija Media butik. Razgiban izbor slovenskih glasbenih izvajalcev je upravičil pričakovanja številnih
obiskovalcev, še posebej pa je s svojimi
hudomušnimi mislimi navdušila Mama
Manka. Kot prvi se je občinstvu predstavil
domačin Stiven Rahman, ki je zaslovel v
šovu Slovenija ima talent. Povsem v zna-

je preživljala v ambulanti, sirotišnici,
šoli, veroučni učilnici in pri učenju kitajskega jezika. L. 1952 so bili vsi Evropejci po nekajmesečnem zaporu izgnani iz
dežele in s. Konstantina se je skupaj s s.
Mihaelo preko Francije vrnila v materno
hišo v Gradcu, l. 1954 pa sta se po 18
letih znova vrnili v domovino. Takratno
vodstvo bolnišnice na Golniku je prepoznalo izjemno izkušenost redovnic,
med njimi so zaposlili s. Konstantino, ki
je med letoma 1954 in 1978 tam opravljala različne odgovorne naloge, nazadnje
kot vodja laboratorija. Prijeten dom so si
sestre ustvarile v bližnjih Križah, kjer so
se povezale z župnijo in po svojih močeh
pomagale krajanom.
L. 2009 sta se s s. Bosko preselili v sestrsko skupnost na Brezjah – težkega srca,
čeprav sta v visoki starosti potrebovali
boljšo nego. S. Boska je kmalu po selitvi
umrla, s. Konstantina pa je preostala leta
darovala svoje trpljenje v duhu sv. Pavla:
»Zdaj se veselim, ko trpim za vas ter s
svoje strani dopolnjujem v svojem mesu,

kar primanjkuje Kristusovim bridkostim,
in to v prid njegovemu telesu, Cerkvi«
(Kol 1,24).
Njene sestre in prijatelji iz kriške župnije
ji želimo, da bi užila tisti mir, ki ga je
skušala izprositi tisočem ljudem širom po
svetu. Hvaležni smo za vse, kar je dopustila, da je Bog dobrega storil po njej.
(O njenem misijonskem delu priporočamo
odlično avtobiografsko delo Zgodbe in
spomini iz življenja slovenske misijonarke na Kitajskem, ki je izšlo l. 2010 pri
založbi Salve.)

menju praznika v Planici so na oder prihiteli Ognjeni muzikanti in med drugim
zaigrali tudi planiško himno. Tanja Žagar
je s seboj pripeljala kubanskega prijatelja Lazara Zumeta. Letos mineva 60 let
od prve avdicije Marije Ahačič Pollak,
častne občanke Tržiča, ki je napovedala
poseben koncert 11. septembra. Posebno
energijo so na oder prinesli Primorski
fanjte, občinstvo pa je lepo sprejelo tudi
člane ansambla Zarja. Z njimi sta zapeli
tudi Lara in Ema, hčerki članov zasedbe.
Večer pa so sklenili Igor in zlati zvoki, ki
v zadnjem času precej nastopajo s Fanti
s Praprotna. Tudi tokrat smo uživali v
sozvočju obeh zasedb.

Častitljiv jubilej
Gabriela Hladnika

Zlati sponzor je Avtoservis Žepič Bojan
s.p. - pooblaščeni servis za vozila Citroen
iz Retenj pri Tržiču, zahvaljujemo pa se
tudi ostalim pokrovietljem prireditve.

trenutkov med nami.
Jelko Hladnik se je rodil 9. 4. 1935 v
Tržiču, že tri desetletja pa živi v Seničnem.
Kot otrok je pogosto hodil h gasilcem, leta
1947 pa je postal pionir in nato mladinec.
Po vrnitvi od vojakov je obiskoval gasilsko šolo v Medvodah in napredoval v čin
podpoveljnika. To dolžnost je opravljal od
1959. do 1962. leta. Nato je bil 21 let poveljnik, kasneje pa 4 leta predsednik PGD
Tržič.
Po poklicu je elektrotehnik, ampak je vse
svoje življenje posvetil gasilcem. Poleg
številnih priznanj in medalj so mu leta
2010 podelili drugo najvišje odlikovanje
v državi - kipec gasilca. Zdaj že gasilski
veteran je še vedno aktiven v naših vrstah
in naj tako čim dalj časa tudi ostane.

Marko Mirt

V aprilu je 80 let
življenja
praznoval naš dolgoletni
član Jelko Hladnik. Člani PGD
Tržič bi mu ob tej
priložnosti
radi
voščili in zaželeli
zdravja in še mnogo

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
tržičan 23
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65 let AMD Tržič
Lado Srečnik

Avto-moto društvo Tržič je imelo 27. marca
2015 redni letni občni zbor v Restavraciji
Raj, na katerem so posebno pozornost posvetili 65-letnici AMD Tržič in pripravam za
praznovanje 90-letnice avto-moto športa v
Tržiču.
V teh letih smo imeli 12 predsednikov
društva: Ignac Ahačič, Mirko Hrast, Karel
Kravcar, Ludvik Vučko, Franci Globočnik,
Tine Horvat, Jože Jurjevčič, Janez Plajbes,
Marijan Romih, Janez Ahačič, Anka Hrast
in Rudolf Ahačič. Jože Jurjevčič je bil 24
let predsednik AMD Tržič in direktor dirk.
Za njim ima najdaljši staž Marijan Romih,

Območno združenje
veteranov vojne za
Slovenijo Tržič
Lado Srečnik , foto: Valentin Klemenčič

Glavni letni zbor članov OZVVS Tržič
je bil 20. marca 2015 v avli OŠ Bistrica.
Predsednik Vojko Damjan je povedal, da je
zbor priložnost, da člani ocenijo dosedanje
delo združenja in izrazijo svoje želje ter
pričakovanja za delo združenja v bodoče.
Pozdravil je prisotne goste zbora: župana
mag. Boruta Sajovica, predsednika Pokrajinskega združenja veteranov Gorenjske in
predsednika OZVVS Kranj Antona Zvoneta Reška. predsednika Združenja borcev
za vrednote NOB Tržič Jureta Jerkiča,
predsednika Občinskega združenja slovenskih častnikov Tržič Milana Zupana in
predsednika Območnega združenja veteranov Zgornje Gorenjske Janeza Koselja.
V uvodu smo počastili spomin na preminule člane združenja: Branimirja Eržena,
Ivana Jarca in Zdravka Križaja.
Najbolj aktivnim so bila podeljena
priznanja za prispevek k delu, razvoju in
uspešnosti na področju veteranstva. Prejeli
so jih Jože Klofutar, Ferdo Meglič, Janez
Čerin, Dušan Bogataj, Jožko Kuhelj, Marjan Meglič, Marjan Mikolič, Rado Rebolj,
Rudolf Nunar, Jože Teropšič, Miro Fister,
Alojz Glavič. Podeljene so bile tudi članske
izkaznice trem novim članom združenja.
V letu 2014 je bil program dela v celoti
realiziran. Dostojno smo počastili 23-letnico osamosvojitvene vojne za Slovenijo
s spominom na dogodke iz leta 1991 na
Ljubelju in Medvodjah, kjer so se odvijale
24 maj 2015

ki je bil predsednik in direktor dirk 11 let.
V znak priznanja je bil na občnem zboru
sprejet za častnega predsednika društva.
Društvo je v teh letih podelilo naziv častni
član društva 16 članom: Marijanu Romihu, Mateju Kurniku, Janezu Rotarju st.,
Jožetu Ahačiču, Janezu Bohoriču, Albinu
Novšaku, Ladu Srečniku, Miru Hrastu, Petru Ribnikarju, Gabrijelu Smoleju, Janezu
Ahačiču ter dvema iz Republike Češke, Davidu Rihi in Majcetu Svetu. Trije so pokojni: Jakob Šter, Milan Ogris in Ciril Gosar.
Letos je bila imenovana za častno članico
Anka Hrast, bivša predsednica društva, dolgoletna članica upravnega odbora, članica
in blagajničarka sekcije starodobnikov, aktivna in drzna sovoznica v duetu Hrast.
Organizacijski odbor se že pripravlja na 19.
Hrastov memorial, gorski preizkus starodobnikov–Ljubelj 2015, ki bo v nedeljo,
13. septembra. Društvo se že pripravlja

bojne aktivnosti enot Teritorialne obrambe
Tržiča. Pripravili smo prispevke o delovanju TO Gorenjske, zlasti o Teritorialni
obrambi Tržič v procesu osamosvajanja
v letih 1990 in 1991. Ti prispevki bodo
sestavni del zbornika, ki bo izšel v prvi
polovici letošnjega leta. Naše združenje
se je ustanovilo tudi z razlogom, da negujemo spomine na to vojno, da razvijamo
tovarištvo in medsebojno zaupanje, ki smo
ga dokazali med slovensko osamosvojitveno vojno.
V razpravi je članstvo zahtevalo povrnitev
pravic, ki so jih imeli veterani pred krizno
situacijo, in da se rešujejo problemi članov
s težkimi socialnimi razmerami. Na zboru
je bil soglasno sprejet tudi naslednji sklep:
Člani Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Tržič podpiramo organe Zveze vojnih veteranov Slovenije pri
pravilnem tolmačenju začetkov delovanja
Slovenske vojske – Teritorialne obrambe,
ki segajo v leto 1968 in ne kot nekateri tolmačijo, na zboru VSO v Kočevski
reki: “Zadišalo je po slovenski vojski.”
Pripadniki TO smo bili v letu 1990 in v
1991 nesporno nosilci priprav in osnovna
oborožena sila v bojnih aktivnostih v vojni proti JLA v letu 1991. Vse od leta 1968
smo se pripadniki TO usposabljali v učnih
centrih in to v slovenskem jeziku, prav tako
pa so bili časniki in podčastniki, ki so neposredno poveljevali enotam, zavedni slovenski domoljubi. Kupovanje oborožitve
in vojaške opreme so financirale občine iz
lastnih letnih proračunov, to so bila sredstva naših davkoplačevalcev. Vsi, ki smo bili
razporejeni v enotah TO, smo bili ponosni,
da smo teritorialci - pripadniki slovenske
vojske. Podporo smo posredovali predsedniku ZVVS generalmajorju Ladislavu
Lipiču.

na prireditve v letu 2016, ko bo jubilejni
gorski preizkus starodobnikov Ljubelj 2016,
20. Hrastov memorial in praznovanje
90-letnice avto moto športa v Tržiču.
Več informacij si lahko preberete v knjigi
avtorja Lada Srečnika s sodelavci Z dirke
na dirko, ki je bila izdana ob 60-letnici
AMD Tržič v letu 2010.

Ob 43. Minfosu je v avli in
galerijskem delu v pritličju in
I. nadstropju Doma Petra Uzarja v
Bistrici pri Tržiču razstava
mineralov, fotografij in plakatov z
naslovom SKRIVNOSTI MATERE
ZEMLJE – MINERALI SVETA
častnega člana Turističnega
društva Tržič in člana Foto kluba
Tržič Lada Srečnika.
Minerali so iz zbirke Lada Srečnika,
avtorji fotografij so: Lado Srečnik,
Davorin Preisinger, Samo Paušer,
Dani Zupan, Toni Čebron, Boštjan
Jambrek, Milan Ropret, Egil
Hollund, Chip Clark, Jožef Peter
Balant, Jeffrej Scovil, Nelly Bariand,
Hartmann, Modenbach in iz
arhivov Amazing geologist,
Geologynerd in Usageology.
Na razstavi je na ogled več kot
200 različnih mineralov in
preko 200 fotografij od velikosti
20x30cm do 70x100 cm
Razstava je na ogled od 1. aprila
do 31. maja 2015.

med ljudmi

Letna skupščina
KO ZBNOB Križe
Dr. Marija Šimenko Vodnjov, Jure Jerkič

13. 3. 2015 je bila v prostorih OŠ Križe
letna skupščina Krajevne organizacije
Zveze borcev za ohranjanje vrednot NOB
Križe (KO ZBNOB Križe). Prisotni smo
se z minuto molka spomnili v letu 2014
preminulih članov KO ZBNOB Križe. V
nadaljevanju je predsednica dr. Šimenko
Vodnjov prisotne seznanila z dejavnostjo
KO ZBNOB Križe v preteklem letu. Tajnik Jerkič Jure je podal letno finančno
poročilo. Prisotni na obe poročili niso imeli
pripomb.
Tudi v bodoče si želimo tvornega sodelovanja z organizacijami, ki negujejo vrednote, pridobljene v NOB, in vrednote naše
osamosvojitve: poštenost, pravičnost in
socialno enakost. Predsednica je poudarila
dobro sodelovanje s KS Križe, z vodstvom

OŠ Križe, s PGD Križe, PD Križe, pevskim zborom »PLAMEN« in Glasbeno šolo
Tržič. Vsem se za sodelovanje v preteklem
letu najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo
se tudi donatorjem in podpornikom, ki so
pripomogli k uspešni izvedbi programa
društva v leti 2014.
Med prioritetne naloge v letu 2015 smo
si zastavili obnovo oziroma popravilo
nekaterih spominskih obeležij ter redno
vzdrževanje osrednjega spomenika v
Križah, grobišča talcev v Retnjah in ostalih
obeležij NOB. Popravila je najbolj potreben
osrednji spomenik v vasi Gozd. Letos pote-

ka 70. obletnica zmage nad nacifašizmom.
V tem duhu želimo pripraviti spominsko
slovesnost ob 71. obletnici požiga vasi
Gozd. To naj bi bil razlog skupnemu pristopu k praznovanju krajevnega praznika
KS Križe. Ob tej priložnosti izražamo
željo, da se spominske slovesnosti v Gozdu
udeležite prebivalci Tržiča v čim večjem
številu. Obiskali bomo naše starejše člane
na njihovem domu in v Domu Petra Uzarja.
Vse prisotne članice KO ZBNOB Križe so
ob 8. marcu prejele nageljček predstavnice
stranke SD in naše članice Zdenke Maglica.

obdobju potrebovala popravilo, je bila s
pomočjo dvajsetih prostovoljcev urejena
in na potrebnih mestih posuta s peskom,
ki sta ga financirali Občina Tržič in KS
Brezje (pri Mariji Pomagaj). Z dobro

voljo vaščanov ob poti in zadolženih za
nadaljnji razvoj projekta se bomo skupaj
še trudili in verjamem, da nam bo uspelo
narediti še marsikaj lepega. Naslednje organizirano romanje bo v soboto 9. maja.

delovnih ur. V skladišču na Koroški cesti
delimo hrano tretje leto vsak zadnji četrtek
v mesecu. Razdeljujemo EU hrano, hrano
iz blagovnih rezerv, Mercatorjeve pakete
in donirano hrano. Skupaj smo jo prejeli
5635 kg, ki smo jo razdelili med 645 ljudi.
Četrtič smo organizirali dobrodelni koncert, ki je bil v OŠ Bistrica. Z zbranimi
prostovoljnimi prispevki smo zmogli
plačati položnice 15 prosilcem iz Bistrice.
24-krat smo molili rožni venec ob sedmem
in tridesetem dnevu po pogrebu, pred sveto mašo, ki se je darovala v ta namen. To je

naša podpora žalujočim svojcem ob izgubi
njihovih dragih. Omogočili smo letovanje
na morju eni družini in enemu šolarju.
Naše delo bogatimo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Bistrica, Občino Tržič,
patronažno službo ZD Tržič, OŠ Bistrica,
CSD, Športno zvezo, DPU in ostalimi ŽK
v dekaniji Tržič.
Naši prostovoljci obiskujejo najbolj osamljene stanovalce v Domu Petra Uzarja
in jim s svojo prisotnostjo lepšajo njihov
vsakdan. Dvakrat smo jih obiskali tudi z
otroci. Svetovalnica v Gasilskem domu.

Dobro delo rojeva
vedno boljše rezultate
Marija Lavtar

14. marca smo se odpravili na organizirano postno romanje po Rožnovenski
poti k Mariji pomagaj na Brezje. Zbralo
se nas je 74 iz vseh koncev Slovenije,
k čemur je prispevala odlična medijska
objava na TV SLO 1 pri oddaji Obzorja
duha. Tudi pot, ki je po dolgem deževnem

Občni zbor
ŽK Tržič Bistrica
Nuša Meglič

3. 3. 2015 je potekal občni zbor Župnijske
Karitas Tržič Bistrica. V letu 2014 nas je
delovalo 23 aktivnih in 2 podporna člana,
ki smo skupaj opravili 2654 prostovoljnih

RO ŽZ NSI Gorenjska vabi vse ljudi dobre volje, da se nam pridružijo na romanju v Glinje na Koroškem, ki bo potekalo 17. maja. Avtobus bo odšel
iz Loma ob 8.30 uri. Informacije in prijave pri Mariji Lavtar na tel. 031-220-365 do zasedbe avtobusa.
Župnija Križe pripravlja DEKANIJSKO SREČANJE DRUŽIN, ki bo 31. maja ob 15. uri na Polani nad Križami. Po šmarničnem bogoslužju bo predavanje
za odrasle, za otroke pa bodo poskrbeli oratorijski animatorji. Prijazno vabljeni!
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med ljudmi , naše okolje
Skupno ima OZSČ Tržič 56 članov s
plačano članarino, zaradi neplačevanja
članarine v zadnjih dveh letih pa je
predsedstvo sprejelo sklep, da se 21 članov
v skladu s statutom OZSČ Tržič črta iz
OZSČ. Združenje ima tudi častne člane:
Aleksandra Bodlaja, Viljema Legata, Ignaca Pirjevca, Jožeta Zlobca in Valentina
Klemenčiča, ki je tudi častni predsednik
OZSČ Tržič.
Po sprejemu poročil je spregovoril generalni sekretar ZSČ brigadir Martin Jugovec, ki je prisotnim prenesel pozdrave
predsednika ZSČ generalmajorja dr. Alojza
Šteinerja. Ob tem je povedal tudi, da se vse
organizacije srečujejo s problemom pomlajevanja članstva ter tudi s problemom financiranja. V letu 2015 bo ZSČ financirala
predvsem vojaško-strokovne aktivnosti,
saj za financiranje vseh dogodkov ni dovolj
denarja. Na koncu je brigadir poudaril, da
je potrebno še več aktivnosti nameniti za
stik s civilnim okoljem.
V organe OZSČ Tržič so bili izvoljeni
člani: predsednik Milan Zupan, pod-

predsednik Valentin Klemenčič, sekretar
Jože Sladič, blagajnik Bogomir Roblek,
zastavonoša Tomaž Pirjevecin, člani
predsedstva Edvard Polajnar, Anton Kokalj in Miran Zlobec. V nadzorni odbor so
bili izvoljeni predsednik Lado Srečnik,
člana Matjaž Klemenčič in Matjaž Mladič,
v častno razsodišče predsednik Ignac Pirjevec in člana Janez Šmejc ter Iztok Ahačič.
Valentin Klemenčič je predstavil program dela za leto 2015, predsednik veteranske organizacije Vojko Damjan pa
je izpostavil, da se v letu 2015 ponovno
organizira strokovna ekskurzija na Brijune za tiste člane, ki se v preteklem letu
zaradi omejenih kapacitet niso mogli
udeležiti ekskurzije (prva sobota v juniju).

GLASBENI VEČERI V
TRŽIŠKEM MUZEJU

Finančne spodbude za rabo obnovljivih
virov in večjo energetsko učinkovitost
stanovanjskih stavb v letu 2015
mag. Samo Cotelj

Objava razpisov za letošnje leto je seveda
za vse dobra novica, saj sporoča občanom,
naj načrtujejo naložbe v učinkovito rabo
energije in rabo obnovljivih virov, ki bodo
izpolnjevali visoke ekološke standarde in
ob tem računajo, da bodo dobre rešitve
finančno podprte tudi s strani državnih
inštitucij. Na javni razpis se je potrebno
prijaviti pred začetkom izvedbe del, ko
pridobite za izvedbo posameznega ukrepa
vso potrebno dokumentacijo in zahtevane
priloge, skladno z razpisno dokumentacijo.

Tudi v letošnjem letu bodo občanom na
razpolago nepovratne finančne spodbude
za investicije v učinkovito rabo energije
in rabo obnovljivih virov energije, ki jih
zagotavlja Eko sklad j.s. RS. Finančne
spodbude bo možno pridobiti za izvedbo
naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi in vakuumskimi sprejemniki, vgradnja toplozračnih sprejemnikov
sončne energije, vgradnja manjše sončne
elektrarne, vgradnja kurilne naprave za
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
na lesno biomaso (peleti, sekanci, drva),
vgradnja toplotne črpalke za pripravo
sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe itd.

Razpisna dokumentacija bo dostopna
na spletni strani Ekološkega sklada RS
(www.ekosklad.si), novosti v letošnjem
razpisu je precej, zato dodatne informacije o javnem pozivu lahko dobite po tel.:
01/241-48-20 vsak delovni dan med 13. in
15. uro. Strokovno svetovanje pri pripravi
investicije glede vrste in tehnične izvedbe
ukrepov, razpisno dokumentacijo ter dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko
dobite tudi v Energetsko svetovalni pisarni v Tržiču, ki deluje vsako sredo od 15.
do 17. ure, za obisk se predhodno dogovorite po telefonu 04/59-71-552 ali se
naročite preko spletne strani http://www.
trzic.si/esp.aspx (naročanje na brezplačno
svetovanje).

Aktivni v združenju
občinskih častnikov
Lado Srečnik

Zbor članov Občinskega združenja slovenskih častnikov Tržič je bil 19. 3. 2015
v veliki sejni sobi Občine Tržič. V uvodu
je sekretar združenja Jože Sladič prikazal
dva kratka filma z vojaško vsebino, nastop
Garde slovenske vojske v Moskvi in predstavitev kratkega filma »Žled 2014«. Predsednik OZSČ Tržič Valentin Klemenčič je
podal poročilo o delu združenja za preteklo
leto. Finančno poročilo je podal blagajnik
Bogomir Roblek, združenje je za realizacijo celotnega programa porabilo 1.382,11
€. Vsem velja zahvala za uspešno realizacijo obsežnega programa Občinskega
združenja v letu 2014, s tako skromnimi
sredstvi in obilo prostovoljnega dela.

Energetsko
svetovalna
pisarna Tržič
TRG SVOBODE 18, tel. (04) 59 71 552

Ob jubileju. V prvih dneh aprila je doživela sto let Milica Debeljak. Ob tem jubileju ste ji namenili
iskrene čestitke, lepe misli in prijazne spomine. Veliko so k temu jubileju pomagali tudi zaposleni v
Domu Petra Uzarja z zgledno nego in človeškim odnosom. Pripravili so ji tudi prijetno voščilo. Ker se
sama ne more zahvaliti, se v njenem in svojem imenu iskreno zahvaljujem za vso pozornost.
Zvonka Pretnar
26 maj 2015

Najzaslužnejšim članom OZSČ so bila
podeljena priznanja ZSČ, ki jih je podelil
generalni sekretar ZSČ brigadir Martin Jugovec: plaketa ZSČ Bogomirju Robleku,
častni znak ZSČ za sodelovanje Alojzu
Glaviču, pisno priznanje ZSČ Milanu Zupanu.

V Pollakovem salonu Tržiškega muzeja ali na
muzejskem vrtu, če bo vreme dopuščalo, bo
Tržiški muzej v poznopomladanskem in poletnem času pripravil pet petkovih koncertov priznanih slovenskih izvajalcev.
Kulturni projekt je namenjen oživitvi in obogatitvi glasbene ponudbe v Tržiču in širše
na Gorenjskem ter spodbujanju produkcije
kvalitetne slovenske glasbe. Namenjen je tudi
popularizaciji Tržiškega muzeja in Pollakovega
salona kot prireditvenega prostora. Program
je zasnovan tako, da smo izvajalce povabili, da
nastopijo samostojno ali v majhnih akustičnih
zasedbah. Umetniška vodja festivala je Romana
Krajnčan.
V programu Glasbenih večerov v
Tržiškem muzeju bodo nastopili:
OTO PESTNER in GAŠPER KRŽMANC
(petek, 29. 5. 2015, ob 20. uri)
UROŠ PERIČ in PRIMOŽ GRAŠIČ
(petek, 19. 6. 2015, ob 20.30 uri)
NINA STRNAD TRIO
(petek, 31. 7. 2015, ob 20.30 uri)
ROMANA KRAJNČAN in JURE IVANUŠIČ
(petek, 28. 8. 2015, ob 20.30 uri)
Glasbeni večeri so namenjeni ljubiteljem slovenske avtorske glasbe in priredb slovenskih in tujih
popevk predvsem iz Tržiča, pa tudi iz drugih
gorenjskih krajev.
Kontakt za dodatne informacije:
Organizacija: Jana Babšek, Tržiški muzej
(tel.: 041-622-528, jana.babsek@guest.arnes.si)
Umetniška vodja festivala: Romana Krajnčan
(tel.: 041-686-795, info@romanakr.com)

obvestila, vabila

RAZPISI

LETOVANJE OTROK V PINETI

Občina Tržič obvešča, da bo Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tržič objavljen kasneje kot v preteklih letih. Razlog je v tem, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo Združenja občin Slovenije pripravilo osnutek novega pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za obdobje
do leta 2020. Na podlagi osnutka bomo pripravili občinski pravilnik in ga priglasili
ministrstvu. Po sprejetju pravilnika na Občinskemu svetu Občine Tržič bomo lahko
pripravili javni razpis. Obvestilo o novem javnem razpisu bo objavljeno na spletni
strani, prav tako pa tudi v Tržičanu.

Prvi spomladanski žarki nas že grejejo in opominjajo, da se veselo bliža vroče poletje. Večina nas čas
počitnic, iskanja novih dogodivščin in odklop od vsakdanjega življenja najraje preživi v prijetnem morskem okolju. Prav takšno obliko oddiha ponuja letovanje v Pineti pri Novigradu, ki ga vsako leto obišče
okrog 800 otrok z vse Gorenjske.
Nepozabno in igrivo poletje v Pineti je mogoče doživeti le ob skupini mladih vzgojiteljev in animatorjev, ki svoje delo opravljajo z velikim navdušenjem. Prevladuje ekipa izkušenih vzgojiteljev, ki s pripravami na letovanje prične že v spomladanskih mesecih in tako poskrbi za raznolik in privlačen program.
Športna igrišča, velik prireditveni prostor, borov gozdiček, ki nudi varno zavetje pred vročim soncem, in
neposredna bližina morja omogočajo številne načine zabave preko celega dne. Teme in igre, s katerimi
se srečajo otroci na letovanju, so zelo raznolike, saj želimo, da prav vsak od otrok najde nekaj po svojem
okusu. Velik izziv za vse vzgojitelje je vsako leto še boljša animacija vseh otrok, zato bo letos v programu
znova prišlo do nekaj sprememb. A nikar prehitro – izvedeli in doživeli jih boste lahko samo tako, da se
nam pridružite na letovanju v Pineti, kjer vam zagotovo ne bo dolgčas.

Ker pri državnih pomočeh upoštevamo spodbujevalni učinek, vas opozarjamo, da
je potrebno najprej kandidirati na javnem razpisu in šele po prejemu sklepa o odobritvi sredstev izvesti nameravane naložbe v kmetijska gospodarstva.
Dodatne informacije: Urad za družbene dejavnosti, Nevenka Cotelj tel.: 5971-535.

Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015 (Ur.l. RS
8/2015 z dne 6. 2. 2015) obvešča, da sta na spletni strani Občine http://www.
trzic.si objavljena spodaj navedena javna razpisa za leto 2015 z vso razpisno dokumentacijo in prijavnimi obrazci. Prijava na oba javna razpisa mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
1. JAVNI RAZPIS ZA IZBOR JAVNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, KI JIH BO V LETU
2015 SOFINANCIRALA OBČINA TRŽIČ – RAZPIS JE ODPRT DO 30. 9. 2015
2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE FASAD V OŽJEM MESTNEM JEDRU
TRŽIČA V LETU 2015 – RAZPIS JE ODPRT DO 1. 7. 2015
Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015 (Ur. l. RS
08/2015) obvešča, da je na spletni strani občine http://www.trzic.si v rubriki »Javni razpisi in objave« objavljen Poziv k oddaji ponudbe za organizacijo in izvedbo
silvestrovanja na prostem. Prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so
sestavni del poziva in se prav tako nahajajo na občinski spletni strani.
			
Župan Občine Tržič
				mag. Borut Sajovic l.r.

TERMINI za otroke iz občine Tržič:
23. 7. 2015 - 2. 8. 2015 (3. izmena)
2. 8. 2015 - 12. 8. 2015 (4. izmena)
CENA LETOVANJA ob izdani zdravniški napotnici = 150,00 EUR za 10 dni
za šolske in predšolske otroke (6 letniki)
CENA LETOVANJA brez zdravniške napotnice = 360,00 EUR za 10 dni
za šolske in predšolske otroke (6 letniki)
Starši na Občini Tržič lahko na podlagi Pravilnika o dodelitvi o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz
sredstev proračuna Občine Tržič uveljavljajo sofinanciranje letovanja. Do pomoči so upravičeni le starši
oz. skrbniki, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti pomoč nujno potrebna, izkoristili pa so že
vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Subvencija letovanja se določi skladno s Pravilnikom o
dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič do višine razpoložljivih sredstev.
Vlogo za subvencijo letovanja z vsemi zahtevanimi prilogami in mnenjem CSD Tržič do rokov, navedenih
na vlogi, pošljite na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali jo v času uradnih ur oddajte v
sprejemno pisarno Občine Tržič.
Pinesta d.o.o. kot izvajalec letovanja pripravi pogodbo o letovanju vašega otroka ter jo pošlje Občini Tržič,
starše pa obvesti o terminu podpisa pogodbe na Občini. Pred odhodom v kolonijo otroka na domu obišče
tudi vzgojitelj in vas informira z okvirnim potekom letovanja.

VPIS OTROK in DODATNE INFORMACIJE:
Občina Tržič - Urad za družbene dejavnosti ali na tel.št. 5971-522 (Aneta Lavtar).
Nagrajenci 2. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore nagrajuje
Frizerstvo Tanja Lap s.p., so:
1. nagrado (žensko striženje s fen frizuro) prejme Tamara Žibert, Hladnikova ulica, Križe;
2. nagrado (moško striženje s pranjem las) prejme Vesna Kleindienst, Pod gozdom, Tržič;
3. nagrado (otroško striženje) prejme Ivanka Černigoj, Senično, Križe.
Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi in možnosti prevzema boste obveščeni
tudi po pošti.

V Tržiču tudi darilnica Darlink
Kolikokrat se zgodi, da zadnje trenutke tečete od ene trgovine do druge in iščete primerno darilo za
rojstni dan, krst, okrogli jubilej ali kak drug praznik?
V darilnici Darlink se zavedamo, da včasih zmanjka časa in idej, ko želimo nekoga obdariti. Z namenom, da olajšamo
iskanje primernega darila, ponujamo vse na enem mestu. Lahko izbirate med izvirnimi, zabavnimi, praktičnimi in
slavnostnimi darili, pri nakupu vam svetujemo, izbrano darilo zavijemo in dodamo unikatno čestitko. Za posebne
priložnosti nudimo pri določenih izdelkih tudi gravuro in tisk po naročilu, nekaj naše ponudbe pa predstavljajo še
unikatna ročno izdelana darila. Poleg idej za obdarovanje boste pri nas našli tudi dekorativne dodatke, voščilnice,
darilne vrečke in škatle. Seveda pa se o naši ponudbi najbolje lahko prepričate sami. Obiščete lahko našo spletno
stran www.darlink.si, še bolj veseli pa bomo vašega obiska v naši darilnici, ki jo najdete v prehodu med Tuš drogerijo
in stavbo podjetja Cablex. Potrudili se bomo, da boste našli pravo darilo!

Nagradno vprašanje; Kje se nahaja darilnica Darlink?
Napišete lahko naslov ali samo opišete lokacijo trgovine.
1. nagrada: darilo v vrednosti 25 €
2. nagrada: darilo v vrednosti 15 €
3. nagrada: darilo v vrednosti 10 €

Odgovore nam do 15. maja pošljite na dopisnicah na naslov Uredništvo Tržičana,
TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ali po e-pošti na naslov informacije@trzic.si.

Ob smrti skrbnega moža in očeta Marka Ševića se zahvaljujemo vsem njegovim prijateljem, sodelavcem, gasilcem in znancem iz
celotne občine Tržič in širše, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči žena, sin in ostalo sorodstvo.
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koledar prireditev
9:00 – 18:00, Dvorana tržiških olimpijcev
USTVARJALNA DELAVNICA "PRI TRŽIŠKIH ŠUŠTARJIH"; Tržiški muzej

KOLEDAR PRIREDITEV
V OBČINI TRŽIČ – MAJ 2015
Koledar pripravlja TPIC Tržič,
informacije@trzic.si in je objavljen tudi na spletni strani
www.trzic.si/koledar-dogodkov/
Vsak četrtek
17:00, otroški oddelek knjižnice
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 30. april
Kovor
SREČANJE KRAJANOV KOVORJA OB TABORNEM OGNJU; PGD Kovor
20:00, Polana nad Križami
KRESOVANJE NA POLANI; PGD Križe
20:00, Športni park Jelendol - Dolina
KRESOVANJE V JELENDOLU; Športno društvo Jelendol-Dolina
Sobota, 2. maj
Športni park Jelendol - Dolina
DOBRODELNI NOGOMETNI TURNIR;
Torcida Tržič in Športno društvo Jelendol-Dolina

10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ, Društvo diabetikov Tržič
10:00 – 18:00, Dolina
DRUGI DOLINSKI DNEVI – “ZGODBE IN PRIGODE O DOLINI IN DOLINCIH V
ČASU PRVE IN DRUGE SVETOVNE VOJNE”; Krajevna skupnost Jelendol
12:00, Skakalni center Sebenje
STARI ORLI - SLOVENSKI SKAKALNI REKORDERJI V SEBENJAH;
KS Sebenje in Nordijski smučarski klub Tržič FMG
Nedelja, 10. maj
9:00 – 18:00, Dvorana tržiških olimpijcev
MINFOS 2015; Turistično društvo Tržič, Občina Tržič in
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
9:00 – 18:00, Dvorana tržiških olimpijcev
USTVARJALNA DELAVNICA "PRI TRŽIŠKIH ŠUŠTARJIH"; Tržiški muzej
10:00 – 18:00, Dolina
DRUGI DOLINSKI DNEVI – “ZGODBE IN PRIGODE O DOLINI IN DOLINCIH V
ČASU PRVE IN DRUGE SVETOVNE VOJNE”; Krajevna skupnost Jelendol
16:00, Dolina
DRUGI DOLINSKI DNEVI – PRIKAZ PRAVE PARTIZANSKE BITKE
PROTI SOVRAŽNIKU; Krajevna skupnost Jelendol in
Kulturno zgodovinsko društvo iz Kamnika

Torek, 5. maj
16:00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič

Ponedeljek, 11. maj
18:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Šola za starše; Zdravstveni dom Tržič – zdravstvena vzgoja

Četrtek, 7. maj
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE DRUŠTVA PRIJATELJEV MINERALOV IN FOSILOV:
TERCIARNI FOSILI SLOVENIJE;
Tržiški muzej in Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije

Torek, 12. maj
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov
Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

Petek, 8. maj
17:00, pri spomeniku na Čegeljšah
SPOMINSKA SVEČANOST OB 73. OBLETNICI STRELJANJA TALCEV
NA ČEGELJŠAH Z ODKRITJEM PRENOVLJENEGA SPOMENIKA;
KO ZBNOB Tržič, OO ZBNOB Tržič in Občina Tržič
18:00, Kurnikova hiša
ODPRTJE RAZSTAVE: PEČE IN RUTE; Tržiški muzej
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 9. maj
iz Tržiča
IZLET V OGLEJ IN TRST; Ljudska univerza Tržič (prijave do 5. maja)
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: KAMNIŠKI VRH; Planinsko društvo Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE – ZAKLJUČNA PRIREDITEV Z GOSTOM
KONRADOM PIŽORNOM-KONDIJEM; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sreda, 13. maj
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Petek, 15. maj
16:30, stavba bivše OŠ Leše
DAN ODPRTIH VRAT Z NENO DAUTANEC, VODJO ŠOLE ODLIČNOSTI; Skupina
Leske
Sobota, 16. maj
9:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KNJIŽNICA, PROSTOR ZA VSE: ZELEMENJAVA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

8:00 – 13.00, staro mestno jedro, Trg svobode
TRŽNI DAN S HUMANITARNO AKCIJO GOLD WING ZVEZE SLOVENIJE;
Polona Brodar s.p., Občina Tržič in Gold Wing zveza Slovenije

iz Križev
PLANINSKI IZLET: KOBARIŠKI STOL; Planinsko društvo Križe

9:00 – 19:00, Dvorana tržiških olimpijcev
MINFOS 2015; Turistično društvo Tržič, Občina Tržič in
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije

iz Tržiča
IZLET DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ: PIVKA, GRAD PREM IN PIVŠKA
JEZERA; Društvo upokojencev Tržič

28 marec 2015

koledar prireditev
Nedelja, 17. maj
20:00, dom krajanov Jelendol
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: PREDSTAVA: PIKNIK NA BOJIŠČU;
Zveza kulturnih organizacij Tržič in OI JSKD Tržič
Ponedeljek, 18. maj
9:00 – 12:00 in 14.30 – 17.30, grad Altgutenberg
MEDNARODNI MUZEJSKI DAN - GRAD ALTGUTENBERG;
Tržiški muzej in Osnovna šola Križe
10:00, Ljudska univerza Tržič
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA: MOJ ČUDOVITI VRT; PREDAVANJE
NATAŠE ŠKOFIC KRAJNC; Ljudska univerza Tržič
20:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA: PAMETNI
POTROŠNIKI - PAMETNI NAKUPI; PREDAVANJE BOŠTJANA OKORNA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Torek, 19. maj
10:00, Ljudska univerza Tržič
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA: AEROBIKA MOŽGANOV;
PREDAVANJE PETRE ČELIK; Ljudska univerza Tržič
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
BRALNA ZNAČKA ZA OTROKE: SREČANJE Z ZLATANOM
ČORDIČEM – ZLATKOM; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
15:00, Ljudska univerza Tržič
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA: POTOPISNO PREDAVANJE ANJE
KOPINA »PO BALKANU«; Ljudska univerza Tržič
Sreda, 20. maj
10:00, Ljudska univerza Tržič
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA: ZDRAV DUH V ZDRAVEM
TELESU Z IRIS ŠOBER; Ljudska univerza Tržič
20:00, Kulturni dom Križe
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: FILMSKI PORTRET DR. TONETA
PRETNARJA; Zveza kulturnih organizacij Tržič in OI JSKD Tržič
20:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA: DOMAČI USPEŠNI PODJETNIKI –
LAMUR DESIGN IN KMETIJA ŠTORMAN; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 21. maj
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00 – 19:00, pred Osnovno šolo Križe
TEST HOJE; Športna zveza Tržič in Zdravstveni dom Tržič
Petek, 22. maj
9:00, Ljudska univerza Tržič
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA: GOZDNA TERAPIJA;
PREDAVANJE TANNJE YRSKE; Ljudska univerza Tržič
iz Tržiča
CELODNEVNI IZLET - VOLČJI POTOK; Društvo invalidov Tržič
(prijave z vplačilom se zaključijo teden dni pred odhodom)
iz Tržiča
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: KULTURNA IZMENJAVA – ODPRTJE
RAZSTAVE KULTURNEGA DRUŠTVA TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV IN IZLET DO
ŠENTJAKOBA; Zveza kulturnih organizacij Tržič, OI JSKD Tržič in
Društvo upokojencev Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 23. maj
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: GOLICA; Planinsko društvo Tržič-Mladinski odsek
Športni park Jelendol – Dolina
NOGOMET; Športno društvo Jelendol - Dolina
20:00, Dvorana tržiških olimpijcev
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE; SPOMLADANSKI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA TRŽIČ; Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič
Nedelja, 24. maj
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: STEGOVNIK; Mladinska skupina MO Planinskega
društva Tržič
Ponedeljek, 25. maj
17:00, Ljudska univerza Tržič
PRIČEVANJA O ŽIVLJENJU TRŽIŠKIH BARONOV BORNOV:
PREDAVANJE DR. BOJANA KNIFICA; Ljudska univerza Tržič
Torek, 26. maj
iz Tržiča
POHOD DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ: TALEŽ;
Društvo upokojencev Tržič
17:00, Ljudska univerza Tržič
KOMPETENCE ZA ŽIVLJENJE: PREDAVANJE IRIS ŠOBER;
Ljudska univerza Tržič
Sreda, 27. maj
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA,
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00, Glasbena šola Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič
Petek, 29. maj
16:30, stavba bivše OŠ Leše
6. ASTRONAVTSKI DAN; Zavod Slovenski astronavt
20:00, Pollakov salon Tržiškega muzeja ali muzejski vrt
GLASBENI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU - KONCERT: OTO PESTNER;
Tržiški muzej
Sobota, 30. maj
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: STRELOVEC; Planinsko društvo Tržič
Nedelja, 31. maj
15:00, Gorenjska plaža
PREDIZBOR ZA PTUJSKI FESTIVAL; Media butik d.o.o.
15. uri na Polani nad Križami
DEKANIJSKO SREČANJE DRUŽIN, organizator Župnija Križe
RAZSTAVA
do 31. maja, Dom Petra Uzarja
SKRIVNOSTI MATERE ZEMLJE - MINERALI SVETA;
Lado Srečnik in Dom Petra Uzarja
tržičan 29

NOVA OTVORITEV

od 16.04.2015 v Bistrici pri Tržiču,
Deteljica 10, zraven Mercatorja pri lekarni
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 08.00 do 20.00, nedelja zaprto.

Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik-textilien.si
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem!

www.kik-textilien.com

Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. Nakup samo
v količinah, običajnih za gospodinjstva. Pridržujemo si pravico
do napak. Barvna odstopanja so pogojena s tiskom.
KiK Textilien und Non-Food d.o.o, Ruska ulica 6, 2000 Maribor

oglasi

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser
vozil Renault in Dacia

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

www.avto-sivic.si

• servis kombijev in avtodomov • klime polnjenje in popravila • gume - prodaja, montaža,
hramba • avtovleka non stop GSM: 041/946-673 •
avtostekla • cenejši nadomestni deli MOTRIO •
• ročna avtopralnica • dodatna oprema •
• avtokleparstvo • popravilo poškodb toče brez
lakiranja • v sodelovanju s avtokleparstvom
Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

PROSTE POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI !
Sindikat podjetja Peko Tržič razpolaga s
počitniškimi zmogljivostmi v Termah Čatež in
v kampu Bijela uvala v Poreču.
Na voljo je še nekaj prostih tedenskih terminov v Termah Čatež, kjer dnevni najem od
aprila do 15. junija znaša 35,00 €,
od 15. junija do 14. septembra 45,00 €.
V ceno je všteto pet kopalnih kart, možnost
plačila tudi na obroke.
Prav tako je še nekaj prostora v začetku junija
ter septembra v prikolicah kampa Bijela uvala
POREČ , kjer stane dnevni najem 45,00 €.
Vse informacije dobite na
tel.: 031-792-664 (Brigita).

POLETNI TABOR 2015
Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič
bosta tudi letos organizirali poletni tabor na
morju, namenjen otrokom starim od 7 do 15
let. Potekal bo od 29. 6. do 4. 7. 2015 in bo
športno, likovno in plesno obarvan. Ker je
še nekaj prostih mest, lahko svojo prijavnico
oddate do 10. 5. 2015.
Vabljeni, da se nam pridružite tudi letos.
ŠZ Tržič in LU Tržič
Biserka in Metka

Treningi VIIT Alenke Košir potekajo
vsako SREDO IN NEDELJO
od 20:00 do 21:00 v OŠ Bistrica.
Vse informacije dobite na e-naslovu
viittrzic@gmail.com ter na facebook strani
V formi z Alenko Košir.
»Dvigni ritko, če hočeš imeti VIIT-ko!«
Se že veselim VIITkanja z vami!
Petra Lesar, učiteljica športa
tržičan 31
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Darko Benedičič

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.

ZAHVALA

ZAHVALA

Foto: Z. Žorž / R. Gašparič / M. Jersek / M. Križnar / Igor Dolinar / Studio Boutique / TPIC Tržič

Prodajni sejem
mineralov,
fosilov in nakita
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V imenu članov Prostovoljnega gasilskega društva Tržič se želimo Darku Benedičiču s.p.,
V d.o.o.
imenu članov
Prostovoljnega
Tržič novih
se Vam želimo zahv
Goodyear Dunlop Sava Tires
in Gasilski
zvezi Tržičgasilskega
zahvaliti društva
za podaritev
novih
pnevmatik
in
platišč,
ki
ste
nam
jih
brezplačno
namestili
pnevmatik in platišč, ki ste nam jih brezplačno namestili na gasilsko vozilo GVC 16/50.na gasilsko voz
Našim voznikom in članom ste omogočili varno vožnjo ter nadaljnje opravljanje
Našim
voznikomzaščite,
in članom
ste omogočili
varno vožnjo
ter nadaljnje opravljan
humanitarne dejavnosti
na področju
reševanja
in premoženja
ljudi.
dejavnosti na področju zaščite, reševanja in premoženja ljudi.
Zahvaljujemo se tudi g. Boštjanu Megliču, ki je opravil popravilo motornih brizgalnih
naprav in nam s tem omogočil
nemoteno
opravljanje
dejavnosti
nazadovoljstva.
Pri opravljanju
vašega
dela Vamhumanitarne
želimo še veliko
uspehov in
področju zaščite, reševanja in premoženja ljudi.
z gasilskim
pozdravom
NA POMOČ !
Pri opravljanju vašegaLepo
delaVas
Vampozdravljamo,
želimo še veliko
uspehov
in zadovoljstva.

Lepo Vas pozdravljamo, z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
							
Poveljnik PGD-Tržič
Štefan Stubljar

PGD Tržič

Predsednik
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