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Pomlad
Marinka Kenk-Tomazin

Vsako pomlad zmaga življenje. Lesovi ozele-
nijo, iz najmanjših razpok poženejo rastline, 
lahko jih imamo za plevel in jih besno pulimo, 
lahko od blizu pogledamo, kdo ima takšno moč, 
kakšne listke ima, kakšne drobne nežne cvetove. 
Tržiški človek grabi svoje trate, sadi zelenjavo in 
cvetje, barva ograje, nastreške, okenske okvire, 
v gozdovih pospravlja podrta drevesa za zim-
sko kurjavo. Postavlja klopce, na katerih želi 
vsaj sem in tja posedeti in občudovati naravo, 
se kaj pogovoriti z najbližjimi, sosedi. Delaven 
je tržiški človek. Zato se tudi toliko dogaja. Na 
mnoge načine smo skoraj vsak dan povabljeni, 
da se udeležimo kakšnega dogodka. Na vsakega 
ne moremo, kdaj pa kdaj pa le pojdimo od doma. 
Maja bo 50-letnico svojega zares bogatega de-
lovanja obeležila Folklorna skupina Tržič (kako 
se trudijo že z najmlajšimi, prav toplo je gle-
dalcu pri srcu, ko vidi to mladež, kako se vrti 
na odru), cel teden in razširjeno na mesec bosta 
»aktivna« Teden ljubiteljske kulture in Teden 
vseživljenjskega učenja, oba povežeta v šopek 
cel kup ustvarjalcev oz. poustvarjalcev kulture, 
izobraževanja. MINFOS, tradicionalen, vsakič 
na novo krasen, le pomisliti moramo, ali ni že 
čas, da ga letos spet obiščemo tudi mi, domačini. 
Uredništvo Tržičana vam želi, da preživite po-
mlad v zavedanju podarjene veličastne lepote 
narave in da se srečamo na številnih odličnih 
prireditvah.

Na naslovnici: Gregorjevo; foto: Luka Rener 

(Popravek: Avtor fotografije na naslovnici prejšnje številke je Pavel Loc. Za na-
pako se opravičujemo.)

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik 
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko,  
Marinka Kenk Tomazin, Irma Lipovec,  
Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič
Urednik fotografije: Luka Rener
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino  
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. Uredništvo 
si pridržuje pravico do krajšanja člankov v skladu z 
uredniško politiko. 
Lektoriranje, tisk in prelom: 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 5980 izvodov.
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco 
javnih glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS  
pod zaporedno številko 1496.
ISSN 1581-4831

Že veste, kaj se dogaja v Tržiču?
Že veste, kaj se dogaja v Tržiču? Preverite na www.mojaobcina.si/trzic.

Popolna e-storitev za občine in občane!

Posebnost portala MojaObčina.si je v tem, da lahko vsebine sami upravljate in jih soustvarjate, kar je predvsem 
zanimivo za lokalne skupnosti, društva, šole, organizacije, …, ki kljub uspešnemu delu le stežka dosežejo 
medijskih izpostavitev, da bi o njihovem delovanju izvedeli tudi drugi. Smo omenili, da je za društva in druge 
lokalne avtorje to brezplačno?
V sistem je trenutno vključenih 68 občin, do konca leta pa bo ekipa dodala še 20 novih občin. Prispevke že 
danes zagotavlja več kot 6000 avtorjev, ureja jih dobrih 100 lokalnih urednikov.
Ne veste, kje začeti? 

Vas zanima, kako oblikovati novice/dogodke, katere medijske kanale (Facebook, Twitter, ...) izbrati ter kako se 
vi lahko pridružite spletni lokalni skupnosti Občine Tržič?

Pridružite se nam na delavnici!
Z udeležbo boste spoznali 5 korakov do popolne obveščenosti lokalne skupnosti.

Delavnica bo organizirana v dveh terminih:  

10. 5. 2016 od 17. do 19. ure  in  11. 5. 2016 od 17. do 19. ure

v prostorih Osnovne šole Tržič (Šolska ulica 7, 4290 Tržič).

Izkoristite svojo priložnost in si zagotovite mesto s potrditvijo do 4. 5. 2016 na  
e-naslov: delavnice@mojaobcina.si ali na telefonsko številko 01/620-88-09.
Po opravljeni prijavi boste prejeli tudi dodatna izobraževalna gradiva. 
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Novi prostorski načrt 
občine Tržič omogoča 
številne gradnje za 
nadaljevanje razvoja

Po kar nekaj letih vztrajnega in garaškega 
birokratskega dela smo prostorski načrt 
pripeljali do sprejema na občinskem sve-
tu. Po letu 1988 je to ponovno popoln, 
nov prostorski akt, z vsemi strokovnimi 
podlagami in več kot štiridesetimi soglasji 
državnih organov.
Omogočil bo številne zasebne in javne 
gradnje ter prepotrebne investicije. Zelo 
so ga pogrešali tudi številni gospodarski 
subjekti, turistični delavci, kmetije in tudi 
športniki.

Načrt do parcele natančno določa in do-
voljuje možne lokacije ter predpisane in 
varne pogoje za način gradnje, ki pa se 
mora skladno umestiti v prostor. Prostor je 
zelo omejena javna dobrina, tržiški zaradi 
naravnih danosti še posebej. Zato nam ni 
vseeno, kje in kaj se lahko trajno pozida, 
s tem pa za vedno spremeni namembnost. 
Našo lepo občino pri razvoju precej ute-
snjujejo naravne danosti, hkrati pa nam 
zelo manjka zemljišč za večjo samooskr-
bo in pridelavo hrane. Prav zato morajo ta 
uživati posebno trajno zaščito. Vremenske 
spremembe, ki so žal že dejstvo, ki zah-
teva prilagajanje, so nas na podlagi izku-
šenj prisilile k umiku gradenj s plazovitih, 
poplavnih ali kako drugače ogroženih ob-
močij. Prav tako zahtevajo posebno zašči-
to viri pitne vode, ki je v Tržiču odlična in 
mora ostati v javni lasti.

Bogata naravna 
dediščina je kapital 
prihodnosti
Potrebno jo je varovati. Vnukom smo jo 
dolžni zapustiti vsaj v takem stanju, kot 
smo jo prejeli od staršev. Prostorski načrti 
vedno znova opozarjajo, da sta ohranjanje 
starih stavb in nujna uporaba nepozidanih 
parcel znotraj naselja naša trajni nalogi, 
nekakšna abeceda upravljanja s stavbišči.
Konkretno nov prostorski načrt občine 

omogoča kar nekaj stanovanjske in tudi 
počitniške gradnje za naše občane. Prinaša 
večji nabor dejavnosti, ki se lahko izvajajo 
v kompleksu BPT, kar je skladno z našimi 
in lastnikovimi načrti prenove. Omogoča 
izgradnjo objektov za obrt in podjetništvo 
ter odpira možnost širitve dejavnosti šte-
vilnim kmetijam. Skladno z zakonom 
ohranja našo bogato kulturno dediščino, 
s širitvijo športnih površin v Križah in Se-
benjah pa daje nove možnosti za športno 
in tekmovalno dejavnost naših občanov. 
Trudimo se, da skladno z načrtom v pri-
hodnje saniramo vsaj dva od naših opuš-
čenih peskokopov.
Nekatere parcele, že pred desetletji dolo-
čene kot zazidljive, iz načrta na željo šte-
vilnih lastnikov tudi umikamo, ker jim v 
skladu z Zakonom za uravnoteženje jav-
nih financ povzročajo krivične, nepotreb-
ne ter nesorazmerno visoke davčne obre-
menitve (Bistrica pri Tržiču, Industrijska 
cona Loka). Sprejem kvalitetnih podlag in 
opredelitev v strateškem delu nam omo-
goča, da jih v sorazmerno kratkem roku 
vrnemo med stavbna zemljišča, če bo pot-
rebno.
Ob koncu večletnega postopka, ki je 
obravnaval kar 2194 posegov in jih po-
zitivno rešil 87 %, se zahvaljujem vsem 
predlagateljem, pobudnikom, udeležen-
cem javnih tribun in razprav, še posebej pa 
sodelavcem pri tem zahtevnem projektu, 
tako v občinski upravi kot izven nje.

Foto: Janez Meglič
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Tržič – najprijetnejši 
kraj prihodnosti

Saša Pivk Avsec

V sredo, 23. marca, je bilo v Festivalni 
dvorani v Ljubljani 10. Srečanje županov 
in občin Slovenije s slavnostno podelit-
vijo priznanj Zlati kamen 2016 razvojno 
najbolj prodornim občinam. Med nomini-
ranimi občinami zahodne Slovenije je bila 
poleg občin Brda in Nova Gorica tudi ob-
čina Tržič.
Občina Tržič s 14.932 prebivalci in slabih 
šestnajst milijonov evrov težkim proraču-
nom je navdušila z novo razvojno strategi-
jo, ki se močno naslanja na tradicijo in prek 
tega izhaja iz identitete kraja. Po besedah 
ocenjevalcev strategija sodi med bolj am-
biciozne občinske strategije pri nas. Opa-
žene so bile tudi dobre vrednosti pri vseh 
kazalnikih na področju okolja. Za najbolj 
prodorno občino te regije je bila sicer raz-
glašena Nova Gorica, prejemnica Zlatega 
kamna 2016 pa je prestolnica Ljubljana. 
Občinam Nova Gorica, Brda, Ljubljana, 
Domžale, Črnomelj, Velenje, Radlje ob 
Dravi, Žalec, Ptuj, Gornja Radgona in Ma-
ribor se je v izboru dvanajstih zmagovalk 
Zlatega kamna pridružila tudi naša občina, 
ki ima pred seboj velike razvojne izzive z 
novo strategijo, usmerjeno v kakovost živ-
ljenja in pestrost različnih oblik turistične 
ponudbe. V njej lahko zasledimo tri vse-
binske podarke. Prvi, ki ga uresničujemo 
s poudarjeno skrbjo za kulturno dediščino, 
se naslanja na tradicijo. Druga smernica so 
poudarjena skrb za trajnostni razvoj, ener-
getska samozadostnost in razvoj ekološke-
ga kmetovanja. Tretji poudarek pa je na-
menjen skrbi za socialno vzdržen razvoj. 
Zlati kamen je sistem aktivnosti, ki merijo, 
ocenjujejo in spodbujajo razvoj na lokalni 
ravni. Priznanje je tako dobra spodbuda, da 
bo občinska uprava sledila viziji: “Tržič bo 
postalo najprijetnejše mesto v Sloveniji.”

Plaketo zlati kamen za razvojni prodor v rokah 
tržiškega župana. Foto: Janez Meglič

Bogat kulturni utrip v mestu 
in v vaseh
Občina Tržič tudi v letošnjem letu podpi-
ra delovanje ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti in za razliko od številnih občin ne 
zmanjšuje sredstev za področje kulture. 
V razpisu za sofinanciranje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Tržič je v 
občinskem proračunu za leto 2016 skupno 
namenjenih 63.680,55 €. Ta sredstva, ki 
so pod enakimi pogoji dostopna vsem, ki 
kandidirajo na javnem razpisu, bodo letos 
razdeljena med 15 društev in Zvezo kultur-
nih organizacij Tržič. 
V tržiški občini je v ljubiteljske kulturne 
dejavnosti vključenih več kot 750 občank 
in občanov, društva ne beležijo večjih pro-
storskih problemov pri opravljanju svoje 
dejavnosti. Od lanske jeseni je prenovlje-
na notranjost spomeniško zaščitenega 
objekta Paviljona NOB, v naslednjih me-
secih Občina Tržič namerava urediti še 
okolico paviljona in dotrajani plato pred 
objektom, z lastnikom objekta (KS Tržič- 
mesto) pa potekajo dogovori glede modela 
upravljanja. Lično podobo ima obnovljena 
dvorana na Balosu, ki jo s pridom upora-
bljajo tržiški folklorniki ter ostala kulturna 
društva ter Knjižnica dr. Toneta Pretnarja.

Občina Tržič stremi k prenovi 
in oživljanju starega 
mestnega jedra
Mestno jedro Tržiča v zadnjih letih nudi 
svetlejšo podobo. V želji po prenovi in 
oživljanju starega mestnega jedra je Ob-
čina Tržič v letu 2014 prvič razpisala jav-
ni razpis za sofinanciranje obnove fasad, 
prek katerega so bile obnovljene tri fasade, 
v lanskem letu pa dve. Letos je razpisanih 
13 tisoč evrov, najvišja stopnja financira-
nja posameznega prijavljenega projekta pa 
je 30 % vrednosti projekta in ne sme pre-
segati pet tisoč evrov.
Na Javni razpis za sofinanciranje obnove 
fasad v ožjem mestnem jedru Tržiča v letu 
2016, ki je odprt do 1. julija letos, se lahko 
prijavijo lastniki, solastniki ali upravljavci 
stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih 
objektov v ožjem mestnem jedru Tržiča. 
Projekt mora biti celovit in zaokrožen, 
tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen 
po posameznih fazah, biti mora realno 
ovrednoten in imeti uravnoteženo finančno 
konstrukcijo, poleg tega mora predlagatelj 
zagotavljati soudeležbo z lastnimi ali pri-
dobljenimi sredstvi iz drugih virov. Dela 
morajo biti izvedena v obdobju od 1. janu-
arja 2016 do 15. novembra 2016. Razpis 

je objavljen na spletni strani Občine Tržič 
www.trzic.si.
Med prizadevanji za lepšo podobo mestne-
ga jedra velja omeniti obnovo objekta na 
Predilniški cesti v Tržiču, kjer imajo svoje 
prostore Restavracija Raj, Avtobusna po-
staja Tržič in kegljišče. Obnovo financira-
jo vsi solastniki objekta v deležu lastnine. 
To so Restavracija Raj, Drago Rajsar s. p. 
(47,43 %), Občina Tržič (24,23 %), Keg-
ljaški klub Ljubelj Tržič (16,15 %) in Inte-
gral AP Tržič d. o. o. (12,19 %). Omenjeni 
objekt predstavlja vstop v mestno jedro Tr-
žiča, zato je sanacija še toliko pomembnej-
ša, pomemben pa je tudi skupni dogovor 
med vsemi solastniki in soinvestitorji.

Tržič je in ostane športno 
mesto
Za izvajanje letnih programov športa Ob-
čina Tržič letos namenja 180.900,79 €. 
Na javni razpis je kandidiralo 25 športnih 
društev – vsa so s prijavami uspela, za so-
financiranje strokovnega kadra pa bo raz-
pisana sredstva prejel Nordijski smučarski 
center. 
»Število ljudi, ki se ukvarjajo s športom in 
rekreacijo, pa tudi število društev in klu-
bov rasteta. Potrebujemo sredstva za pro-
gram in športne objekte. Veselimo se za-
ključka Občinskega prostorskega načrta, 
ki bo omogočil razširitev Športnega parka 
v Križah in nogometnega igrišča. Obnovili 
smo igrišče pri OŠ v Tržiču, v neposredni 
bližini želimo urediti fitnes na prostem in 
vzporedno posodobiti še eno otroško igri-
šče. Na srečanju s predstavniki športnih 
društev smo slišali številne potrebe in že-
lje z različnih področjih, predstavljena je 
bila tudi problematika parketa v dvorani 
Tržiških olimpijcev, ki kliče po zamenjavi,« 
je misli po skupinskem podpisu pogodb s 
športnimi društvi strnil župan Borut Sajo-
vic. Želi si, da bi imeli ničelno toleranco 
do vandalizma, ki se pojavlja na nekaterih 
športnih igriščih, predvsem v Bistrici in 
Tržiču, saj gre za najbolj potratno razme-
tavanje težko prisluženega davkoplačeval-
skega denarja. 

Vabilo
Pred 50 leti, junija 1966, je na OŠ Križe končal 
osemletko razred razredničarke Jelke Kramar, 
ravnatelj je bil Janez Ribnikar. Ta jubilej želimo 
proslaviti, zato vabimo vse sošolke in sošolce, da se 
udeležijo srečanja, ki bo v petek, 3. junija 2016, ob 
17. uri v Lovski koči na Zg. Vetrnem.

Pripravljalni odbor
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Saša Pivk Avsec

Kam gremo v turizmu? je bil naslov sre-
čanja, ki smo ga s turističnimi ponudniki 
tudi letos pripravili na Občini Tržič z na-
menom, da ocenimo opravljeno delo v 
preteklem letu in predstavimo načrtovane 
aktivnosti na področju turizma v občini Tr-
žič v tekočem letu. 

Lani so bili na področju turizma v občini 
Tržič storjeni veliki koraki. Kot je povedal 
vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti Vid Meglič, zanimanje za Tržič 
kot turistično destinacijo narašča, tako za 
ogled kulturnih znamenitosti kot za aktivni 
turizem. Z reliefno razgibanostjo, ugodni-
mi klimatskimi pogoji, ohranjeno naravo, 
obstoječo mrežo vzdrževanih poti in goz-
dnih cest ter ugodno lego v bližini večjih 
središč in prometnic ima občina Tržič tudi 
odlične pogoje za razvoj kolesarskega tu-
rizma. 

Strategijo razvoja kolesarskega turizma 
v občini Tržič je v letu 2015 pripravljala 
osemčlanska delovna skupina v sodelo-
vanju z zunanjima strokovnjakoma An-
drejem Žigonom iz Zavoda Aliansa, spe-
cialistom za marketing in svetovalcem za 
infrastrukturo v adrenalinskih športih ter 

gorskem kolesarstvu, ter Janom Klavoro, 
glavnim akterjem pri vzpostavitvi združe-
nja Bike Alpe Adria in soorganizatorjem 
Soča Outdoor Festivala. Tržič je vključen v 
projekt Trans-Slovenia 3, v okviru katere-
ga bo junija letos mesto že obiskalo nekaj 
sto kolesarjev iz nemško govorečih dežel. 
“Poleg trasiranja in infrastrukture pa je 
potrebno poskrbeti tudi za trženje, vzposta-
vitev blagovne znamke in njeno kredibil-
nost,” poudarja Andrej Žigon. 

Objavljamo nekaj poudarkov iz razprave:
Silvester Novak, župnik iz Loma, si želi, 
da bi si več obiskovalcev ogledalo lomsko 
cerkev, ki so jo vrhunski ruski restavra-
torji obnavljali polnih 25 let. Razmišlja o 
izmenjavi turistov med Tržičem in Sankt 
Peterburgom. Lastniki Baznega tabora v 
Križah ugotavljajo, da imajo kljub šele 
dveletnemu delovanju z gosti že dobre iz-
kušnje. Želijo si, da ne bi postali zanimivi 
za goste le takrat, ko imata Bled in Bohinj 
zapolnjene kapacitete, ampak bi to dose-
gali s prepoznavnostjo Tržiča na zemljevi-
du turistično zanimivih destinacij.

Turistično društvo Tržič je veliko truda 
vložilo v izvedbo prireditve ob gregorje-

Kam gre tržiški turizem? vem, predsednik Peter Miklič pa je razo-
čaran nad državo, ki mu v enem mesecu 
ni uspela odgovoriti na vprašanje v zvezi 
z davčnimi blagajnami, prek katerih naj 
bi trgovali tuji razstavljavci na letošnjem 
Minfosu. 
Sicer pa turistični ponudniki pogrešajo 
več medsebojnega sodelovanja in si delijo 
nezadovoljstvo nad zapleteno birokracijo. 
Slišali smo številne izkušnje in predloge: v 
turistične namene je premalo izkoriščena 
sakralna dediščina; številne znamenitosti 
in zanimivosti so še neodkrite ali prema-
lo obiskane zaradi slabe prepoznavnosti; 
manjkajo legende in zgodbe, ki pritegnejo 
obiskovalce; dobrodošel bi bil gostinski 
obrat v Dovžanovi soteski; dobrodošlico 
tujcem bi morali postaviti že ob prihodu 
skozi tunel na Ljubelju. 

Da Občina Tržič spodbuja podjetništvo 
in gospodarstvo, dokazuje tudi vsakoletni 
Razpis o dodeljevanju spodbud za razvoj 
podjetništva in gospodarstva, ki letos tr-
žiškim mikro, malim in srednjim podje-
tjem namenja 170 tisočakov.

»Znotraj omenjenega razpisa je tudi ukrep 
»Spodbujanje sobodajalstva«, za katerega 
je namenjenih dvajset tisočakov. Razpis je 
odlična priložnost za tiste, ki želijo inve-
stirati v razvoj Tržiča,« je turistične ponu-
dnike pozval Klemen Srna iz Urada za go-
spodarstvo in družbene dejavnosti. Lani so 
se v Tržiču odprli štirje novi namestitveni 
objekti, ki omogočajo prenočevanje.

Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič bosta tudi letos organizirali 
poletni tabor na morju, kjer se bodo otroci razgibali na svežem zraku ter se 
naučili kaj novega. Letošnja novost je, da bo tabor izveden na novi lokaciji 
in sicer v Savudriji. Tabor je namenjen otrokom starim med 7 in 15 let. Po-
tekal bo od 1. 7. do 6. 7. 2016 in bo športno, likovno ter plesno obarvan. 

Prijavnico lahko dobite na Športni zvezi, Ljudski univerzi, v pisarni TPIC Tržič 
ter na spletnih straneh www.sztrzic.si in www.lu-trzic.si. 

Rok za prijavo je 10. 5. 2016. Število mest je omejeno, zato bomo 
upoštevali vrstni red prijav. 

Če bo Športna zveza Tržič uspela s prijavo na razpis Fundacije za šport, bo 
končna cena izvedenega programa še nižja.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel.:  
051-354-064 (Biserka) ali 031-330-404 (Metka). 

Vabljeni, da se nam pridružite tudi letos.

10 let  
Ženskega rokometnega kluba Tržič

Ob 10-letnici Ženskega rokometnega kluba Tržič (ŽRK Tržič) bo v sobo-
to, 28. maja, v dvorani Tržiških olimpijcev potekal rokometni turnir, na 
katerem bodo poleg ekip ŽRK Tržič in tržiških osnovnih šol sodelovale 
še ekipe RK Sava Kranj, SC Ferlach (Borovlje), ŽRK Krka in RK Olimpija. 
Turnir bo potekal od 8. do 14. ure, tekmovanje pa bo potekalo v štirih 
starostnih kategorijah: mini rokomet, MDB (mlajše deklice), SDB (sta-
rejše deklice) in mladinke. Za dobro voljo in živahen utrip bodo poskr-
bele plesne skupine z atraktivnimi plesnimi točkami. Več informacij o 
klubu lahko najdete na https://www.facebook.com/zrk.trzic.

Vabljeni starši in ljubitelji rokometa, da pridete navijat za naša dekleta.

Magda Mandelc

Poletni tabor Savudrija 2016
od 1. 7. do 6. 7. 2016

Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote 
NOB Tržič se zahvaljuje gospodu Vinku Grašiču, ki je 

omogočil, da so se srečanja članov udeležile tudi  
članice iz Doma Petra Uzarja.
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Tržič na sejmu v 
Celovcu

Mateja Dolžan, foto: Tamara Maržič

Tržič se je tudi letos v sklopu RDO Go-
renjska predstavil na celovškem sejmu 
Freizeit, ki je potekal od 8. do 10. aprila 
2016. Poleg naše informatorke Maje Aha-
čič sta bila na sejmu prisotna še predstav-
nika iz Kranja in Bleda. 
Našo ponudbo smo predstavljali s skup-
nimi promocijskimi materiali RDO Go-
renjska (Okusi Gorenjske, Poroke na Go-
renjskem, Aktivna doživetja, zemljevid 
aktivnih doživetij, Motoristične poti Go-
renjske, Koledar dogodkov, …), dodatno 
pa smo z lastnimi materiali poskrbeli tudi 
za lokalno promocijo, predvsem z image 
katalogom Tržič. Razkošje poti. Izberi 
svojo.

spremljamo, poročamo
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Od gregorjevega proti 
44. Minfosu 2016

Peter Miklič

Gregorjevo je res simpatičen praznik s sto-
letno tradicijo v Tržiču in letos je še pose-
bej uspel. V Tržiču nam je v dneh, ko se 
ptički ženijo, uspelo vžgati neko pozitivno 
energijo, žar, svetlobo, ki premaga temo. 
Prireditev »Vuč u vodo« je bil letos prese-
žek, tako po številu obiskovalcev kot sode-
lavcev (PGD Tržič, Ribiška družina Tržič, 
učenci, starši, učitelji, društva …). OŠ Tr-
žič, kjer so v sodelovanju z g. Bandljem 
izdelali več kot 800 hišic, se je z gregorčki 
poskusila uvrstiti v Guinnessovo knjigo 
rekordov, Tržiški muzej pa je uspel z ide-
jo, da se praznovanje gregorjevega v Tr-
žiču uvrsti na seznam kulturne dediščine. 
Oboje je spodbudilo TD Tržič in Občino 
Tržič, da s sodelavci poskrbijo za zgledno 
in prijetno organiziran dogodek. Tokratno 
praznovanje je preseglo meje lokalnega 
območja, saj je o njem poročala tudi Tele-
vizija Slovenija.
Letošnje gregorjevo je tako postavilo me-
rila za prihodnost, kako s sodelovanjem, 
dobro voljo, medsebojno pomočjo lahko 
pripravimo zgledno organizirane in zani-
mive prireditve, ki bodo odmevale po vsej 
Sloveniji. To ni novost: kaj vse smo že or-

Podtaboru. Dobro pa poznajo gostilne v 
Šentanski dolini. Z zanimanjem so pregle-
dovali predvsem image katalog Razkošje 
poti. Izberi svojo. Upamo, da bomo tudi 
zaradi predstavitve na tem sejmu pri na-
ših ponudnikih in pri obisku turističnih 
zanimivosti letos zabeležili več koroških 
gostov.

ganizirali – motoristične dirke na Ljubelj, 
svetovno prvenstvo v motokrosu, evropske 
tekme v alpskem smučanju, ... Še vedno se 
v Tržiču zgodi mnogo uspešnih dogodkov, 
ki odmevajo preko občinskih meja. Morda 
jih je nekaj manj kot v preteklosti, bi se pa 
morali truditi, da bi jih ponovno obudili 
ali pa vsaj obstoječe dvigniti na višji nivo. 
Takšne prireditve nosijo vest, da Tržič še 
vedno živi, da kljub slabemu stanju go-
spodarstva tu še vedno živijo aktivni, pri-
jazni in delavni ljudje, ki jim idej nikoli ne 
zmanjka. 
Ena takih prireditev s 44-letno tradicijo je 
tudi Minfos, razstava mineralov, fosilov in 
okolja. Prireditev je mednarodna, zadnja 
leta se število razstavljavcev giblje nekje 
med 60 in 70, del programa so okoli deset 
strokovnih delavnic in ponudniki na stoj-
nicah. Razstavo in spremljevalni program, 
ki obsega tudi obisk Dovžanove soteske, 
Antonovega rova v Šentanski dolini in tr-
žiškega mestnega jedra, obišče v zadnjem 
obdobju med 2500 in 3000 obiskovalci. 
Zakaj predstavljam te podatke? Minfos 
kljub ne najbolj prijaznim časom za to-
vrstne prireditve še vedno obstaja in os-
taja na nekdanjem nivoju. To pomeni, da 
vsekakor ima potencial in se ga splača 
tudi razvijati z dodatnimi spremljevalni-
mi programi in sodelovanjem med vsemi 
udeleženci pri organizaciji. Ne smemo 
namreč pozabiti, da obiskovalci Minfosa 
prihajajo predvsem iz drugih občin in jih 
ob obisku dogodka ne zanima zgolj razsta-
va, temveč tudi spremljevalno dogajanje 

in ostala ponudba v Tržiču. To je prilož-
nost za ponudnike gostinskih, športnih, 
zabavnih, kulturnih storitev. Naloga TD 
Tržič kot glavnega organizatorja je, da 
čim bolje pripravi dogajanje na razstavi in 
spremljevalni program, ki bo privabil čim 
več razstavljavcev in obiskovalcev, drugi 
pa bi se morali potruditi, da obiskovalcem 
ponudijo še kaj več, zaradi česar bi se bili 
pripravljeni vračati v Tržič. 
Upam, da bomo na 44. Minfos uspeli 
prenesti pozitivno energijo s praznovanja 
gregorjevega in pripraviti izvrstno ponud-
bo. Pri tej prireditvi sodelujejo OŠ Tržič, 
Občina Tržič, Tržiški muzej, Prirodoslovni 
muzej, DPMFS in drugi partnerji. OŠ Tržič 
je v projektu Geo BioBlitz umestila Dovž-
anovo sotesko kot edini evropski park na 
zemljevid parkov, ki sodelujejo pri prazno-
vanju 100-letnice ustanovitve prvega ame-
riškega nacionalnega parka. To je vsekakor 
odlična promocija ter ob tem tudi obveza, 
da se ameriškim prijateljem, ki bodo obi-
skali Minfos in Dovžanovo sotesko, preds-
tavimo v čim lepši luči. Ker je letos rdeča 
nit Minfosa goriška in obalno-kraška regi-
ja, pričakujemo tudi predstavitev njihovih 
kamnosekov in veselo primorsko vzduš-
je. Povezali smo se z Leeway Collective, 
predstavili bomo njihov dokumentarni 
film o prizadevanju za ohranitev evropskih 
rek. Tisočletni zapisi v geoloških plasteh 
zemlje, barvni kamenčki, školjke in fosili 
so pa tako ali tako osrednja vsebina tovr-
stnih razstav.
Prisrčno vabljeni na 44. Minfos.

Tudi tokrat je bilo na razstavnem prostoru 
največ povpraševanja po pohodniških in 
kolesarskih zemljevidih, obiskovalcem pa 
je bil zanimiv tudi koledar prireditev, ti-
skan v obliki stenskega koledarja. Čeprav 
je Tržič relativno blizu Celovca, ga po be-
sedah obiskovalcev ti večinoma opazujejo 
le med vožnjo po magistralni cesti proti 
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Župnija Kovor

Ivan Potrebuješ, župnik

V vznožju Dobrče pred vrati Tržiča leži 
župnija Kovor. Sestavljajo jo vasi in za-
selki Kovor-Praproše, Brezje pri Tržiču, 
Hudo, Hušica, Loka, Popovo, Vadiče, in 
Brdo. Središče župnije je župnijska cerkev 
Janeza Krstnika. Župnija se prvič omenja 
že leta 1296 v seznamu papeških desetin 
oglejskega patriarha med kranjskimi žu-
pnijami. Cerkveno je kovorska župnija 
spadala najprej pod oglejski patriarhat do 
leta 1751, nato jo je prevzela goriška ško-
fija, leta 1787 pa je bila vključena v lju-
bljansko nadškofijo. 
Srce župnije je sedanja baročna župnijska 
cerkev, ki so jo gradili med letoma 1732 
in 1746, posvečena je bila 9. 7. 1767. 
Stranska oltarja sta iz 18. stoletja; v levem 
stranskem oltarju so slika sv. Florijana, 
kipa sv. Jurija in sv. Nikolaja ter starodav-
ni kip Marije Vnebovzete. Desni stranski 
oltar krasijo slika sv. Frančiška ter kipa 
sv. Kozma in Damijana. Kipi v glavnem 
oltarju (sv. Lovrenc, sv. Štefan, Bog Oče, 
Janez, ki krščuje Jezusa v reki Jordan) so 
dela kiparske delavnice Janežič iz Cerkelj 
na Gorenjskem. Leopold Layer je naslikal 

Materinski dan v  
KS Bistrica

Marija Krapež

Materinski dan, ki ga obeležujemo 25. 
marca, ima po mnenju nekaterih poganske 
korenine in se navezuje na čaščenje ma-
tere. Sodobno praznovanje materinskega 
dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od 
leta 1910, v Evropo pa je navada prišla po 
prvi svetovni vojni in običajno sovpada s 
krščanskim praznikom Marijinega ozna-
njenja.
Vsako leto člani sveta krajevne skupnosti 
pripravimo razvedrilo za obeležitev tega 
praznika. V osnovni šol, ki je gostila pri-
reditev, je potekala tudi razstava ročnih 
del krajank Bistrice. Ob prvem druženju 
pred letom dni pri kvačkanju vrtnic so se 
odločile, da se poimenujejo »Bistriške ga-
utrože«. Članice se srečujejo ob četrtkih 
med 10. in 12. uro v prostorih krajevne 
skupnosti. Vesele so vsake nove članice, 
zato se jim pogumno pridružite. 
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podobo Jezusovega krsta, križev pot je 
delo Janeza Šubica iz leta 1878, taberna-
kelj Ivana Vurnika iz leta 1985. Orgle so 
delo Čeha Andreja Ferdinanda Malako-
vskega, daritveni oltar in ambon krasijo 
skulpture kiparja Staneta Jarma.
Pod cesto, ki pelje od Bistrice pri Tržiču 
proti Begunjam, se po dolini razgleduje po-
družnična cerkev sv. Neže, svetišče vasice 
Brezje pri Tržiču, ki se je nekdaj imenovala 
Sv. Neža in je do leta 1736 spadala pod žu-
pnijo Križe. Zgradili so jo Lambergi, ki so 
gospodarili na bližnjem Hudem gradu. Leta 
1967 je Plečnikov učenec arhitekt Tine Bi-
tenc izdelal načrt nove cerkve, ki hrani kipa 
Barbare in Katarine iz njene prednice.
Sakralna znamenja so kar na gosto pose-
jana po župniji. To so poljska, obpotna, 
kužna in zaobljubljena znamenja, ki do-
polnjujejo in lepšajo že tako lepo in pri-
jazno pokrajino. To so znamenja žive vere 
naših prednikov, ki lepšajo prijazno pokra-
jino in nas vabijo k posnemanju. 
Najbolj znani duhovnik, ki izhaja iz ko-
vorske župnije, je brez dvoma ljubljanski 
nadškof in prvi slovenski metropolit dr. 
Jožef Pogačnik (1902-1980). Letos aprila 
smo se poslovili od prelata Jožeta Berton-
clja (1925-2016), prvega župnika v žu-
pniji Ljubljana – Koseze in dolgoletnega 
urednika Mavrice. Naj omenim še jezuita 
Stanka Rozmana, gorečega misijonarja v 
Malaviju v Afriki. 

V župniji živijo in delujejo različne sku-
pine: mešani pevski zbor in otroški pevski 
zbor Kresnički; Karitas skrbi za bolne in 
ostarele v župniji; skupina pritrkovalcev, 
biblična, zakonska, molitvena, mladin-
ska in dramska skupina ter skupina mini-
strantov. Nedeljo za nedeljo se srečujemo 
pri dveh sv. mašah ob 8. in 10. uri, kjer se 
še na poseben način povezujemo z Bogom 
in med seboj. 

Od novega leta potekajo delavnice ročnih 
del tudi v OŠ Bistrica. Otroci so svoje prve 
izdelke razstavili na omenjeni razstavi. 
Tudi članice podobnega druženja žena iz 
Preddvora so sodelovale s svojimi izdelki.
Po pozdravnem govoru predsednice KS 
Vide Raztresen in župana Boruta Sajovica 
so članice ženskega pevskega zbora zven 
miru zapele dve pesmi, od teh je eno iz-
vedla članica zbora, ga. Sun iz Južne Ko-
reje, v korejskem jeziku. Pevski zbor so 
članice, ki se zavzemajo za mir v svetu, 

ustanovile pred tremi leti. Nato je humo-
ristična skupina Smeh odigrala grenko- 
sladko komedijo »Damski orkester«. V 
predstavi nastopa tudi legenda slovenske 
zabavne glasbe, Rafko Irgolič, ki ga je 
Mira Kramarič, predsednica sveta Obmo-
čne izpostave Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti Tržič, presenetila s pode-
litvijo častne Galussove značke za več kot 
60-letno prepevanje.
Po ogledu komedije so moški člani sveta KS 
vsem prisotnim ženam razdelili še rožice.
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Folklorna skupina Karavanke 
praznuje

Saša Meglič

Priprave Folklorne skupine Karavanke na koncert ob 50-letnici 
delovanja so v polnem teku. V mesecu maju bomo za vas pripra-
vili kar nekaj dogodkov:

FOTOGRAFSKO RAZSTAVO fotografij iz zakulisja, katere od-
prtje je bilo 26. aprila 2016 in bo na ogled bo vse do 28. maja 
2016 v izložbenih oknih Domplana in odvetniške pisarne v tr-
žiški stolpnici.

RAZSTAVO O OBLAČILNI DEDIŠČINI z naslovom »KAJ SO 
VČASIH NOSILI SPODAJ?«
Pripravili smo jo v sodelovanju s Tržiškim muzejem. Odprtje bo 
v četrtek, 12. maja., ob 18. uri v Kurnikovi hiši. Razstava bo na 
ogled do 30. junija. 2016. Ogledali si boste lahko, kaj so ljudje 
nosili spodaj, kako so se ženske spodnjice, ki so nekdaj pokrivale 
dobršen del telesa, preoblikovale v tangice, kako je bilo z mod-
rci, s spodnjimi srajcami, z moškimi gatami in podobno.

Odpiralni čas: 
• 13. maj: od 17. do 19. ure, 
• 14. in 15. maj: od 9. do 18. ure, 
• od 16. – 27. maja: med tednom od 17. do 19. ure, ob sobotah 

od 10. do 12. ure
• po 27. maju za ogled pokličite v Tržiški muzej na telefon 

04/53-15-500

CELOVEČERNI KONCERT z naslovom ŽE 50 LET PLES JE 
NAŠ SVET, ki bo v soboto, 21. 5. 2016, ob 19. uri v Dvorani 
tržiških olimpijcev.

Dalmatinski Rolling 
Stonesi razvneli Tržič

Saša Pivk Avsec

Občina Tržič in Agencija Media butik sta 
19. marca v Dvorani tržiških olimpijcev 
pripravila že šesti koncert ob dnevu žena 
in materinskem dnevu, AN FLET'N VE-
ČER. Poleg domačega ansambla Zarja so 
nastopili Ansambel Roka Žlindre, Hišni 
ansambel Avsenik, osrednji gostje, dal-
matinska Klapa Maslina, prireditev pa je s 
polno mero humorja in prigodami iz svo-
jega življenja povezovala Mama Manka. 
Župan Borut Sajovic je vsem navzočim 
damam voščil z Arabesko ljubezni Ferija 
Lainščka, ki je bil nedavno tudi gost tr-
žiške knjižnice.
Vrhunec letošnjega večera pa je bil ned-

Predstavili bomo odrske postavitve, ki so bile predstavljene na 
državnih srečanjih in odrske postavitve, ki so bile v določenem 
obdobju drugačne in zato zanimive. Nekaj postavitev bo go-
renjskih, vključili pa bomo tudi postavitve iz drugih slovenskih 
pokrajin. Na prireditvi bodo nastopili tudi nekateri bivši člani 
– veterani, ki so izrazili željo po sodelovanju. Rdeča nit prire-
ditve bo tekla skozi napoved, zasnovana pa bo humoristično in 
izobraževalno. Vstopnice v predprodaji lahko kupite v Turistično 
informacijski pisarni Tržič, rezervacija pa je možna na elektron-
ski naslov sasa.meglic@telemach.net. Cena v predprodaji je 7 
evrov, na dan prireditve pa jih po ceni 10 evrov lahko dobite dve 
uri pred koncertom na blagajni v Dvorani tržiških olimpijcev.

Vljudno vabljeni!

vomno nastop Klape Maslina, najstarejše 
klape s šibenskega področja. Kot je pove-
dal vodja klape Branko Bubica, je klapa 
najprej nosila ime domačega mesta, Klapa 
Šibenik, kasneje pa se je preimenovala v 
Klapo Maslina, ki prepeva že več kot šti-
ri desetletja. Njena največja uspešnica je 

Klapa Maslina je pohvalila občinstvo v Tržiču, foto: Media butik.

Da te mogu pismom zvati. Devetčlanska 
zasedba se je posebej za An flet'n večer 
pripeljala iz več kot petsto kilometrov od-
daljenega Šibenika, da je dvorano napol-
nila s pesmimi, ki nosijo globoko sporo-
čilo upanja in mediteranskega veselja do 
življenja.
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Oj dolinca, oj dolinca

Saša Meglič; foto: Nejc Balantič

V prazničnem letu Folklornem skupine 
Karavanke se je skupina pevk ljudskih 
pesmi odločila za izjemen projekt – sne-
manje zgoščenke tržiških ljudskih pesmi 
z naslovom Oj, dolinca, oj, dolinca. Na 
zgoščenki, ki smo jo posneli v studiu Ra-
dia Ognjišče, boste slišali 16 pesmi, zapi-
sanih v Tržiču in okolici.
V svoji raziskavi o pevski kulturi Tržiča-
nov je Manca Perko zapisala: »V reper-
toarju so ženske imele več pripovednih 
pesmi, izvedbe pa so bile ritmično bolj 
enakomerne kot pri fantovskem petju 

(»tempo guisto«). Ljudska pesem ni bila 
nikoli recitirana, vedno jo povezujemo 
z melodijo. A moramo vedeti, da pevcev 
nikoli niso spremljali inštrumenti, razen 
ob posebnih petih plesih in igrah. To potr-
juje tudi pripoved neke gospe, kjer so bili 
v družini po njeni materi sami glasbeniki. 
Večkrat so prišli k njim domov na obisk, 
ko so bili še otroci, posedli so se v krogu, 

Spomladanski koncert 
2016

Boris Kuburič

Vsakoletni Spomladanski koncert (Obmo-
čno srečanje otroških in mladinskih pev-
skih zborov Tržiča) je 14. aprila ob pomoči 
OŠ Križe organizirala Območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Tržič v večnamenskem prostoru kriške 
osnovne šole. 
Na preglednem srečanju se je predstavilo 
sedem zborov z več kot 150 pevci. Nasto-
pili so: pevska zbora Osnovne šole Tržič, 
ki ju vodi Mateja Ušeničnik, zbora podru-
žničnih šol iz Podljubelja pod taktirko Ur-
ške Frelih Meglič in iz Loma pod Storži-

čem, ki ga vodi Janja Meglič, ter vsi trije 
pevski zbori Osnovne šole Križe z zboro-
vodjem Markom Horvatom. 
Vsi zbori so se predstavili z obveznimi 
tremi skladbami (umetna pesem sloven-
skega avtorja za otroški ali mladinski zbor, 
slovenska ljudska pesem ter zborovska pe-

Vokalna skupina LIPA  
v Železni Kapli

Nina Kovač

Vokalna skupina Lipa, ki deluje v okviru 
Pevskega društva Zupan, je sprejela pova-
bilo iz Železne Kaple in tam 13. februarja 
nastopila na praznovanju slovenskega kul-
turnega praznika. 
V Železni Kapli Slovenci že 30 let prireja-
jo proslave ob tem prazniku. V preteklosti 
je tam pogosto nastopil Slovenski oktet, 

Zborček POŠ Lom pod Storžičem z zborovodkinjo Janjo Meglič je dosegel najvišjo oceno strokovne 
spremljevalke.

zato so bili pevci posebej počaščeni ob 
povabilu. Predstavili so se z devetimi slo-
venskimi pesmimi; navdušenja med drugi-
mi ni skrival niti tamkajšnji župan Franc 
Jožef Smrtnik, ki je tudi sam pevec in 
član skupine Smrtniki iz Železne Kaple in 
Obirskega. Na prireditvi je nastopila tudi 
domača gledališka skupina, piko na i pa 
sta dodala še pevka Nina Strnad in pianist 
Tonč Feinig. 
Pevci vokalne skupine Lipa so bili navdu-
šeni nad narodno zavednostjo prebivalcev 
Železne Kaple ter počaščeni in hvaležni, 
da so lahko sodelovali z njimi. To jim je 
dalo nov zagon, da nadaljujejo z ubranim 
petjem in tako izpolnijo veliko željo po-
kojnega Daniela Zupana, ki si je želel, da 

mama je ponavadi začela pet in so peli. 
Gospa Marinka je povedala: »Različne pe-
smi smo pel. Ljudske pa cerkvene. Kokr 
je kdo začev. Ob spremljavi inštrumentov 
pa nismo pel. Samo glas je dal kdo, al pa 
še to ne.««
Člani FS Karavanke vztrajamo v ohranja-
nju slovenske dediščine in ob zgoščenki, 
raziskovanju pevske kulture in delujočih 
pevskih skupinah se nam za ljudsko pesem 
v Tržiču res ni treba bati.
»Narod je kakor drevo. Če mu porežeš 
veje, bo spet ozelenelo in še živelo. Če pa 
mu spodrežeš korenine, usahne. Drevo, ki 
je zakoreninjeno globoko v zemlji, vzdrži 
tudi v hudih naravnih ujmah. Enako bo na-
rod obstal, če se ne bo odtujil zemlji, na 
kateri se je pred davnimi stoletji naselil, ki 
ga preživlja in ki mu je postala domovi-
na!« (Kumer, 2002)

sem po lastni izbiri). Besedna oblikovalka 
programa je bila Marja Bohinjec, stro-
kovna spremljevalka prireditve Andreja 
Martinjak iz Ljubljane, organizator pa je 
v program vključil tudi priredbo predsta-
ve Ervina Friza Sreča in nesreča v izvedbi 
dramskega krožka OŠ Bistrica.

bi s petjem kot nasledniki kvinteta bratov 
Zupan tudi nadaljevali.
Vokalna skupina Lipa ne deluje samo 
znotraj slovenskih meja, ampak z vese-
ljem širi lepo pesem tudi v tujino. Prav 
tako velja poudariti, da fantje ne pojejo 
samo na pogrebih in porokah, ampak tudi 
na proslavah in ostalih svečanostih.
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Akademska slikarka 
Lučka Šparovec iz Zvirč

Jožica Koder, foto: Miha Benedičič

Lučka trenutno pripravlja magistrsko delo 
na Akademiji za likovno umetnost in obli-
kovanje v Ljubljani, s področja sodobne 
umetnosti. S tem bo zaključila sedemletni 
študij slikarstva.
Po končani osnovni šoli v Bistrici je na-
daljevala šolanje na Srednji šoli za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani, za tem 
z odliko diplomirala na Visoki šoli slikar-
stva v Ljubljani. 
Lepo ji je tekla beseda, ko sva se pogo-
varjali o njenem šolanju, študiju, o njeni 
umetniški poti. K pisanju me je spodbu-
dila novica, ki jo je v nagovoru na pev-
ski reviji Tržič poje 2016 povedal župan 
Borut Sajovic, da je Lučka Šparovec letos 
dobila študentsko Prešernovo nagrado za 
slikarstvo. 
Verjamem, da nima časa za televizijo. Štu-
dij in slikanje sta na prvem mestu. Do se-

daj je za njo že najmanj šestdeset razstav, 
samostojnih in skupinskih, na Hrvaškem, 
v Italiji, Makedoniji, Bolgariji, Kanadi, 
Angliji, v Turčiji, v Avstriji, Bosni in Her-
cegovini, v Rusiji, na Slovaškem, predlani 
v domačem kraju, v Tržiču.
Lani je razstavljala v znani ljubljanski 
umetnostni galeriji, v Bežigrajski galeriji 
1, in sicer na povabilo kuratorja Miloša 
Bašina. Takrat je bil izdan lep katalog, z 
naslovom Svet, ki so ga založili Muzeji in 
galerije mesta Ljubljana. Tematika njenih 
risb, kot je v katalogu zapisala sama, je: 
»Moje risbe dostikrat prikazujejo transfor-
miran fizični svet in na drugi strani imagi-
narnega in nas same, našo razdvojenost in 
neprestano soočanje med enim in drugim« 
(Svet, Ljubljana, 2015).
V marcu je razstavljala v centru Moskve, 
maja se bo predstavila na razstavi Majski 
salon v Narodnem muzeju v Ljubljani, to 
je najbolj tradicionalna slikarska razstava 
na Slovenskem.
Prav tako v maju 2016 bosta dve njeni deli 
na izredno pomembni razstavi v Izraelu, 
ko bo izdan obsežen katalog sodelujočih 
avtorjev in njihovih del; katalog bo v he-
brejskem in angleškem jeziku, dobile ga 
bodo vse svetovno znane umetnostne in-

stitucije. Naslova Lučkinih del sta: Windy 
Saturday, Vetrovna sobota, in At the bot-
tom of the Mountains, Ob vznožju gora.
Letos ji je Zveza slovenskih likovnih ume-
tnikov v Ljubljani dodelila rezidenco v 
Parizu. Udeležuje se številnih selekcioni-
ranih mednarodnih simpozijev, kamor jo 
vabijo kot mlado izobraženo slikarko. V 
juniju se bo udeležila simpozija v Avstriji. 
V decembru se bo v Cankarjevem domu v 
Ljubljani predstavila s samostojno slikar-
sko razstavo z naslovom Likovni kritiki 
izbirajo, kamor jo je povabil uveljavljeni 
kritik Brane Kovič.
V prostem času vodi likovne delavnice za 
otroke in druge starostne skupine, zanje 
pripravlja individualne programe.

Vse čestitke, spoštovana Lučka Šparovec.

Razpis za razstave v Galeriji Atrij Občine 
Tržič za leto 2017

Tržiški muzej v Galeriji Atrij Občine Tržič pripravlja razstavni program za sezono 2017. Vse 
zainteresirane umetnike in avtorje vabimo k prijavi za obdobje januar – december 2017.
Tržiški muzej in Občina Tržič pri pripravi razstav v Galeriji Atrij zagotovita:
•	 galerijski prostor v času razstave,
•	 strokovno in tehnično postavitev razstave,
•	 oblikovanje vabil in plakatov,
•	 promocijo razstave,
•	 otvoritveni dogodek s strani Tržiškega muzeja in 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.
Prijava naj vsebuje:
•	 kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon oz. mobitel),
•	 življenjepis, dokumentacijo 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).
Rok in način prijave:
Vaše vloge s prilogami pričakujemo po pošti s pripisom »Galerija Atrij Občine Tržič 
– razpis 2017« na naslov Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič ali pa na e-naslov:  
janita.kosir@guest.arnes.si do vključno 31. maja 2016. 
Veselimo se vaših predlogov in sodelovanja!

Tržiški velikani 

Člani Kulturnega društva tržiških likovnikov vas vabimo na otvoritev in 
ogled razstave portretov z naslovom TRŽIŠKI VELIKANI. To so bili ljudje, 
ki so s svojim delom v različnih obdobjih in na različnih področjih veliko 
prispevali k razvoju Tržiča.
Otvoritev razstave bo v petek, 20. maja 2016, ob 19. uri, v galeriji Ferda 
Majerja v Paviljonu NOB.
Otvoritev razstave bomo popestrili z zanimivim kulturnim
programom, povezanim s portretiranci. Vljudno vabljeni.

 Avtor slike: Marjan Burja
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Darja Švajger gostja 
prvega glasbenega 
večera v Tržiškem 
muzeju 

Saša Pivk Avsec

V letu 2015 je Tržiški muzej skupaj z 
umetniško vodjo Romano Krajnčan prvič 
organiziral pet koncertov v ciklu Glasbe-
ni večeri v Tržiškem muzeju. Trije izmed 
njih so pod pokroviteljstvom Občine Tržič 
potekali v okviru Tržiških poletnih prire-
ditev. Nastopilo je pet vrhunskih vokalnih 
izvajalcev, ki so jih spremljali prav tako 
odlični inštrumentalisti. 
Direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek 
ugotavlja: »Lani so bili koncerti razpro-
dani, publika navdušena, menimo, da je 
Muzej skupaj z Občino uspel prirediti kva-
litetne kulturne dogodke, ki so popestrili 

življenje v kraju. Muzej je s temi priredit-
vami pridobil novo publiko in s tem pove-
čal obisk naših zbirk. Naša iskrena zahvalo 
za podporo velja tudi pokrovitelju, podje-
tju Kvibo iz Tržiča.«
Kulturni projekt, ki je namenjen oživitvi 
in obogatitvi glasbene ponudbe v Tržiču in 
okolici ter spodbujanju produkcije kvalite-
tne slovenske glasbe, je kot prvo gostjo v 
drugem ciklu glasbenih večerov gostil iz-
jemno slovensko pevko in prejemnico šte-
vilnih glasbenih nagrad in priznanj Darjo 
Švajger.
Zadnji petek v maju bo Tržiški muzej go-
stil karizmatičnega harmonikarja Marka 
Hatlaka, 24. junija vokalno swing zasedbo 
Vox Arsana z intrumentalnim triom, julij-
ski gostje bodo Rudi Bučar & Istrabend 
z Romano Krajnčan, letošnji cikel Glas-
benih večerov v Tržiškem muzeju pa bo 
prvega septembra sklenil kantavtor Iztok 
Mlakar.
Vstopnice po 10 € si lahko zagotovite v 
predprodaji v Tržiškem muzeju in TPIC Tr-
žič. Na dan koncerta bo cena vstopnice 12 
€. Cena vstopnice za zadnji koncert v ciklu 
znaša 15 €. Število vstopnic je omejeno.

vstopnice: 

TRŽIŠKI MUZEJ 
Muzejska 11, 4290 tržič  
trziski.muzej@guest.arnes.si 
t: 04 53 15 500

vstopnice lahko kupite: 

TPIC TRŽIČ  
Trg svobode 18, 4290 tržič 
informacije@trzic.si 
t: 04 59 71 536, g: 051 627 057

PRISRČNO VABLJENI!
TRŽIŠKE 
POLETNE 

PRIREDITVE

RUDI BUČAR & Istrabend
gostja Romana Krajnčan

MARKO HATLAK

22. JULIJ 
OB 20.30H

27. MAJ  
OB 20H

GLASBENI 
VEČERI V 
TRŽIŠKEM 
MUZEJU 
2016 v pollakovem salonu 

ali na vrtu muzeja.

IZTOK MLAKAR

VOX ARSANA & band
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in pianist JAKA PUCIHAR
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22. APRIL 
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Kaj imata skupnega 
orientalski ples in 
velika noč?

Tereza Gosar

34. World Dance Trophy – plesno tekmo-
vanje v Lignanu. Tam smo bile članice 
KUD Leyli 25. in 26. marca. 
Prvi dan so nastopile naše odlične solistke. 
V mladinski orient classic kategoriji so 
Mariša Kern osvojile 3. mesto, Maša Tr-
ček 4. mesto in Nadja Stojko 5. mesto. 
Tamara Borojevič je letos prvič nastopila 
med članicami in si v članski orient show 
kategoriji priplesala 2. mesto, v orient 
classic kategoriji pa 7. mesto.

Drugi dan se je v obmorsko italijansko 
mesto odpeljala tudi skupina navijačev. 
Lep sončen dan in topla mivka sta marsi-
koga prepričala, da si je namočil noge v 
morju. Tekmovanje poteka čez cel dan. 
Tekmuje se v različnih plesnih zvrsteh: ba-
let, hip hop, sodobni ples, orientalski ples 
itd. Zaradi napovedovanja v italijanščini 
in zamud v programu nismo točno vede-
li, kdaj bodo nastopile naše tekmovalke. 
Vendar jih ne bi mogli spregledati, saj so 
na odru dobesedno sijale. V kostumih, 
posutih z kristali, z nasmeški na obrazih. 
V članski fantasy kategoriji za male sku-
pine so Sara Bojič, Tamara Borojevič, Iris 
Šober, Tanja Visenjak in Claudia Vnuk do-
segle 3. mesto. 
V članski kategoriji orient classic za for-
macije pa je velika Leyli formacija zasedla 
5. mesto.

Nastalo je tudi nekaj novih profilnih slik za Facebook.

Ure pravljic v knjižnici

Martina Klemenčič

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja imamo 
dolgoletno tradicijo izvajanja ur pravljic 
za otroke ob četrtkih ob 17. uri. Name-
njene so otrokom od tretjega leta starosti 
oziroma otrokom, ki lahko eno uro samos-
tojno poslušajo pravljico in sodelujejo na 
ustvarjalnih delavnicah. Pravljice širijo 
obzorja, bogatijo besedni zaklad in spod-
budijo potrebo po branju. Včasih so po-
pestrene z igricami ali lutkovnimi predsta-
vami: januarja smo gostili Melito Osojnik 
z lutkovno predstavo Zgodba o izgubljeni 
dudi, februarja otroke iz podružnične šole 
Lom z igrico Volk in kozlički, v marcu pa 
nas je obiskal čarovnik Aaron Veldin. Te 
ure pravljic so še posebej dobro obiskane, 
saj so poleg tudi starši, z njimi pa tudi ot-
roci, mlajši od treh let. 
Pomlad in sonce nas že vabita v naravo, 
zato bomo 5. maja ob 17. uri na parkirišču 
Meloma pripravili posebno uro pravljic s 
policijskim psom. Videli bomo, kaj se da 
naučiti kužke, kaj vse razumejo in kakšnih 
spretnosti so zmožni. Z njim bo vodnik 
službenega policijskega psa. Prikaz bo pri-
lagojen majhnim otrokom, ki bodo lahko 
psa tudi pobliže spoznali in ga pobožali.
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Večer slovenskih 
olimpijskih herojev

Martina Klemenčič, foto: Mirko Kunšič

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo gos-
tili izredno zanimivega gosta Aleša Fevž-
erja, ki je edini slovenski fotograf, ki se je 
delovno udeležil vseh 13. olimpijskih iger 
v času slovenske samostojnosti. S svojim 
fotoaparatom je ujel vse slovenske meda-
lje, od prve Iztoka Čopa, Denisa Žveglja, 
Petre Majdič, Žana Koširja in drugih. Na 
Olimpijinih košarkarskih tekmah, repre-
zentančnih tekmovanjih, na Zlati lisici, 
tekmi za pokal Vitranc ..., boste nekje ob 
robu opazili neumornega fotografa. Svojo 
profesionalno kariero je začel leta 1988 
in fotografiral vse olimpijske igre od leta 
1992 dalje, različna svetovna in evropska 
prvenstva, teniške turnirje Grand Slam, 
dirke F1, Camel Trophy, Camel Wild Wa-
ter Challenge, golf turnirje PGA in števil-
ne druge dogodke. 

Gostili smo tudi tri tržiške olimpijce. Bi-
atlonec Tomas GLOBOČNIK je od leta 
1990 nastopal za slovensko reprezentan-
co. Leta 1997 se je udeležil evropskega 
prvenstva in bil v teku na 10 km tretji. 
Na olimpijskih igrah je nastopil dvakrat, 
udeležil se je svetovnega prvenstva leta 
2003 (5. mesto). Kariero je zaključil leta 
2003, ostal pa je športno aktiven. Bojan 
KRIŽAJ se je rodil v znani tržiški smu-

čarski družini. Na smuči je stopil že pri 
treh letih, preboj proti svetovnemu vrhu 
je začel v sezoni 1976/77, ko si je pris-
mučal prvo točko svetovnega pokala v 
veleslalomu. V slalomu se je kmalu prebil 
v prvo jakostno skupino (najboljša pet-
najsterica) in se že v naslednji sezoni v 
Madonna di Campiglio prvič povzpel na 
zmagovalni oder. 20. januarja 1980 je v 
švicarskem Wengnu dosegel prvo sloven-
sko zmago na tekmah svetovnega pokala, 
s čimer je v Sloveniji sprožil pravo smu-
čarsko evforijo. Spomnimo se časov, ko 
so v podjetjih in šolah med prenosi tekem 
prekinjali delo in pouk, da bi spremljali 
Križajeve legendarne boje s švedskim 
asom Ingemarjem Stenmarkom. Kariero 
je v velikem slogu končal na zadnji tek-
mi sezone 1987/88 v Saalbachu, ko si je 
tik pred ciljem odpel smuči in peš stopil 
v ciljno areno. Njegova najuspešnejša se-
zona je bila 1986/87, ko je z osvojitvijo 

slalomskega kristalnega globusa ponovil 
dosežek Roka Petroviča iz prejšnje sezo-
ne. Skupno je v svetovnem pokalu dose-
gel 8 zmag in 33 uvrstitev na zmagoval-
ni oder, kar do danes ni uspelo ponoviti 
nobenemu slovenskemu smučarju. Žan 
KOŠIR živi v Pristavi in je naš najuspe-
šnejši deskar na snegu, ki je doslej štiri-
krat zmagal v svetovnem pokalu, trikrat v 
slalomu in enkrat v veleslalomu. Skupno 
je bil v svetovnem pokalu dvakrat tretji 
ter enkrat prvi. Tako je postal prvi Slove-
nec, ki je osvojil veliki kristalni globus v 
deskanju na snegu, obenem pa tudi oba 
mala. Udeležil se je dvojih olimpijskih 
iger in petnajstkrat stal na stopničkah za 
zmagovalce. 

Tržič je občina, iz katere izhaja največ 
zimskih olimpionikov, takšnih junakov 
je kar 33. Tržičani smo nanje seveda zelo 
ponosni.

Vljudno vas vabimo na

DAN ODPRTIH VRAT  
GLASBENE ŠOLE TRŽI^
v sredo, 4. maja 2016, od 17. do 19. ure.

Ob 17. uri vas vabimo v dvorano glasbene {ole na nastop u~encev iz vseh 
oddelkov glasbene {ole, s predstavitvijo glasbil in delovanja {ole. Po nastopu 
bo možen preizkus glasbil in razgovor z u~itelji posameznih in{trumentov.
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Znova mladi Einsteini

Romana Turk, foto: Sergeja Osredkar

Raziskovanje novega in neznanega je ena 
od značilnosti mladine, neločljiv del razi-
skovanja pa je poskus, eksperiment.
Na OŠ Tržič že vrsto let pripravljamo 
Einsteinov dan, na katerem učenci v raz-
ličnih delavnicah eksperimentirajo, razi-
skujejo, spoznavajo elemente raziskoval-
nega dela. Zadnji dan marca so ponovno 
spoznavali pojave s področij fizike, teh-
nike, kemije, biologije, psihologije, …, 
ter potešili svojo radovednost in željo po 
eksperimentiranju
Nekaj izjav otrok:
 - Najbolj mi je bil všeč ognjemet na 

koncu, ker je bil v več barvah. 
   Lara

 - Bilo je res čarobno. 
   Neža

 - Všeč mi je bilo preprosto razlaganje 
procesov. 
   Tadej

Raziskujemo, 
tekmujemo, 
zmagujemo

Romana Turk; foto: Drago Zalar

Gibanje Znanost mladini letos organizira 
že 50. tekmovanje Mladih raziskovalcev 
Slovenije, Biotehniški center Naklo pa je 
5. aprila organiziral že 25. srečanje razi-
skovalcev osnovnih in srednjih šol s cele 
Gorenjske.
Iz OŠ Tržič smo se tekmovanja udeležili 
tekmovalc: Meta Križaj, Maja Valjavec, 
Marko Zupan in Adis Smajlović ter men-
torice Sergeja Osredkar, Irena Žnidarič. 
Asja Štucin in Romana Turk. Pripravili in 
predstavili smo dve raziskovalni nalogi:  
Fotosinteza eksperimentalno (področje 
biologija) in Programiranje in objava 

igric na lastnem strežniku (področje: ra-
čunalništvo in telekomunikacije).
Pred zahtevnima komisijama so učenci 
suvereno zagovarjali hipoteze, razisko-
valne postopke in zaključke, do katerih 

Na povabilo Veleposlaništva Združenih 
držav Amerike v Ljubljani se je OŠ Tržič 
priključila projektu, ki smo ga poimeno-
vali BioBlitz Dovžanova soteska 2016.
V letošnjem letu nacionalni parki v ZDA 
praznujejo 100-letnico delovanja. V po-
častitev tega jubileja bodo po ZDA pote-
kali posebni BioBlitz projekti, s katerimi 
bodo predstavili biotsko raznovrstnost 
njihovih zavarovanih področij, hkra-
ti pa opozorili na potrebo po ohranjanju 
življenjske pestrosti in širjenju okolje-
varstvene zavesti.
20. in 21. maja 2016 bo v Washingtonu 
potekala velika prireditev, na kateri se 
bodo predstavili vsi prijavljeni BioBlitz 
projekti, med drugimi tudi naš. Več o tem 
dogodku in o BioBlitz projektih lahko 
preberete na spletni povezavi:
http://education.nationalgeographic.org/
projects/bioblitz/.
S ponosom lahko povemo, da smo edini 
zunaj meja ZDA, ki smo se pridružili Bi-
oBlitz raziskovalnim projektom. Skupaj 
s predstavniki Veleposlaništva ZDA smo 
oblikovali raziskovalni program našega 
BioBlitz projekta – Dovžanova soteska 
2016, ki nam bo omogočil, da bomo zbra-
ne informacije o Dovžanovi soteski prib-

ližali svetovni javnosti, s tem pa v širni 
svet ponesli glas o naravnih lepotah in 
znamenitostih v okolici Tržiča, o Slove-
niji in naši šoli.
Terensko raziskovalno delo v okviru pro-
jekta bomo izvedli na področju Dovžano-
ve soteske. Pri tem bodo skupino učencev 
OŠ Tržič in otrok ameriških diplomatov 
v Sloveniji vodili strokovni sodelavci 
pod vodstvom strokovnjakinje, Tržičanke 
Irene Mrak, in Charlotte Taft, ki na Vele-
poslaništvu ZDA skrbi za odnose z jav-
nostjo.
6. maja 2016 bomo imeli pripravljalni 
sestanek z našimi in ameriškimi učenci. 
Obiskali bomo teren in uredili potrebno 
programsko opremo za delo na projektu.
V soboto, 14. maja 2016, pa bomo izvedli 
celodnevno raziskovalno terensko delo. 
Pri terenskem delu bodo učenci fotogra-
firali rastline in živali izbranega ekosis-
tema. Zbrane fotografije bodo s pomoč-
jo programa iNaturalist vnesli v skupno 
spletno bazo podatkov BioBlitz projektov. 
Raziskovalno delo na terenu bo spremljala 
in dokumentirala tudi ekipa National Geo-
graphic Junior, kjer bo v eni od naslednjih 
številk objavljen prispevek o projektu Bi-
oBlitz Dovžanova soteska 2016.

so prišli pri raziskovalnem delu. S svojo 
prepričljivostjo so si na obeh področjih 
priborili zmago. Čestitamo za prizadev-
nost, vztrajnost in voljo ter vsem želimo 
veliko uspeha v nadaljevanju tekmovanja.

BioBlitz Dovžanova soteska 2016

Drago Zalar
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Učenci OŠ Križe na 
Sardiniji

Tinkara Roblek; foto: Andreja Polanšek

V marcu smo učenci OŠ Križe Maja, Be-
njamin in Tinkara v okviru projekta Eras-
mus odpotovali na mednarodno izmenja-
vo na italijanski otok Sardinijo, kjer smo 
pri vrstnikih smo preživeli teden dni. Z 
njimi smo hodili k pouku, skupaj pa smo 
se odpravili tudi na izlet. Obiskali smo 
obnovljeni rimski tabor, slovito plažo 
Stintino, si ogledali mesto Sassari in os-
tanke prazgodovinskih naselbin. Hrana na 
Sardiniji je bila odlična, Italijani pa zelo 
gostoljubni, tako da bi z veseljem ostali 
še kak teden. Nekaj zanimivosti o italijan-
ski šoli: na urniku imajo več glasbe kot v 
slovenskih šolah, v šoli ne nosijo copat, 
malico morajo prinašati s seboj in – kar je 
najhuje – šolo obiskujejo tudi ob sobotah!

Obisk pisatelja  
Toneta Partljiča 

Andreja Polanšek; foto: Štefan Terziev

V sredo, 31. marca, smo v OŠ Križe gos-
tili posebnega gosta. Ob zaključku Bral-
ne značke in v počastitev meseca knji-
ge (aprila) smo v goste povabili Toneta 
Partljiča, znanega slovenskega pisatelja 
in letošnjega Prešernovega nagrajenca. 
Tone Partljič je odličen pisatelj in drama-
tik, ugotovili pa smo, da je tudi zelo dober 
pripovedovalec zgodb. Mimogrede nas je 
poučil tudi o obnašanju v gledališču, kot 
dramatik pa nas je na koncu nastopa po-

Dopisovanje s 
francoskimi vrstniki 

Sara Bitežnik 

V letošnjem šolskem letu smo učenci OŠ 
Križe pri izbirnem predmetu francoščina 
ta jezik spoznali skozi zabavo. Spozna-
li smo francoske pevce, Zaz, Edith Piaf, 
Céline Dion, Maximiliena Philippa, ter 
prepevali francoske pesmi. To nam je 
pomagalo, da smo si zapomnili tudi tež-
je izgovorljive besede. Spoznavali smo 
francosko kulturo, kulinariko, z glasbo 

Zlato priznanje za 
turistični krožek  
OŠ Križe

Ana Dolžan

1. marca smo učenci turističnega krožka 
OŠ Križe z mentoricama odšli na 30. fe-
stival Turizmu pomaga lastna glava, ki je 
potekal v Mercator centru Primskovo v 
Kranju. Na festival smo se skrbno prip-
ravljali od začetka šolskega leta.
Predstavili smo turistični produkt Ovca 
Frida skrbi za zeleno. V naši projektno-
turistični nalogi smo želeli pokazati, 
da imamo v naših krajih odlične narav-

potovali po Parizu in tako spoznali naj-
bolj znane pariške znamenitosti. Naučili 
smo se tudi predstaviti in opisati ter se ig-
rali različne igre.
Ker je Tržič pobraten s francoskim mes-
tom Sainte-Marie-aux-Mines, smo so-
delovali s tamkajšnjo šolo, Collège Jean 
Georges Reber. Z našimi vrstniki smo se 
dopisovali in si pošiljali stvari, značilne 
za naši kulturi. Francoski prijatelji so 
nam na primer poslali božične piškote, 
»bredele«, s katerimi smo se z veseljem 
posladkali. Ob različnih praznikih smo 
si izmenjali voščila, predstavili smo vsa-
kodnevno življenje v Sloveniji oziroma 
Franciji. Tudi zaradi sodelovanja s šolo 
iz pobratenega mesta je bilo učenje fran-
coščine in spoznavanje francoske kulture 
pestro in zanimivo.

ne danosti za razvoj zelenega turizma. 
Predstavili smo idejo o enodnevnem iz-
letu na planino Šija, ki povezuje aktivno 
preživljanje prostega časa s kulinariko ter 

skrbjo za zeleno, neokrnjeno naravo. Izlet 
je primeren za ljudi vseh starosti, saj se 
obiskovalci podajo v naravo peš, s kole-
som, z električnim kolesom ali električ-
nim avtomobilom.
Osvojili smo zlato priznanje in se uvrstili 
na zaključno tržnico, ki se bo odvijala me-
seca aprila v Mariboru. Tam se predsta-
vijo vse »zlate« šole in se potegujejo za 
praktične nagrade. 

peljal v svet gledaliških predstav, ko je 
skupaj z našimi učenci ob velikem navdu-
šenju in smehu gledalcev zrežiral poseb-
no priredbo Romea in Julije.
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Obiskal nas je Napo

Marija Likozar

Ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti je tudi OŠ Bistri-
ca povabilo k ogledu predstave o junaku 
Napu, ki otroke na poseben, šaljiv, zaba-
ven način popelje do znanja. Odločili smo 

se za predstavo Napo v deželi nevarnih 
snovi. Aleš Kolar, dipl. dramski igralec, 
v njej kot doktor Varen pouči otroke o ne-
varnih snoveh, obenem na sebi in v naravi 
preizkuša nevarne snovi.
Učenci naše šole so o Napu razmišljali 
takole:
Najprej smo spoznali znake za nevar-
ne snovi. Snovi z znakom nevarnosti ne 
smemo piti ali se z njimi politi. Ne sme-
mo jih tudi zlivati v naravo. Napo se je z 
nevarnimi snovmi polival, jih pil in poži-

gal. Ker pa je Napo risani junak, se mu ni 
nič zgodilo.

Urh Veternik, 3. a

Doktor Varen nam je predstavil znake za 
nevarne kemikalije: nevarno za naravo, 
nevarno za kožo, eksplozija, smrtno ne-
varno, ... Napo pa je bil žejen in je hotel 
popiti kemikalijo z znakom »Vnetljivo«. 
Prižgal je vžigalico, da bi videl, kakšen 
znak je. Tekočino je zlil v ponev in vrgel 
vžigalico vanjo. Zagorel je ogenj. Znake 
lahko vidimo na čistilih ali na sprejih.

Blaž Bučič, 3. b

Doktor Varen in stripovski junak Napo sta 
nas opozorila, naj se ne približujemo ne-
varnim snovem. Napo se je polil z jedko 
kislino in ga je začela srbeti koža, začela 
mu je teči kri. Poklicati smo morali dok-
torja Varna. Vsi izdelki, ki imajo te znake, 
so nevarni. Ne zlivajte nevarnih tekočin 
v morja ali jezera, ker bodo ribe izumrle.

Marko Zečević, 3. b

Malo drugače z  
Nino Pušlar

Nika Krištof, Žiga Štucin; foto: Nejc Balantič

V soboto, 26. 3. 2016, smo se člani Mla-
dinskega pevskega zbora OŠ Bistrica kot 
gostje udeležili koncerta slovenske pevke 
Nine Pušlar, ki ga je kot del pevkine tur-
neje v Kulturnem centru pripravil Klub 
tržiških študentov.
Za pevce se je koncertno dogajanje začelo 
s popoldansko vajo. Zdelo se nam je, da 
nas je bila Nina iskreno vesela. Navdu-
šena je bila nad našima inštrumentalisto-
ma, Primožem Lahom na kitari ter Žigo 

Štucinom na cajonu. Čakanje na nastop 
smo si krajšali z igranjem kart in s petjem 
ob spremljavi kitare, ko pa smo dočakali 
klic na oder, nam je zastal dih. Nina nas 
je pred publiko navdušeno pohvalila, češ 
da nismo »telefonski«, ampak »glasbeni 
odvisniki«; posebej je pohvalila našo zbo-
rovodkinjo Petro Smolej,.
Skupaj smo odpeli pesmi Saj sva skupaj 
ter Kdo še verjame. Nato nam je Nina 
prepustila oder, da smo se predstavili še 
samostojno. Do konca koncerta smo se 
prepričali, da je zelo talentirana pevka in 
da v glasbi res uživa. Ob koncu koncerta 
se je z veseljem družila z nami in razdelila 
svoje slike in avtograme. 
Koncert je bil za nas izjemna izpolnitev 
dolgotrajnega pričakovanja, zato si želi-
mo ponovitve, morda še s kakšnim slav-
nim glasbenikom.

Materinski dan v 
kovorski šoli

Nejc Pernuš

V PŠ Kovor smo se skoraj dva tedna prip-
ravljali za nastop ob materinskem dnevu. 
Na proslavi 24. marca smo nastopili vsi 
učenci od 1. do 5. Razreda: nastopil je 
zbor z zborovodkinjo učiteljico Joži in 
Manco, ki jih je spremljala na klavir; pa 
učenke glasbene šole (Manca na klavir-
ju, Špela in Neža na harmoniki, Nina na 
kitari, Klara s klarinetom); recitatorji in 
učenci prvih razredov s plesom in tremi 
pesmimi v angleškem jeziku. Program je 
povezovala učiteljica Simona, spregovoril 
je tudi gospod župan. Tudi letos so naše 
mamice dobile prekrasne trobentice v 
lončku, na koncu pa so ne le one, tudi očki 
in stari starši, z nastopa odšli nasmejani. 
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Zimski tabor pod 
Storžičem

Maja Ahačič

Zadnji zimski in prvi pomladni dan smo 
mentorice planinske vzgoje na OŠ Bi-
strica, OŠ Tržič in podružnicah Kovor in 
Podljubelj odpeljale mlade planince pod 
Storžič, kjer smo za 36 učencev od 1. do 
5. razreda pripravile zimske. aktivnosti.
Od Grahovš smo se do koče odpravili 
peš v spremstvu planinskega vodnika in 
načelnika MO PD Tržič Staneta Koblar-
ja ter planinske vodnice Anči Žohar, ki je 
bila vodja tabora. V koči z gostoljubno 
družino Markič pojedli okusno kosilo in 
se razdelili po sobah v prvem nadstropju 
koče. Sončno popoldne smo preživeli na 
zasneženem travniku, kjer smo si prip-
ravili sankaško progo. Zanimive so bile 
razpoke v snegu, v katerih so nastajala 
zatočišča, snežene hiše, kipi. Velike veje 
na robu gozda so se mladim planincem 
ponujale kot gugalnice, učenci pa so med 
snegom že opazili zvončke in telohe, ki so 
silili na plan.

Pred spanjem smo se v zabavnem progra-
mu naučili zapeti pesem Tržičana Mar-
jana Perka Oj, Storžič je naše kraljestvo 
… Naslednje jutro smo namenili delav-
nicam: s papirnatimi ptički smo okrasili 
gostinsko sobo, izdelali sladico (ježke), 
šivali na karton, peli o Storžiču in seve-
da tudi o Planici, ki je ta dan gostila sve-
tovno prvenstvo z našimi orli. Nato smo 
obiskali spominsko obeležje preminulim 
tržiškim planincem, prijazni alpinisti AO 
Cerkno in naključni turni smučarji pa so 
nam pripravili prikaz opreme. 

Odhod je bil bliskovit: s sanmi smo se 
spustili od postaje do postaje, ki so jih 
predstavljale mentorice, vodniki in števil-
ni starši, ki so nam prišli naproti. Za pre-
voz potovalk in sani do Grahovš je pos-
krbel Hrušov Franci s svojim traktorjem. 
Organizatorji smo bili vesli vseh pohval, 
ki so jih izrekli učenci in starši, mentori-
ce planinske vzgoje Darka, Tanja, Joži in 
Maja pa smo bile ponosne, da smo mla-
dim v domačem okolju omogočile toliko 
lepih doživetij.

Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 
spet na terenskem 
izobraževanju

dr. Metka Knific 

V zadnjih letih smo se na Ljudski univer-
zi Tržič odločili, da dvakrat letno peljemo 
vse, ki si želijo pridobiti nekaj dodatne-
ga znanja, na izobraževalni izlet, saj smo 
prepričani, da znanje, pridobljeno na tere-
nu, dopolnjuje usmerjeno izobraževanje 
v učilnicah. Izleti potekajo pod okriljem 
Univerze za tretje življenjsko obdobje 
in so dostopni vsem. Celodnevni izleti v 
slovenske kraje nam predstavljajo sožitje 
znanja, generacij, vzajemnosti, solidarno-
sti, boljših odnosov in nenazadnje boljše-
ga življenja. Nekaj poudarka namenimo 
tudi učenju drug od drugega, ko v nefor-
malnih pogovorih izmenjujemo razne iz-
kušnje. Trudimo se, da lahko udeleženci 
pridobivajo znanje na neprisiljen način, 

saj prav tako znanje udeležencev pade na 
plodna tla. Mnogi na izletu z mlajšimi oz. 
starejšimi delijo svoje vrednote in oživ-
ljajo znanja, ki so jih pridobili v prejšnjih 
življenjskih obdobjih, in jih dopolnjujejo, 
odkrivajo pa tudi povsem nova področja. 
Pozitivno ozračje in energija, ki jo spreje-
mamo in oddajamo, pa jstae prav tako po-
membna za dan, ki ga preživimo skupaj. 
Aprila smo za vodnico izbrali ljubiteljico 
kulturne in naravne dediščine, turistično 
vodnico Alenko Veber iz Rihtarjeve do-
mačije v Babnem polju, in odšli v eno 

izmed najprivlačnejših območij celinske 
Evrope – v Gorski kotar. Redkeje obiska-
no območje se bohoti z bogastvom neokr-
njene naravne lepote. Pravijo, da moraš 
deželo doživeti z domačini, zato smo se 
srečali z njimi in njihovimi slastnimi dob-
rotami.

Všeč nam je, da lahko skupaj storimo kaj 
več od govoričenja. Gremo, storimo ter se 
pri tem marsičesa naučimo. Pomembni so 
nam odnosi, ki jih gradimo z izmenjavo 
znanja, izkušenj in naše kulture.

OBVESTILO
 

Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016 (Ur. l. RS  106/2015) obvešča, da sta 
na spletni strani občine http://www.trzic.si objavljena spodaj navedena javna razpisa za leto 2016 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 2016 SOFINANCIRALA 
OBČINA TRŽIČ – RAZPIS JE ODPRT DO 30.9.2016

2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE FASAD V OŽJEM MESTNEM JEDRU TRŽIČA V LETU 2016 
– RAZPIS JE ODPRT DO 1.7.2016

                                                                                                                        Župan Občine Tržič: mag. Borut Sajovic



tržičan   17

šolske in športne novice

Uspešni podjetniški 
večeri v Tržiču

dr. Metka Knific, Vid Meglič 

V kavarni Stara godba so se od februarja 
do konca aprila zvrstili trije izjemno dob-
ro obiskani in zanimivi podjetniški večeri, 
ki so z izobraževalnim namenom združili 
uveljavljene podjetnike in tistimi, ki jih 
podjetništvo le privlači oz. so šele za-
četniki. Prvi podjetniški večer je bil pos-
večen poslovnim priložnostim v turizmu. 
Udeleženci so lahko slišali, kako povezati 
male lokalne zgodbe v globalno zanimive 
turistične produkte in s tem razviti dober 
posel. Osrednji gost večera je bil Matjaž 
Pavlin, (so)avtor izjemno uspešnih in na-
grajenih turističnih produktov ter direktor 
turistične agencije Kompas Novo mesto. 
Drugi večer je zaznamovala glavna go-
stja Nastja Kramer, lastnica in direktorica 
spletne trgovine Malinca, ki je svetovala 
o izkoriščanju svetovnega spleta. Na pod-
lagi lastne podjetniške aktivnosti (spletne 

trgovine) je opozorila na mnogo podjetni-
ških prednosti, pa tudi ovir in zagat. Go-
stja je bila zanimiva zaradi konkretnosti in 
energičnosti, predvsem pa, ker je svoj po-
sel začela »iz nič« in v kratkem zelo uspe-
la. Na tretjem kreativnem podjetniškem 
večeru je beseda tekla o kmetijstvu in lo-
kalni predelavi hrane. Dejstvo je namreč, 
da ima ekološka in lokalno pridelana in 
predelana hrana vse večji poslovni poten-
cial. Na vprašanja, kako uspeti na izjemno 
zahtevnem prehranskem trgu, kjer vlada 
huda konkurenca, pogoste so tudi nepo-
štene prakse in enormen pritisk na cene, 
je odgovarjal eden izmed pionirjev ekolo-
škega kmetijstva na Slovenskem, Primož 
Krišelj. Predstavil je, kako na področju 
kmetijstva oblikovati dober posel in za-
dovoljiti slovenskega potrošnika. 
Poleg sproščenega kavarniškega ambien-
ta posebno ustvarjajo gostje, ki se predsta-
vljajo v rubriki Piči me (doslej Blaž Jemc, 
Uroš Bric, domačina Tomaž Kozamernik 
ter Gregor Šlibar). Zadnji del večerov je 
bil posvečen poslovnim zmenkarijam – 
spoznavanju in/ali utrjevanju poznanstev 
na področju podjetništva.
Pobudnik in financer projekta je Občina 
Tržič, projekt pa organizira in vodi Ljud-

Avto-moto društvo Tržič je imelo 26. fe-
bruarja redni letni občni zbor. V sveča-
nem programu ob 90-letnici avto-moto 
športa v Tržiču je himno na violini zai-
grala Tina Bohinc, višji kustos Tržiškega 
muzeja dr. Bojan Knific pa je predsta-
vil življenje in delo Bornovih v Tržiču. 

Častni član in častni predsednik AMD 
Tržič Marijan Romih je podelil priznanja 
AMZS zaslužnim članom AMD Tržič. 
Posebno odličje AMZS je prejel Gabrijel 
Smolej, plaketo AMZS pa Janez Rotar, 
Jožef Meglič, Anton Zaplotnik in Veteran 
klub Pardubice Češka. Častni znak AMZS 

je prejel Franc Ažman, odličje AMZS Teo 
Blaži. Vsem iskreno čestitamo.
V rednem delu občnega zbora so bila 
sprejeta poročila in program dela AMD 
Tržič za leto 2016. Za predsednico AMD 
Tržič je bila izvoljena Janja Budič, dru-
štvu pa se je pridružila skupina Ljubite-
ljev Tomos mopedov. 

Ljubelj, dedek z dolgo brado
Prelaz Ljubelj, najstarejša, najstrmejša in 
najlepša pot v Evropo. Skozi dolga stole-
tja je bila tu pot prek Karavank v severno 
Evropo, ki je Tržičanom omogočala raz-
cvet kovaštva, usnjarstva in čevljarstva, 
saj so prodajali svoje visoko cenjene 
obrtne izdelke daleč v Evropo.
Ljubelj s podljubeljsko dolino je zanimiv 
okoliš: Zelenica, šentanski rudnik živega 
srebra, Bornova pot na planino Preval, 
koncentracijsko taborišče Ljubelj, podru-
žnica Mauthausna, zanimive planinske 
poti in planšarije, vojaška zgodovina, v 
zadnjih letih pa predvsem avto-moto šport. 
Leta 1926 so bile prve cestno hitrostne dir-
ke (tekmovala je celo kraljica Marija, kralj 
Aleksander Karađorđević je bil njen sovo-
znik), sledila so svetovna prvenstva v mo-
tokrosu, letos pa bomo gostili že dvajseti 
gorski preizkus starodobnikov. Ljubeljski 
prelaz se s tem pridružuje praznovanju 
90-letnice avto-moto športa v Tržiču.

ska univerza Tržič, ki je oblikovala sple-
tno stran (TržičPodjeten.si), kjer lahko 
najdete splošne informacije o projektu in 
o terminih podjetniških večerov. Odmev-
na je rubrika Nasveti za začetek, v kateri 
lahko od doma prek videoposnetka spre-
jemate ideje o tem, kako uspeti v svetu 
podjetništva. Na podjetniškem večeru se 
vidimo spet v četrtek, 19. maja, ko bo 
gost Matej Rodela – najbolj poznan po 
leseni Trobli za pametne telefone.

Občni zbor AMD Tržič

Lado Srečnik
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Žan Košir ponovno 
najboljši športnik 
Tržiča

Boris Tomazin; foto: Luka Rener

Konec marca je Športna zveza Tržič sku-
paj z Občino Tržič v Kulturnem centru 
pripravila svečano podelitev priznanj 
športnikom, ki so v preteklem letu dosegli 
odmevne mednarodne rezultate ali osvo-
jili naslov državnega prvaka. 
Strokovna komisija, ki jo je imenoval iz-
vršni odbor Športne zveze, je pregledala 
prispele predloge ter na osnovi pravil dolo-
čila vrstni red najboljših športnikov. Prvo 
mesto in s tem naziv najboljšega športni-
ka Tržiča za minulo leto je osvojil deskar 
Žan Košir. Drugi je bil smučarski skakalec 
Anže Semenič, tretji pa smučar in padalec 
Uroš Ban. Ostali kandidati za ta laskavi 
naziv so bili še hokejist Andrej Tavželj, 
kegljača Urša Mejač in Blaž Čerin ter nor-
dijski kombinatorec Matej Drinovec.
V kategoriji najobetavnejših športnikov 
je prvo mesto osvojil Rok Šmejic, član 
Telemark kluba Kranj, drugi je bil veslač 
Miha Aljančič, član Veslaškega kluba 
Bled. Tretje mesto je šlo v roke Anžetu 
Peharcu, članu AO Kranj, četrto mesto 
pa je osvojila Anita Klemenčič, članica 
Tekaškega smučarskega kluba Triglav 
Kranj.
Naslove državnih prvakov v minulem letu 
so osvojili: Ajda Amon in Ajša Račič, čla-
nici Plesnega kluba Tržič, v rock'n'rollu; 
Matej Bök v metu vorteksa; Urh Dragi-

čevič v streljanju s standardno zračno 
puško. Ob tem je potrebno poudariti, da 
sta rezultata zadnjih odlična,več, saj sta 
bila dosežena na tekmovanju, na kate-
rem imajo pravico nastopa vsi, tudi ka-
tegorizirani športniki. Teja Gajski in Tej 
Štrukelj, člana Plesnega kluba Tržič, sta 
bila državna prvaka v rock'n'rollu; Matic 
Hladnik, član Nordijskega smučarskega 
kluba Tržič FMG, v nordijski kombina-
ciji; Rok Kapel, član Hokejskega društva 
Jesenice, je skupaj z ekipo postal kadetski 
državni prvak; Matevž Malovrh, član No-
rdijskega smučarskega kluba Tržič FMG, 
je bil mladinski državni prvak v nordijski 
kombinaciji; Urban Podrekar, član Ho-
kejskega kluba mlade kategorije Bled, 
v hokeju na ledu in v in line hokeju; Juš 
Sušnik, član Nordijskega smučarskega 
kluba Tržič FMG, v skokih; Maša Štucin 
in Laura Višnar, članici Športno kulturne-

ga društva Plesni studio Špela, v hiphopu; 
Naja Zupan, članica Tekwondo kluba iz 
Radovljice, v borbah in forme - črni pas; 
ekipa Nordijskega smučarskega kluba 
Tržič FMG (Matic Hladnik, Juš Sušnik, 
Dan Belhar in Ožbe Zupan) v smučarskih 
skokih; mini formacija Plesnega kluba 
Tržič (Ajda Amon, Ajša Račič, Tea Ko-
vač in Iris Nučič) je zmagala na državnem 
prvenstvu v Medvodah v kategoriji mini 
formacije. Vsi omenjeni so za svoje do-
sežke prejeli mali športni znak.
Prejemnika velikega športnega znaka sta 
bila Nina Klemenčič, članica Tekaškega 
smučarskega kluba Triglav Kranj, držav-
na prvakinja v šprintu štafet prosto v ka-
tegoriji starejših mladink, ter Blaž Čerin, 
član Kegljaškega kluba Ljubelj. Blaž je v 
minulem letu 2015 osvojil naslov držav-
nega prvaka v kategoriji mladincev posa-
mezno ter v kombinaciji.

Priznanja FIM RALLY- 
Meritum 

Janja Budič

FIM Rally je ena najpomembnejših pri-
reditev mednarodnem koledarju FIM. 
Odvija se v organizaciji CML (La Com-
mission pour le Motocyclisme de Loi-
sirs), od leta 1936 jo vsako leto pripravi 
druga nacionalna zveza. 

Motoristi se podajo iz različnih mest in 
držav proti skupnemu cilju. Število ude-
ležencev se vsako leto giblje med 1500 

in 3000 (24-29 držav). Udeležencem po-
tovanje prinese neskončno vtisov, med 
njimi so tudi dosežki ekipe; za nekatere 
predstavlja udeležba le prevoženo pot, 
obisk dežele ter preizkus vzdržljivosti, za 
druge vrsto izkušenj ter vsestranski us-
peh. Posameznik v okviru Rallyja lahko 
tekmuje za posebno priznanje, tako ime-
novano FIM MERITUM za voznika ter 
CO-MERITUM za sovoznika. Slovenski 
rekorder med udeleženci je Gabrijel Smo-
lej iz Leš pri Tržiču, saj je v letu 2015 v 
svojo zbirko zapisal 40. udeležbo. Na 
prvo srečanje se je leta 1968 odpravil v 
Perugio v srednjo Italijo z mopedom To-
mos T 12. Med motoristkami vodi Janja 
Budič kot solo voznica na Yamahi s števil-
ko 10 Silver oziroma 10 udeležbami.
Celotno obrazložitev mednarodnih pri-

Društvo invalidov Tržič vabi 
svoje člane na rekreativni pohod 

do lovske koče na Zgornjem 
Vetrnem. Dobimo se v petek, 

27. maja 2016, ob 11.00 uri pred 
Kmetijsko zadrugo v Križah, od 

koder nadaljujemo pot proti 
lovski koči, kjer nam bodo 

pripravili okusno malico. Prijave 
v društvu zbiramo do vključno 

petka, 20. maja 2016.  
Lepo vabljeni!

znanj FIM Rally 40 Master Meritum in 
FIM Rally Silver 10 Meritum, ki sta ju 
prejela omenjena, najdete na spletnem 
portalu MojaObčina.si. Obema čestitamo!
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Stopničke v 
svetovnem pokalu in 
13 medalj z državnih 
prvenstev 

Matija Stegnar in Viktor Jekovec

S snegom ne najbolj radodarna zima je 
za smučarske skoke in nordijsko kombi-
nacijo v Tržiču prinesla zelo lepe uspehe 
na domačih in mednarodnih tekmovanjih. 
Priča smo bili drugim stopničkam Anžeta 
Semeniča na ekipnem tekmovanju v sve-
tovnem pokalu. Na domačih tekmovanjih 
so uspešno tekmovali tudi tržiške skakal-
ke in skakalci ter nordijske kombinatorke 
in kombinatorci. Na najvišjem državnem 
tekmovanju so namreč osvojili kar 13 
medalj, ob tem pa nanizali še 11 uvrstitev 
na stopničke Pokala Cockta. Za nadaljnji 
razvoj se torej ni bati, le na spodbudo in 
pomoč ne smemo pozabiti.

Tekaška prireditev za 
vse generacije

Biserka Drinovec; foto: Tine Klemenčič

Organizatorji 10. teka po ulicah Tržiča 
(Športna zveza Tržič, Vrtec Tržič, Mestna 
kavarna), smo v soboto, 9. aprila, izpeljali 
prireditev z udeležbo vseh generacij. Tudi 
najmlajši so se ob bogatem spremljeval-
nem programu zabavali kljub kislemu 
vremenu.
Absolutna zmagovalka v ženski kate-
goriji na 5 km je bila tudi letos Karmen 
Klančnik, med moškimi na 10 km pa je 
najboljši rezultat dosegel Klemen Zupan. 
Zmagovalca sta prejela polno košaro tr-

žiških dobrot, ostali udeleženci pa bogate 
nagrade naših sponzorjev. V Mestni ka-
varni so ob jubilejni prireditvi spekli torto 
za vse udeležence. 
V kategoriji osnovnošolcev je bil med 
dečki prvih in drugih razredov zmagova-
lec Mark Bizjak (AK Radovljica), med 
deklicami pa Ema Rozman (OŠ Bistrica). 
V skupini dečkov tretjih in četrtih razre-
dov je zmagal Anej Papler (OŠ Tržič), pri 
deklicah pa Eva Jerman (OŠ Bistrica). V 
najstarejši skupini je pri dečkih najvišjo 
stopničko osvojil Lovro Dovžan (OŠ Kri-
že), pri dekletih Eva Puhar (OŠ Bistrica). 
Žreb je nekoga osrečil z vikend paketom 
v Temah Olimia, enega izmed osnovno-
šolskih tekmovalcev z velikansko Nu-
tello, enega izmed vrtčevskih otrok z 
najemom napihljivca Svet zabave. Hvala 
Občini Tržič za podporo in vsem ostalim 
sponzorjem.

SVETOVNI POKAL

KONTINENTALNI POKAL
FIS POKAL

MLADINSKO SVET. PREVENSTVO
ALPSKI POKAL

Deklice do 9 let
Dečki do 11 let

Dečki do 13 let

Dečki, deklice do 15 let

Člani

Dečki do 11 let
Dečki do 13 let

Dečki, deklice do 15 let

Dečki do 10 let

Dečki do 11 let
Dečki do 12 let
Dečki do 13 let

Semenič Anže

Semenič Anže
Mežnar Mitja

Matevž Malovrh
Matevž Malovrh

DRŽAVNA PRVENSTVA

Kokalj Ivana
Markelj Valuk

Ekipa: Jekovec Martin, Hladnik Aljaž, Pavlič Nejc, Markelj Valuk
Hladnik Matic

Ekipa: Dovžan Lovro, Zupan Ožbe, Resman Jaka in Hladnik Matic
Nace Koselj

Repinc Zupančič Jerneja
Jekovec Miha
Hladnik Matic
Maja Drinovec

Ekipa: Belhar Dan, Sušnik Juš, Jekovec Kristjan, Koselj Nace
Drinovec Matej

POKAL COCKTA

Markelj Valuk
Hladnik Matic

Koselj Nace
Jekovec Miha

POKAL GORENJSKE

Pavlič Nejc
Bele Mark

Markelj Valuk
Dovžan Lovro
Hladnik Matic
Zupan Ožbe

2. mesto ekipno, Planica, dvakrat točke, 
nastop na novoletni skakalni turneji

2. mesto, 5. mesto, 262 točk
2. mesto, 194 točk

25. mesto
10. mesto

3. mesto
1. mesto
2. mesto

2. mesto skoki, 1. mesto NK
2. mesto
1. mesto
3. mesto

2. mesto NK
3. mesto NK

2. mesto NK deklice
2. mesto

3. mesto NK

1. mesto
1. mesto, 1. mesto NK

2. mesto
2. mesto NK

2. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto
1. mesto
2. mesto

MEDNARODNA TEKMOVANJA
REZULTATI ZIMA 2016

Stari orli in skakalni 
šampioni zopet v Sebenjah

Nordijski smučarski klub Tržič FMG v sodelo-
vanju s KS Sebenje v soboto, 7. maja 2016, v 
skakalnem centru Sebenje že osmič organi-
zira tradicionalno prireditev »Stari orli«. Na 
25-metrski skakalnici bodo skakali stari orli 
in legende v smučarskih skokih, prireditev 
pa bodo še posebej popestrili najboljši asi: 
Peter Prevc, Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Anže 
Semenič, Primož Peterka, Primož Ulaga, Jože 
Šlibar in drugi. Ob 12. uri bomo dogodek pri-
čeli na igrišču v Sebenjah z nogometno tek-
mo med reprezentančni trenerji Smučarske 
zveze Slovenije in ekipo domačinov, ob 15. 
uri bo sledila tekma v smučarskih skokih na 
25-metrski skakalnici v Sebenjah. 
Med drugim bodo skakalne legende pripra-
vile presenečenje - že v petek, 6. 5.  se bo 
ob 17. uri v Restavraciji Tabor v Podbrezjah 
pričela dražba rumene majice vodilnega v 
tekmi svetovnega pokala, Petra Prevca, ki se 
bo nadaljevala do konca sobotne prireditve. 
Zbrana sredstva bodo namenjena skakalni 
opremi mladim skakalcem v NSK Tržič FMG.

Vabljeni, da se nam pridružite na nepono-
vljivem tekmovanju z največjimi skakalnimi 
legendami.
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Zmagovalni oder za Plesni studio Špela 

Špela Mandelc

Tekmovalci PS Špela so se marca in aprila borili na dveh pokal-
nih turnirjih, kjer so si priplesali zavidljive uvrstitve in vstopnice 
na državna, evropska ter svetovna prvenstva. Skupaj je tekmova-
lo kar 29 plesalcev, najmlajši stari le 7 let.
1. mesto

• Rika Dovžan in Ana Čosič, hip hop pari – otroci
• BLACK ILLUSION, hip hop mala skupina – mladinci 
• BLACK SQUAD, hip hop mala članska skupina

2. mesto
• G CREW, hip hop mala skupina – otroci 

3. mesto
• Rika Dovžan, hip hop solo– otroci
• Laura Višnar, hip hop solo – članice
• Laura Višnar in Maša Štucin, hip hop pari – člani

Tudi letos otroke vseh starosti vabimo ROLARSKE TEČAJE, 
ki bodo potekali od aprila dalje. Program je primeren za vse, saj 
bodo otroci razdeljeni v začetne in nadaljevalne skupine. Še ved-
no se nam lahko pridružite na vseh ŠPORTNIH VADBAH, da 

Uspešen začetek 
tekmovalne sezone

Jure Markič

Plesalci Plesnega kluba Tržič v MTP ple-
sih so presenetili na tekmovanju v Lju-
bljani in dosegli naslednje uvrstitve: med 
Break dance mladinci Anže Glavič 5., 
Marko Stegnar 9., Vid Zaman 17. mesto; 
med Break dance člani: Kristjan Debe-
ljak 5., Grega Tadel 5., Elvis Rušnjak 9. 
mesto. V konkurenci najboljših plesalcev 
hiphopa je Marko Stegnar v kategori-
ji mladincev osvojil prvo mesto, Manca 
Meglič pa 34. Na pokalnem tekmovanju v 

Spominčice

Marjetka Slabe, foto: Zdenka Maglica

Spominčice smo skupina 26 aktivnih 
rekreativk – telovadk, ki delujemo pod 
okriljem Društva upokojencev Tržič. 
Skupino že več kot 14 let brezplačno in 
z obilo dobre volje vodi Marjetka Slabe, 
za kar smo ji rekreativke zelo hvaležne. 
Naša vadba poteka dvakrat tedensko, ob 
ponedeljkih in četrtkih od 16. do 17. ure 
v prostorih Doma Petra Uzarja v Bistrici. 
Spominčice v uri vadbe naredimo vaje, ki 

Brežicah so isti plesalci osvojili naslednje 
rezultate: Anže 4., Marko 5., Juš 9., Vid 
9., Breakingz 2. mesto; plesalca hiphopa 
Marko 5. in Manca 21. mesto. 
ROCK'n'ROLL plesalci so na tekmova-
nju v Ljubljani osvojili naslednje rezulta-
te: med starejšimi mladinci Kaja in Jaka 
1., Teja in Tej 5., Lara in Maj 6., Ema in 
Matic 7. mesto.; med mlajšimi mladinci 

so pomembne za ohranjanje kondicije v 
našem tretjem življenjskem obdobju.

Vesele smo in fit, družita nas veselje in 
dobra volja – pridružite se nam!

Nika in Domen 2., Neja in Nejc 6. mesto; 
v kategoriji mini Ajda in Ajša 1., dekliška 
formacija 1. mesto. Na mednarodnem 
tekmovanju v Slavonskem Brodu sta Kaja 
in Jaka osvojila 1. mesto.
Na mednarodnem tekmovanju »Zagreb 
open« smo dosegli naslednje rezultate: 
med starejšimi mladinci Jaka in Kaja 1., 
Matic in Ema 10., Maj in Lara 11. mesto; 
med člani A Jure in Lejla 1. Mesto; med 
mlajšimi mladinci: Domen in Nika 6., 
Nejc in Neja 17. mesto.
Čestitke plesalcem in trenerjem! Še vedno 
vas vabimo v programe hiphop, rock'n'ro-
ll, break dance, jazz balet, plesi za 
najmlajše, družabni plesi in na nepozabne 
rojstnodnevne zabave z animacijami.
Inf.: 040-635-710, e-naslov: plesni.klub.
trzic@gmail.com. 

boste v poletje zakorakali čimbolj športno pripravljeni.
Lep PLESNI in ŠPORTNI pozdrav!
INFO: 040-623-535 (Špela)
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Karate v Tržiču zažiga

Metka Knific

Karate klub Tržič je s trenerjem Seikom 
Kostićem v pomlad zakorakal s pomemb-
nimi športnimi uspehi na raznih tekmo-
vanjih. Aprila je društvo sodelovalo na 
dveh tekmovanjih (v Bohinju – Katana 
cup 2016 in Ljubljani) in doseglo vrsto 
odličij tako v katah kot športnih borbah (8 
zlatih, 6 srebrnih in 10 bronastih medalj). 
V Ljubljani je naš klub v skupnem seštev-
ku pristal na drugem mestu! Nič čudnega, 
treningi karateja so prežeti z vajami za 
moč (psihično in fizično), za odzivnost ter 
z osnovnimi tehnikami, pravzaprav člo-
veka učijo kontrole nad dušo in telesom. 
Govorimo seveda o športnem karateju, ko 
borbo dveh nasprotnikov časovno omeji-
mo, izločimo udarce, ki poškodujejo, in 
demonstriramo moč, hitrost, spretnost in 
bogastvo tehničnega repertoarja na vi-
sokem nivoju kontrole. Z leti je Karate 
klub Tržič prerasel v priznan in odmeven 
športni klub v občini. Njihov trener je po-
nosen na svoje učence, saj se po njego-

vem vzoru tudi oni trudijo ter na treningih 
sami sebi dokazujejo, da zmorejo in da se 
je za karate vredno truditi. Trener meni, 
da so v športu pomembni vztrajnost, di-
sciplina, trdo delo, spoštovanje, … Svoje 
člane vodi na tekmovanja, ker ta pred-
stavljajo povsem drugačno priložnost in 
svojevrstno izkušnjo. Ponosni smo lahko, 
da celotna ekipa napreduje in da se učenci 
v klubu med seboj razumejo in spoštuje-

jo, da se na tekmah in turnirjih obnašajo 
športno. Na tekmah dajo vse od sebe in se 
zelo trudijo. Včasih se pokaže solza zma-
ge ali poraza, ampak tako je v življenju – 
treba se je veseliti, a po porazu se je treba 
tudi pobrati in ponovno zmagovati. Dati 
vse od sebe in stremeti k popolnosti sta 
elementa, ki bi jih morali spodbujati starši 
in tekmovalci. Če se za zmago ne trudiš, 
je tudi ne dosežeš.

TERMINI za otroke iz občine Tržič:
 14. 7. 2016 - 24. 7. 2016 šolska
 24. 7. 2016 - 3. 8. 2016 šolska
 3. 8. 2016 - 13. 8. 2016 šolska
 13. 8. 2016 - 20. 8. 2016 predšolska

CENA LETOVANJA:
 za otroke, stare 6 – 15 let za 10 dni brez zdravstvene napotnice = 360,00 EUR
 za otroke, stare 6 – 15 let za 10 dni z zdravstveno napotnico = 147,60 EUR
 za otroke, stare 5 – 7,5 let za 7 dni brez zdravstvene napotnice = 252,00 EUR
 za otroke, stare 5 – 7,5 let za 7 dni z zdravstveno napotnico = 103,32 EUR

Vpis otrok s poudarjeno zdravstveno indikacijo poteka pri osebnem zdravniku otroka, kjer starši pridobijo napotnico za kolonijo ter jo oddajo na Občini 
Tržič, od prvomajskih praznikov dalje. 
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič starši ali skrbniki lahko uveljavljajo tudi sofinan-
ciranje 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, nave-
denih na vlogi, pošljite na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali jo v času uradnih ur oddajte v sprejemni pisarni Občine Tržič. Vlogo za subven-
cijo kolonije starši ali skrbniki lahko pridobijo pri osebnem zdravniku otroka, na CSD Tržič, v sprejemni pisarni Občine Tržič ali na spletni strani Občine Tržič.
Pinesta d.o.o. iz Kranja kot izvajalec letovanja pripravi pogodbo o letovanju otroka ter jo pošlje Občini, 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 gospodarstvo in družbene dejavnosti ali na tel.št.: 597-15-22 (Aneta Lavtar).  

     
Aneta  Lavtar    

 

 

 

TERMINI za otroke iz občine Tržič:  
14.  7.  2016    -    24.  7.  2016        šolska  
24.  7.  2016    -      3.  8.  2016          šolska  
3.  8.  2016      -    13.  8.  2016      šolska  
13.  8.  2016  -    20.  8.  2016        predšolska  
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Pinesta  d.o.o.  iz  Kranja  kot  izvajalec  letovanja  pripravi  pogodbo  o  letovanju  otroka  ter  jo  pošlje  Občini,  starše  pa  
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V spomin akademiku 
prof. dr. Janezu 
Pekleniku

Melanija Primožič

Marca smo se na ljubljanskih Žalah poslo-
vili od rojaka, akademika iz Tržiča, prof. 
dr. Janeza Peklenika. Zaslužni profesor 
Univerze v Ljubljani in njen šestintride-
seti rektor se je rodil leta 1926 v Tržiču, 
v hiši starega očeta, mizarskega mojstra 
Avguština Primožiča in matere Marije 
Primožič Peklenik. Domače okolje mu je 
zbudilo zanimanje za strojništvo, ki ga je 
vodilo skozi vse življenje. Med II. sve-
tovno vojno se je pridružil Prešernovi bri-
gadi, v povojnih letih je najprej dopolnil 
zamujeno gimnazijsko izobrazbo, opravil 
veliko maturo in leta 1954 na Univerzi v 
Ljubljani z odliko diplomiral iz strojni-
štva pri prof. Feliksu Lobetu. V času štu-
dija je za svoje raziskovalno delo prejel 
dve Prešernovi nagradi.
Po končanem študiju je odšel na Uni-
verzo v Aachnu (ZRN Nemčija), kjer je 
doktoriral in bil leta 1961 habilitiran kot 
docent. Naslednje leto je bil povabljen na 
univerzo Carnegie Mellon v Pittsburg v 
ZDA. Leta 1964 se je preselil v Birmin-
gham v Veliki Britaniji in si na tamkaj-
šnji univerzi, kjer je osnoval prvo katedro 
za obdelovalne sisteme, pridobil naziv 
rednega profesorja. Redno profesuro je 
pridobil tudi na univerzi v Illinoisu, Ur-
bana/Champaign. Leta 1964 je bil imeno-
van za častnega profesorja na Cleveland 

Žitnikova mama Micka 
iz Grahovš je dopolnila 
90 let

Mira Čemažar 

Predstavniki RK in KS Lom smo obiskali 
Marijo Rozman, Žitnikovo mamo Micko 
iz Grahovš, ki je 18. 2. 2016 dopolnila 90 
let. Poročila se je na kmetijo, ki ji je ob 
skrbi za družino nalagala obilo dela. Kljub 
mnogim preizkušnjam je še danes dobre 
volje in pozitivno usmerjena v prihodnost. 
Živi skromno, razveseli pa se vsakega 

State University v Kanadi, leta 1974 pa še 
na univerzi v Kyotu na Japonskem. Ime-
novan je bil tudi za častnega profesorja 
Univerze za aeronavtiko in astronavtiko v 
Nanjingu na Kitajskem. 
V Bologni je kot rektor podpisal Magna 
Carta univerz in tako vključil Univerzo v 
Ljubljani v krog univerz, ki si prizadevajo 
za vzpostavljanje in ohranjanje pogojev 
za uresničevanje lastnega poslanstva, za 
kakovost in prispevek okolju, v katerem 
delujejo. Leta 1966 je bil izvoljen za re-
dnega člana Mednarodne akademije pro-
izvodnega inženirstva - CIRP. Bil je tudi 
častni član Evropske akademije in Ruske 
inženirske akademije. 
V Sloveniji je bil redni član Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti ter usta-
novitelj in častni predsednik Inženirske 
akademije Slovenije. Leta 1972 se je za 
stalno vrnil v domovino, kjer je kot redni 
profesor na Fakulteti za strojništvo Uni-
verze v Ljubljani osnoval Katedro za teh-
nično kibernetiko, obdelovalne sisteme in 
računalniško tehnologijo ter istoimenski 
laboratorij, ki je z leti zrastel v močno 

raziskovalno skupino. Dolga leta je bil 
predstojnik katedre, bil je tudi prodekan 
in dekan. Leta 1987 je bil izvoljen za 
rektorja Univerze v Ljubljani. Kot rektor 
je izdelal predlog za univerzitetno podi-
plomsko šolo, ki bi bila zasnovana na so-
dobnih konceptih in bi omogočala magi-
strski in doktorski študij s poudarkom na 
interdisciplinarnosti in visoki kakovosti. 
Leta 1992 je bil imenovan za ambasador-
ja Republike Slovenije v znanosti ter za-
služnega profesorja Univerze v Ljubljani.
Profesor Peklenik je bil pri svojem znan-
stveno-raziskovalnem delu na marsika-
terem področju pionir. Pri tem je vedno 
iskal inovativni pristop, uvajal sodob-
no metodologijo ter prenašal spoznanja 
drugih znanstvenih disciplin na podro-
čje strojništva. Znal je poiskati razmerje 
med poglobljenim teoretičnim znanjem, 
bogatimi praktičnimi izkušnjami in ek-
sperimentalnim delom. Te principe je 
prenašal tudi na svoje mlajše sodelavce, 
tako na fakulteti kot v praksi. Tako je na 
prelomu stoletij sodeloval pri izobraževa-
nju tehničnega kadra tudi v domači tržiški 
občini. Pustil je vidno sled z uvajanjem 
sodobnih tehnologij, za katere so bili tak-
rat, kot tudi danes, dojemljivi predvsem v 
tržiškem Tiku. 
Za svoje znanstveno delo je prejel števil-
ne nagrade in priznanja na mednarodnem 
in nacionalnem nivoju. V spomin na tako 
pomembnega, mednarodno uveljavljene-
ga in priznanega znanstvenika sorodniki 
v sodelovanju z Inženirsko akademijo 
Slovenije pripravljamo spominsko sobo v 
njegovi rojstni hiši v Partizanski ulici št. 
14 v Tržiču.
(Del besedila je povzet po prispevkih aka-
demika prof. dr. Igorja Grabca in prof. dr. 
Petra Butale.)

obiskovalca in ga z veseljem postreže. Z 
lahkim korakom redno prihaja v cerkev in 
prižiga sveče svojim najbližjim. 

Želimo ji zdravja in da bi se mogli še dol-
go srečevati. Naj v tej starosti še doživlja 
lepe trenutke življenja.
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O zadovoljstvu 
stanovalcev Doma 
Petra Uzarja Tržič

dr. Anamarija Kejžar

V Domu Petra Uzarja želimo stanovalcem 
omogočiti čim bolj prijazno, udobno in 
domače okolje. Zato smo jih februarja v 
anonimni anketi, ki jo je izvedla socialna 
delavka Ana Furlan, povprašali o njiho-
vem zadovoljstvu. Splošna ocena raziska-
ve je, da so stanovalci zelo zadovoljni. 
Raziskavo smo razdelili na štiri področja - 
bivanje v domu, počutje v domu, storitve 
v domu in mnenja. Pri bivanju v domu so 
stanovalci najpogosteje odgovarjali, da so 
zelo zadovoljni z velikostjo sobe, posebej 
so pohvalili urejenost in čistočo tako sob 
kot tudi skupnih prostorov (jedilnice, hod-
nikov itn.).

Upamo, da smo vsaj 
malo pomagali

Franci Praprotnik

Župnijska Karitas Tržič – Bistrica v svojem 
skladišču na Koroški cesti v Tržiču vsak 
zadnji četrtek v mesecu deli pomoč ljudem 
v stiski. K nam prihajajo po pomoč ljud-
je, ki so zaradi različnih vzrokov zašli v 
težave: brezposelni, upokojenci z nizkimi 

Dragi Marjeti v spomin
(1969-2016)

Od leta 1990 si polnila naš Dom Pe-
tra Uzarja s svojo toplino. S svojimi 
idejami in aktivnostmi, s svojim nas-
mehom, dotikom; z izleti, dogodki v 
domu, pozornostmi ob rojstnih dne-
vih. Zaradi tebe so stanovalci vedeli, 
da niso pozabljeni in sami, temveč so 
ljubljeni in spoštovani.
Pravili so ti, da si njihova mama. Res si 
bila. Do vseh pozorna. Ljubeča. Skrb-
na. 
Živela si za dom, tvoje delo ti je bilo 
veliko več kot le služba. Kamorkoli si 
šla, od povsod si prinesla nekaj za le-
pši dom. Z aktivnostmi v domu si ga 

povezovala z okoljem; z vrtcem, šola-
mi, društvi. Zaradi tebe so se prosto-
voljke vključevale v dejavnosti doma 
in s tem omogočile več druženja.

Tudi do sodelavcev si imela spoštljiv 
odnos, ki si ga včasih obarvala s kanč-
kom prijaznega humorja. 
Čutimo, da je naša naloga, da vsak po 
svojih močeh uresničuje tvoje pos-
lanstvo– biti dober, spoštljiv do vseh. 
V naših srcih in srcih naših stanoval-
cev ostajaš za vedno. Pečat, ki si ga 
vtisnila v vsak kotiček doma, ostaja. 
Veseli smo, da smo lahko delali s te-
boj in smo bili lahko del tvoje življenj-
ske poti. 
V naših srcih ostajaš kot svetel zgled. 
Kot človek, ki je s svojim delom, oseb-
nostjo in srčnostjo pustil zlato sled. 

Sodelavke in sodelavci Doma Petra 
Uzarja 

pokojninami, mlade družine, družine z več 
otroki in drugi občani, potrebni pomoči.
Naša Karitas pomaga občanom iz Bistrice 
in Tržiča, včasih pa tudi od drugod. Ta-
koj, ko smo izvedeli o usodi delavcev v 
tovarni Peko, smo se odločili, da bomo 
pomagali tudi njim. Karitas ima omejena 
finančna sredstva, saj smo odvisni od do-
nacij in prispevkov dobrih ljudi, in tega 
denarja ni veliko. Zato smo začeli akcijo 
zbiranja hrane in drugih dobrin.
V Peku je ostalo brez dela in zaslužka 82 
delavcev. Na območju, ki ga pokriva Ka-
ritas Tržič – Bistrica, je ostalo brez dela in 
zaslužka 51 delavcev Peka. Po dogovoru 

Pri storitvah v domu so zelo zadovoljni z 
vsemi delujočimi službami. V primerjavi z 
rezultati ankete v lanskem letu se je za osem 
odstotkov izboljšalo zadovoljstvo s časom, 
namenjenim osebni negi. Ugotovili smo, da 
se stanovalci v domu ne počutijo osamljeni, 
čeprav pogrešajo svoj dom in domače. Že-
lijo svoj mir, ki jim je omogočen, po drugi 
strani pa so zadovoljni tudi z dogajanjem v 
domu, saj je poskrbljeno za različne prire-
ditve. 
Raziskava kaže, da so stanovalci opazili 
spoštljivost osebja, ki se trudi za čim prijet-
nejše bivanje v domu. Največ jim pomenijo 
prijaznost, urejenost, čistoča in mir. Zelo so 

zadovoljni tudi s prehrano – v domski pre-
hrani ni nobenih umetnih dodatkov. 
Rezultati ankete nas veselijo. Skupaj s sta-
novalci in svojci se bomo še naprej trudili 
za prijazen dom odprtih vrat. Pred nami 
je projekt obnove doma – smo v postop-
ku pridobivanja gradbenega dovoljenja 
za prenovo avle in energetsko sanacijo 
ovoja stavbe. Celoten kolektiv je opustil 
klasična zdravstvena oblačila in se oblekel 
v bolj tople barve, kar so stanovalci naklo-
njeno sprejeli. Zelo aktiven je tudi regijski 
gerontološki Center za aktivno in prijetno 
staranje, v katerem nudimo pomoč in ak-
tivnosti zunanjim uporabnikom.

smo pomagali smo tudi sedmim delavcem 
iz KS Leše.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Zele-
njavarstvu Zelič iz Križev, ki nam je po-
darilo 25 kg korenja in 15 zabojev radiča, 
in Sadjarstvu Jerala iz Podbrezij za po-
darjenih 10 zabojev jabolk. Župnik David 
Jensterle pa je priskrbel 160 kg krompirja.
Upamo, da smo vsaj malo pripomogli k 
premostitvi težav delavcev Peka ob izgu-
bi službe. Vse te delavce vabimo, da se 
oglasijo v našem skladišču, ki je odprt 
vsak zadnji četrtek v mesecu in kjer jim 
bomo po naših zmožnostih pomagali ter 
se dogovorili o potrebni pomoči.
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zasedli tretje (ekipno) in drugo (posamič-
no) mesto. S tričlansko ekipo so se udele-
žili smučarskih tekmovanj v Cerknem in 
na Golteh, sodelovali so tudi v ekipnem 
prvenstvu v kegljanju veteranov Gorenj-
ske in zasedli 2. mesto. V preteklem letu 
so bili (so)organizatorji oziroma udeležen-
ci na več kot 14 pomembnih prireditvah, 
kamor so vabili 1244 veterank in vetera-
nov. Teh prireditev se je udeležilo približ-
no 630 članov (cca 50 %). Z občinskim 
združenjem slovenskih častnikov Tržič so 
organizirali izlet na Brione ter tovariško 
srečanje s piknikom v Podljubelju. Sode-
lovali smo s sorodnimi veteranskimi or-
ganizaciji, uspešna je bila delovna akcija 
s člani Združenj borcev za vrednote NOB 
pri obnovi klopi pred spomenikom pod 
Storžičem. 
Združenje je namenjeno negovanju spomi-
nov na vojno l. 1991 ter razvijanju tova-

med ljudmi

24

Mateji v spomin

Lidija Jež; foto: arhiv Športnega društva Strelica

Matejo sem spoznala, ko sta bila z Matja-
žem še na Pungratu, nato sem ju obiskova-
la na Šiji, zadnja leta sem k njima prihajala 
na Dolgo njivo. Povsod sta ustvarila raj na 
zemlji – z ljubečim odnosom do živali, do 
narave, s pozornostjo in ljubeznivostjo do 
ljudi. In z Matejinim smehom, ki smo ga 
slišali še preden smo ugledali hišo, odeto v 
gorenjske nageljne in ti so bili pri njej lepši 
kot kjerkoli drugje. Zato se je Dolga njiva 
vsem zapisala v srce – naključnim pohod-
nikom, diplomatom in otrokom iz socialno 
ogroženih družin.
Za vedno ostajajo lepi spomini na klepete, 
v katerih sva se spoznavali in skozi katere 
sem zaslutila, da sta z možem izkusila tudi 
marsikaj hudega. Iz hvaležnosti do ljudi, ki 
jima v težavah niso obrnili hrbta, sta tudi 
sama delila dobroto; dobrih del pa se je 
nabralo toliko, da sta prejela priznanje 

Ljudje odprtih rok. Znala sta se veseli-
ti življenja in to sta želela deliti z ljudmi 
okoli sebe. 
Za Matejo ni bilo nič nemogočega: čisto 
mlada je prevzela manjšo kmetijo sredi 
Naklega in jo skupaj z Matjažem razvila; 
želela si je preživeti novo leto na južni 
polobli in to uresničila z možem in pri-
jatelji; odločila se je, da bosta z možem 
vsako leto pomagala eni družini … Bila je 
predana hčerka mame Nežke in ata Jane-
za, občudovala je moža, ki je »nepopisno 
delaven in preudaren človek«, bila ponos-
na na svoje otroke – Matica, Žigo in Tejo, 
presrečna ob vnuku Ožbetu.
Pred novim letom sta bila z Matjažem še 
zadnjič na Dolgi njivi, čeprav se že nekaj 
časa ni počutila najbolje. Njeno zdravstve-
no stanje je nihalo, toda to naj ne bi bilo 
nič usodnega … Ko je tisto jutro zaželela 
otrokom prijeten dan, se je šla še malce 
spočit in zaspala je za vedno.
Težko je dojeti, da je odšla tako polna živ-
ljenja. Nepregledna množica ljudi z vseh 
koncev Slovenije se je zbrala, da bi se od 
nje poslovili, osupli, žalostni in hkrati hva-
ležni, da smo bili del njenih srečnih dni. 

Na zadnji poti so jo spremljali glasba, ki 
jo je imela tako rada, cvetje in verzi, med 
katerimi ji je bil še zlasti ljub: »Prelep je 
svet, ki me obdaja, kot da čutim vse lepote 
raja.«
V spomin na Matejo bo Dolga njiva živela 
naprej, pravijo njeni domači, ki so ostali v 
globoki žalosti. Verjetno bo še vedno tako 
lepo dišalo iz kuhinje, zagotovo se bodo z 
oken vili rdeči nageljni, tam bo še vedno 
polno znancev, le Matejinega smeha ne bo 
več. Bila je in ostaja legenda Dolge njive.

Veterani Tržiča o 
svojem delu

 Lado Srečnik, foto: Valentin Klemenčič

Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Tržič je imelo 11. marca 2016 
zbor, na katerem so poleg poročil o delu v 
letu 2015, aktivnostih in doseženih rezul-
tatih ter volitev v organe združenja sprejeli 
tudi program dela za leto 2016.
Združenje šteje 229 članov. Od tega je 7 
veterank in 222 veteranov. Realizirali so 
večino nalog, ki so bile sprejete na zbo-
ru v preteklem letu. Dostojno so počastili 
24-letnico osamosvojitvene vojne za Slo-
venijo in spomin na dogodke iz leta 1991 
na Ljubelju in v Medvodjah, kjer so se 
odvijale bojne aktivnosti enot Teritorialne 
obrambe Tržiča.
Pohod v Dražgoše, nad katerim bdi Ob-
činsko združenje slovenskih častnikov iz 
Tržiča, vsako leto povečuje svojo sestavo. 
Pripravili smo prispevke za posvet v Polj-
čah o delovanju TO Gorenjske, predvsem 
o TO Tržič v procesu osamosvajanja v letih 
1990 in 1991. Ti prispevki bodo sestavni 
del zbornika, ki bo izšel v letošnjem letu.
Sodelovali so v športnih aktivnostih: na 
prvenstvu veteranov v kegljanju v Celju so 

rištva in medsebojnega zaupanja, ki smo ga 
dokazali med osamosvojitveno vojno. Na 
zboru smo poudarili zavest o nastanku Slo-
venske vojske: »Vsi, ki smo bili razporeje-
ni v enotah TO, smo bili ponosni, da smo 
teritorialci pripadniki Slovenske vojske!«
Soglasno so bili izvoljeni novi organi zdru-
ženja. Člani predsedstva so: Vojko Da-
mjan, predsednik, Miran Zlobec, podpred-
sednik, Peter Studen, sekretar, Miro Fister, 
praporščak, ter Anton Stritih, Valentin 
Klemenčič, Darko Truden, Stanislav Sova 
in Joško Kuhelj. Člani nadzornega odbo-
ra: Ferdo Meglič, Jože Teropšič in Mojca 
Valjavec. Člani častnega razsodišča: Milan 
Zupan, Marjan Bukovnik in Alojz Glavič.
Še vedno velja vabilo veteranom k včlanit-
vi, letna članarina znaša 11 €. Za informa-
cije se lahko obrnete na člane predsedstva 
ali na pisno na elektronski naslov OZVVS 
Tržič: info@trzic.zvvs.si.
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Pomladna prireditev  
v Lešah

Katja Vrankar

Okrevali smo v  
Rogaški Slatini

Nuša Hafner 

Že vrsto let se člani Društva diabetikov 
Tržič odpravljamo na spomladansko izo-
braževalno okrevanje v Rogaško Slatino, 
kjer nam pripravijo poseben zdravstveno 
izobraževalni program, v okviru katerega 
smo prisluhnili predavanju o pomembnos-
ti samokontrole krvnega sladkorja, o pra-

vilnem doziranju injekcij in drugih zdra-
vil, ogledali pa smo si tudi proizvodnjo v 
tovarni Afrodita, kjer še posebej skrbno 
pripravljajo del kozmetike za nego nog, kar 
je za sladkorne bolnike zelo pomembno. 
Poleg tega smo izkoristili prelepo vreme 
in opravili vrsto pohodov v okolico, prav 
nam je prišel tudi hotelski bazen.
Okrevanje je bilo res prijetno in je vse 
prehitro minilo. Zelo zadovoljni smo bili 
z zdravstvenimi temami predavanj, saj se 
nova dognanja na tem področju zelo hit-
ro spreminjajo, zato je prav, da jih sproti 
spremljamo.

Nova rubrika
Ker je zdravje ena naših največjih vre-
dnot in ker se tako v medicini kot v zdra-
vstvu na lokalnem in državnem nivoju 
dogaja veliko sprememb, se je vodstvo 
Zdravstvenega doma Tržič odločilo, da 
bomo tudi v občinskem glasilu Tržičan 
obveščali občane o pomembnih dogaja-
njih v zdravstvu, o različnih strokovnih 
temah, o načinih za ohranjanje in kre-
pitev zdravja in še o marsičem. Ker so 
predvsem starostniki in drugi slabše in-
formirani občani pogosto tarča nestro-
kovnih nasvetov in priporočil ter proda-
jalcev različnih »medicinskih« storitev 
in izdelkov, bomo v tej rubriki opozarjali 
tudi na pasti na tem področju. V novi 
rubriki bomo zaposleni v Zdravstvenem 
domu Tržič odgovarjali tudi na vprašanja 
občanov o tržiškem zdravstvu, ki bodo 
zanimiva za širši krog bralcev Tržičana. 
Vaša vprašanja lahko pošljete v Tajništvo 
Zdravstvenega doma Tržič.

Cepljenje proti klopnemu meningoen-
cefalitisu
V Zdravstvenem domu Tržič izvajamo 
cepljenje proti klopnemu meningoence-
falitisu (KME) za odrasle in otroke, sta-

rejše od 15 let. To cepljenje priporočamo 
vsem, ki se pogosto zadržujejo v naravi, 
najsi bo na domačem vrtu, na travnikih, 
v gozdovih, gorah ali drugje. KME je 
potencialno zelo resna bolezen, ki lahko 
pusti trajne posledice predvsem na osre-
dnjem živčevju, prenašajo pa jo okuženi 
klopi, ki jih je v naravnem okolju tržiške 
in sosednjih občin veliko. Učinkovitih 
zdravil za zdravljenje KME ni, bolezen 
pa s cepljenjem lahko preprečimo.
Za zaščito pred KME je potrebno:
 - osnovno cepljenje, ki se opravi s tremi 

odmerki cepiva,
 - revakcinacija (ponovno cepljenje) – 

prva se opravi tri leta po osnovnem cep-
ljenju, vse naslednje pa na tri do pet let.

Cepljenje izvajamo v Zdravstvenem 
domu Tržič v ambulanti Blaža Lavtižar-
ja, dr. med., ob sredah od 15.30 do 16.30 
in ob četrtkih od 12. do 13. ure. Potreb-
no je predhodno naročanje na telefon 
04/598-22-28. To cepljenje ni pravica 
iz zdravstvenega zavarovanja, zato prvo 
cepljenje stane 32 €, vsako naslednje pa 
26 €.

Mladi zdravniki v Zdravstvenem 
domu Tržič

Pogosto vprašanje občanov je, zakaj in 
kako je v ZD Tržič lahko toliko mladih 
zdravnic in zdravnikov kljub pomanj-
kanju zdravniškega kadra v Sloveniji. V 
ZD Tržič smo zelo aktivni na področju 
izobraževanja in usposabljanja mladih 
zdravnikov ter ostalih medicinskih pro-
filov. Dobro sodelujemo z Medicinsko 
fakulteto v Ljubljani pri usposabljanju 
študentov medicine, z Zdravniško zbor-
nico Slovenije pri usposabljanju zdravni-
kov specializantov družinske medicine in 
z Visoko zdravstveno šolo na Jesenicah 
pri usposabljanju medicinskih sester. Ta 
sodelovanja so poleg obveznosti tudi pri-
znanje naše strokovnosti in dobre orga-
niziranosti. V ZD Tržič imamo dva glav-
na mentorja za specializacijo družinske 
medicine (dr. Kikel, dr. Tomazin), še dva 
naša zdravnika pa bosta ta status pridobi-
la v kratkem. Vsak mentor ima praviloma 
od enega do tri specializante, torej mlade 
zdravnike in zdravnice, ki jih spremlja 
skozi proces specializacije družinske me-
dicine, med katerim del časa preživijo in 
delajo tudi v zdravstvenem domu – sprva 
pod nadzorom mentorja, kasneje pa ved-
no bolj samostojno. Poleg strokovne 
afirmacije je delo s specializanti tudi del 
strategije ZD Tržič za pridobitev novih 
zdravnikov, ki bodo v prihodnosti lahko 
nadomestili sedanje pomanjkanje zdrav-
nikov in nasledili tržiške zdravnike, ki se 
bodo upokojili. 

V Zdravstvenem domu Tržič je z delom 
začela dodatna ambulanta splošne/
družinske medicine, ki jo vodi naša nova 
zdravnica Andreja Krt Lah, dr. med., spe-
cialistka družinske medicine in javnega 
zdravja. Za osebno zdravnico si jo lah-
ko izberejo odrasli in otroci po vstopu v 
osnovno šolo.

8. aprila je v stari šoli v Lešah potekala 
pomladna prireditev s temo življenje na 
vasi v času naših babic in dedkov. V 60 
minutah smo člani Kulturno umetniškega 
društva Leše odigrali tri skeče. Skupaj je 
bilo 20 nastopajočih, članov KUD Leše 
(otroci in starejši člani). Na dan prireditve 
so deklice z rutkami na glavah in v pisanih 
krilih ter fantje s klobuki na glavah že dve 
uri pred nastopom dirjali po šoli in vadili. 
Kako lepo je bilo videti otroke pri igri, na-
smejane in navihane.
Poleg skečev so se nastopajoči predstavili 
z glasbenimi točkami, otroškimi izštevan-
kami, plesi ter starimi igrami. Prireditev 
sta si ogledala župan Borut Sajovic in 
predsednik KS Leše Sebastijan Ive, ki je 

povedal: »V kratkem si lahko krajani KS 
Leše obetamo obnovljen prostor v OŠ 
Leše za takšne in podobne dogodke.« 
Ob koncu prireditve so deklice razdelile 
šopke modrih spominčic vsem ženskam za 
njihov praznik v mesecu marcu, sledila sta 
pogostitev in druženje, brez katerih na vasi 
ne gre.

Zdravje in zdravstvo v Tržiču
Prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec.
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Prvi blagoslov  
Tomos mopedov na 
Brezjah pri Tržiču

Janja Budič

Na prvem Blagoslovu Tomos mopedov, 
ki smo ga člani AMD Tržič in R Bar 13. 
marca pripravili na Brezjah pri Tržiču, 
se je zbralo večje število udeležencev ter 
okoli 80 mopedov iz različnih obdobij. 
Pogledi so se ustavili na Colibrijih, avto-
matikih, mopedih iz družin A-OS, A-ON 
in APN, na Tomosu BT 50 iz leta 1985 
… Zanimivo je bilo tudi leseno kolo Nika 
Kordeža iz Krope.
Ideja o klubu Ljubiteljev Tomos Tržič je 
vzklila prav na Brezjah pri Tržiču, letos 
pa so se priključili AMD Tržič. Udeležen-

ce so pozdravilipredsednica KS Brezje pri 
Tržiču Metka Kolevski, podžupan Občine 
Tržič Dušan Bodlaj ter župan mag. Borut 
Sajovic. Nastopile so članice Gibalnega 
studia Pizum, župnik Pavle Juhant pa je 
podelil blagoslov. 
Nagradi sta prejela najštevilnejša eki-
pa Moped Tour izpod Krvavca ter pred-
stavnik ekipe iz Krpina, ki je med stožci 
najuspešneje vodil štirikolesnika z metlo. 
Udeleženci in obiskovalci so bili navdu-
šeni, saj je bilo to prvo srečanje Tomos 
mopedov v Tržiču. Na ogled je bila tudi 
fotografska razstava ge. Milanke, ogleda-
li smo si tudi kratek zgodovinski prerez 
razvoja Koprskega podjetja Tomos, ki us-
pešno deluje že 60 let. 

Želimo si, da bi tovrstno srečanje postalo 
tradicionalno. Ob tej priložnosti se zah-
valjujemo članom organizacijske ekipe, 
udeležencem, sodelavcem, promotorjem, 
predvsem KS in PGD Brezje pri Tržiču 
ter PGD Leše. 

Zelena bratovščina  
na belih strminah

Maja Meglič

Lovska družina Porezen Cerkno je v so-
boto, 12. marca, organizirala veleslalom 
za »Pokal velikega petelina«, ki se ga je 
udeležilo 20 lovskih družin iz vse Slo-
venije, med njimi tudi člani LD Tržič, 
ki smo pokazali, da nas poleg skupnih 
dolžnosti družijo tudi skupni interesi. Ime 
naše družine smo tokrat odlično zastopali 
na belih strminah. 

Sadjarska zgodba

Metka Kokalj in Irma Lipovec

Leše ležijo na čudovitem, osončenem po-
bočju Dobrče. Že Valvasor je zapisal, da 
je to Gorenjska Vipava. Predniki so sadili 
stare sorte sadnega drevja. Mnoge tepke 
so se žal posušile, precej dreves zaradi 
starosti propada. Mnogi vaščani so se od-
ločili, da bodo obnovili svoj sadovnjak, 
zato so jeseni 2015 s hvaležnostjo sprejeli 
finančno pomoč Občine Tržič pri nakupu 
mladih dreves in zaščitnih mrež.
V Lešah je še veliko neizkoriščenega 
prostora, ki bi bil idealen za zasaditev s 
sadnim drevjem. S sodelovanjem Agrarne 
skupnosti Leše in ob finančni pomoči Ob-
čine Tržič smo našli prostor ob vpadnici v 

Leše in v nedeljo, 3. aprila, uspešno posa-
dili 53 sadik sadnega drevja.
Najprej smo pripravili teren. Treba je bilo 
požagati drevesa, grmovje in robidovje 
ter poravnati zemljo. Naredili smo izbor 
sadik, ki je vseboval hruške, orehe, če-
šnje, tepke, moštnice, češplje, špinglje, 
višnje, murve, jablane, kutine. Vsa dre-
vesa so visokodebelna, tako da bo njihov 
koreninski sistem zaščitil zemljo pred 
erozijo. Preprečil bo tudi plazenje zemlje. 
S tem nasadom smo obogatili kulturno 
krajino in prispevali k trajnostnemu ra-
zvoju vasi in okolice.
Sadno drevje bomo negovali vaščani 
sami, kajti zavedamo se, da bodo plodo-
vi pomagali pri samooskrbi prebivalcev. 
Glede na to, da je to dolgoročen projekt, 
bomo povabili lešanske otroke, ki bodo 
s pomočjo staršev postali skrbniki vsak 
svojega drevesa. Ustanovili smo Skupi-
no za razvoj podeželja »Lešanski jabuk«. 

Pripravili bomo različna izobraževanja o 
negi sadnega drevja, predelavi sadja in 
zdravi prehrani. 
Akcije ne bi mogli speljati brez ljudi, ki 
še verjamejo v dobro. Iskreno se zahva-
ljujemo Občini Tržič in županu Borutu 
Sajovicu za finančno in moralno podporo, 
predsedniku Agrarne skupnosti Leše Cve-
tu Bohinjcu, bageristu Tončku Dobretu, 
Nini, Tončki in Mihu, neutrudnemu Davi-
du Bohinjcu, Krajevni skupnosti Leše za 
malico in lešanskim gasilcem, ki so sadi-
ke lepo zalili. 

Veseli sva, da smo združili moči in uspe-
li. Največja nagrada za vse poti, skrbi in 
delo so pogled na drevored sadnega drev-
ja in pohvalne besede sovaščanov.

Veleslaloma se je udeležilo 9 članov, ki so 
dosegli naslednje rezultate: Maja Meglič 
Klemenčič 1. mesto med ženskami, Rok 
Meglič 1. mesto med mladimi petelini, 
Robert Kralj 1. mesto med starimi pete-
lini (v tej kategoriji je nastopil tudi Rajko 
Tratnik), Drago Zadnikar 3. mesto med 
modrostnimi petelini (tudi Mihael Meg-
lič). V kategoriji srednje starih petelinov 
so nastopili Boštjan Primožič, Janez Žos 
ter Jure Zadnikar, v ekipnem tekmovanju 
pa smo dosegli 2. mesto. 
Vsem tekmovalcem čestitamo, spremlje-
valcem pa se zahvaljujemo za spodbudo! 
Lovski zdravo!
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Zagotavljanje 
čebeljih paš in sajenje 
medovitih rastlin

Jure Justinek

Zagotavljanje čebeljih paš
Povečevanje števila prebivalstva in večja 
poraba hrane postajata vse hujši svetovni 
problem. Pridelovalci hrane se na to od-
zivajo z intenzivnejšim kmetijstvom in 
večjo pridelavo hrane na enaki površini. 
Posledica tega je, da izgubljamo travni-
ke, gozdove in druga območja, ki so bila 
nekdaj vir hrane za opraševalce in druge 
živalske vrste. Pri nas je to opaziti na po-
ljih, ki so posejana z monokulturami, in 
na travnikih, ki so redno pokošeni, tako 
da na njih ni več cvetja. To je tudi posle-
dica intenzivne zaščite kultur z najrazlič-
nejšimi škropivi, gojenja novih, neznanih 
in nepreizkušenih sort rastlin, tudi gensko 
spremenjenih ali vsaj ozko selekcionira-
nih, ter zmanjševanja površin, na katerih 
čebele najdejo hrano. Čebele so zato vse 
bolj ogrožene, saj jim narava, ki smo jo 
spremenili, ne zagotavlja več hrane vse 
leto.
Kako lahko vsi skupaj pomagamo?
Čebelam je treba pomagati s sajenjem 
medovitih rastlin, predvsem avtohtonih. 
K temu lahko vsak pripomore – na svoj 
cvetlični in zelenjavni vrt, na balkone in 

v cvetlične lončke posadimo medovite 
rastline, lokalne oblasti pa jih lahko sadi-
jo na javnih površinah. Te rastline dajejo 
čebelam medičino in cvetni prah, nas pa 
bodo razveseljevale s cvetjem in svojo 
lepoto.
Katere medovite rastline, ki privablja-
jo čebele, lahko posadimo na domačem 
vrtu in na javnih površinah? 
Pomembnejše rastline za čebele so: leska, 
zvončki, trobentice, žafrani, vrbe, telohi, 
rese, divja češnja, vse začimbnice in di-
šavnice, vse sadno drevje, oljna ogršči-
ca, akacija, lipa, javor, kostanj, sončnica, 
ajda, facelija in druge. S primerno zasadi-
tvijo bo naš vrt zažarel v prelepih barvnih 
odtenkih, čebele pa bodo na njem pridno 
nabirale medičino in cvetni prah. Poleg 
okrasnih rastlin so zelo medovite vse za-
čimbnice in dišavnice, ki jih je prav tako 
koristno imeti na vrtu. Od grmov lahko 
sadimo dišeče vrtnice, lešnike, ribez in 
kosmulje, vse vrste vrb oziroma mačic, 
liguster, hibiskus, vse vrste drenov in 
kovačnikov ter druge, od dreves pa lipo, 
divjo češnjo, pravi in divji kostanj, evodi-
jo, japonsko soforo, cigarovec, tulipano-
vec, amorfo, gledičijo ter seveda številne 
druge. 
Katere medovite rastline lahko posa-
dimo na večjih kmetijskih površinah, 
denimo na njivah? 
Na večjih površinah je še precej neizra-
bljenih možnosti. Rastlin, ki jih lahko 
zasadimo na njih, je precej, vse pa so ko-
ristne tudi za tla, saj izboljšujejo rodovit-
nost. Tako lahko kadar koli v letu sejemo 
facelijo ali detelje; po cvetenju rastlino 

preprosto podorjemo in s tem obogatimo 
tla s humusom. Zelo koristne so buče, ki 
dajejo veliko cvetnega prahu zlasti jese-
ni, ko ga čebele najbolj potrebujejo, in 
sončnice. Sejemo lahko še oljno ogršči-
co ali mak, največje možnosti pa ponuja 
ajda. Njive morajo biti vedno zelene, saj 
za vse letne čase obstajajo rastline, ki so 
koristne za tla, čebele in ne nazadnje tudi 
za kmeta. 
Tudi tisti, ki imajo zgolj kakšno cvetlično 
korito, lahko zasadijo vse vrste začimb-
nic in dišavnic ter najrazličnejše cvetje. 
Podrobnejši seznam medovitih rastlin 
najdete na spletni strani ČZS.
Po mnenju Čebelarske zveze Slovenije 
je nujno razglasiti čebelo za ogroženo 
živalsko vrsto ter sprejeti vse potrebne 
ukrepe za njeno zaščito, vključno s spre-
membo zakonodaje. Zavedati se moramo 
vsestranskega pomena čebel, še posebej 
njihove vloge pri opraševanju, saj brez 
čebel ne bo hrane. 

Termični solarni sistemi za pripravo tople 
sanitarne vode
Samo Cotelj

Solarni sistem za pripravo tople vode je sestavljen iz sprejemnikov sončne energi-
je, hranilnika tople vode, povezovalnih cevovodov, druge hidravlične in električne 
opreme ter medija za prenos toplote. Sistem je možno vgraditi povsod, kjer imamo 
primerno sončno lego. Lokacija vgradnje ne sme biti senčena zaradi drugih stavb, 
gozda, hribov. Optimalno dimenzioniran solarni sistem običajno zelo dobro prev-
zame pripravo tople vode v toplejših mesecih (april - oktober), v tem času lahko 
s solarnim sistemom pokrijemo ok. 90% potreb po topli vodi, preostalih 10% pa 
pridobimo s pomočjo električne energije; v zimskem času je solarni sistem manj 
učinkovit, vendar kljub temu pridobimo kar nekaj toplotne energije za predgre-
vanje tople vode, na končno temperaturo ok. 60°C jo segrejemo s pomočjo og-
revalne naprave (kotla ali toplotne črpalke) za centralno gretje. Solarni sistem v 
kombinaciji z ogrevalno napravo običajno zagotavlja celoletno ekonomično oskrbo 
s toplo vodo. Potreba po energiji za pripravo tople vode pri štiričlanski družini se 
giblje med 2000 in 3000 kWh na leto, dobro dimenzioniran solarni sistem pokriva 
v celoletni oskrbi do 80% teh potreb, to pomeni, da tak solarni sistem lahko na-
domesti do 750 l kurilnega olja letno, če preko poletja toplo vodo pripravljamo z 

ogrevalnim kotlom z nizkim izkoristkom, ki se običajno zaradi sevalnih izgub giblje 
od 30 do 40%. Vgradnja optimalnega solarnega sistema naj bi se, ob upoštevanju 
povprečne cene vgradnje in sedanje cene energentov, povrnila v povprečju v 4 – 6 
letih. Če upoštevamo, da je življenjska doba takega sistema med 15 in 20 let, lahko 
zaključimo, da se vložena sredstva povrnejo večkratno.

Vgradnja solarnih sistemov spada med ukrepe rabe obnovljivih virov energije, zato 
vgradnjo podpira tudi država. Občani so upravičeni do pridobitve nepovratne fi-
nančne spodbude, če se prijavijo na javni razpis 37SUB-OB16 in vgradijo solarni 
sistem skladno s pogoji razpisa.

Več informacij o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije lahko do-
bite v energetsko svetovalni mreži ENSVET (www.ensvet.si) oziroma v Energetsko 
svetovalni pisarni na Občini Tržič, 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 stra-
ni http://www.trzic.si/esp.aspx (naročanje na brezplačno energetsko svetovanje).

ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18

tel. (04) 597 15 52
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
maj 2016
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,  
objavljen je na spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/. 

RAZSTAVE
od 26 aprila do 28. maja, izložbe na Cankarjevi 1
Razstava fotografij: Priprava na 50-letnico; KD FS Karavanke

od 5. do 17.maja, Galerija Atrij Občine Tržič, na ogled od ponedeljka do 
petka od 9. do 18. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure
V svetu dragih in okrasnih kamnov; Tržiški muzej

od 6. do 19. maja, Paviljon NOB Tržič, na ogled od ponedeljka do petka od 
15. do 18. ure in ob sobotah od 9. do 11. ure
5. pregledna območna razstava tržiških likovnikov; OI JSK Tržič in 
Kulturno društvo tržiških likovnikov

od 12. do 30. junija, Kurnikova hiša 
Kaj so ljudje nosili spodaj? Tržiški muzej

od 19. maja do 13. junija, Galerija Atrij Občine Tržič, na ogled od poned-
eljka do petka od 9. do 18. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure
50 let pobratenja s Sainte-Marie-aux-Mines; Odkrit pogled in čvrst stisk rok; Tržiški 
muzej in Občina Tržič 

od 20. maja do 4. junija, Paviljon NOB Tržič
Likovna razstava: Tržiški velikani; Kulturno društvo tržiških likovnikov

vsak četrtek
17:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 30. april 2016
ob 20:00, Polana Nad Križami 
Kresovanje; PGD Križe

ob 20:00, na vrtu gasilskega doma v Kovorju 
Družabno srečanje ob tabornem ognju; PGD Kovor

nedelja 1. maj 2016 
Koča na Ljubelju
Majsko praznovanje z rebrci v Koči na Ljubelju; Koča na Ljubelju

torek, 3. maj 2016
16:00, Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi; Klub CVB Tržič

18:00, društvena pisarna v Bistrici
Meritve Društva diabetikov Tržič; Društvo diabetikov Tržič

19:30, Dom krajanov Lom pod Storžičem
Pregled hišnih imen v krajevni skupnosti Lom pod Storžičem; 
Občina Tržič in Ragor

sreda, 4. maj 2016
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17:00, pred trgovino Špar
Kuharska delavnica Nakupovanje živil; Društvo diabetikov Tržič

17:00, Glasbena šola Tržič
Dan odprtih vrat; Glasbena šola Tržič

četrtek, 5. maj 2016
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave: V svetu dragih in okrasnih kamnov; Tržiški muzej

petek, 6. maj 2016
16:30, Osnovna šola Križe
Tekmovanje v namiznem tenisu; NTK Križe

19:00, galerija Paviljona NOB
Otvoritev 5. pregledne območne razstave tržiških likovnikov; 
JSKD območna enota Tržič in KD tržiških likovnikov

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

sobota, 7. maj 2016
iz Tržiča
Planinski izlet na Konj; Planinsko društvo Tržič

7. Meddruštveni pohod ; Društvo diabetikov Tržič

8:30, izpred Bazilike Marije pomagaj na Brezjah
Majsko romanje po Rožnovenski poti; Društvo sv. Neža za ohranjanje kulture in 
razvoj kraja ter KD Kranjčani materam

9:00, središče Sebenj
Vaški sejem; Krajevna skupnost Sebenje

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

12:00, Skakalni center Sebenje
Tekmovanje Stari orli; Nordijski smučarski klub Tržič FMG in KS Sebenje

12:00, kegljišče v Tržiču
Tekmovanje v kegljanju za dan upora in 1. maj; Kegljaški klub Ljubelj

ponedeljek, 9. maj 2016 
Zdravstveni dom Tržič;
Šola za starše; Zdravstveni dom Tržič

17:00, Dom krajanov Lom pod Storžičem
Tekmovanje v streljanju; ŠD Lom

torek, 10. maj 2016
Pohod Planica-Tamar-Zelenci; Društvo upokojencev Tržič

17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za 
samopomoč Tržič

četrtek, 12. maj 2016
18:00, Kurnikova hiša
Otvoritev razstave: Kaj so ljudje nosili spodaj?; Folklorna skupina Karavanke in Tržiški muzej

19.30, nekdanja šola v Lešah
Mikrobiota za zdravje, KS Leše

petek, 13. maj 2016
17:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
TVU: Zelemenjava; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
TVU: predavanje Nataše Potočnik; Samooskrba z zelenjavo od semen do pridelka 

sobota, 14. maj 2016
8:00, Trg svobode
Tržni dan; Polona Brodar s.p.

9:30, Dvorana tržiških olimpijcev
44. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja - Minfos 2016; TD Tržič
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nedelja, 15. maj 2016
9:00, Dvorana tržiških olimpijcev
44. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja - Minfos 2016;
Turistično društvo Tržič

torek, 17. maj 2016
18:00, društvena pisarna v Bistrici
Meritve Društva diabetikov Tržič; Društvo diabetikov Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Zaključek bralne značke za odrasle; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 18. maj 2016
10:00, Pollakova kajža
Mednarodni muzejski dan – Muzejski detektiv v Tržiškem muzeju; 
Tržiški muzej

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

četrtek, 19. maj 2016
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov Društva slepih in slabovidnih Tržič; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17:00; pred OŠ Križe
Test hoje in meritve Društva diabetikov Tržič; Zdravstveni dom Tržič in  
Športna zveza Tržič

18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave – 50 let pobratenja s Sainte-Marie-aux-Mines; 
Odkrit pogled in čvrst stisk rok; Tržiški muzej in Občina Tržič

19:30; Kavarna Stara Godba 
4. Kreativni podjetniški večer; les; 
Občina Tržič in Ljudska univerza Tržič

petek, 20. maj 2016
19:00, Paviljon NOB
Otvoritev likovne razstave – Tržiški velikani; 
Kulturno društvo tržiških likovnikov

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

sobota, 21. maj 2016
Planinski izlet za Mladinsko skupino na Golico (1835 m); PD Tržič, 
Mladinski odsek

Meddruštveni pohod na Svetega Lovrenca nad Žirovnico; 
Društvo diabetikov Tržič

Planinski pohod na Matkov škaf; Vodniški odsek PD Križe

8:30, Športni park Križe
ZAKOn tenis open in ZAKOn nogometni turnir;  
Klub deskanja Zakon

10:00, nekdanja OŠ v Lešah
7. Astronavtski dan; Zavod Slovenski astronavt Leše

19:00, Dvorana tržiških olimpijcev
Koncert: Že 50 let ples je naš svet; 
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke 

Sobota 21. in nedelja, 22. maj 2016
GUC Zelenica
Tečaj letnega gorništva za zahtevnejše ture; PD Tržič

torek, 24. maj 2016
17:00, Predavalnica ZD Tržič
Delavnica: Prva pomoč za starše predšolskih otrok; ZD Tržič

sreda, 25. maj 2016
18:00, Predavalnica ZD Tržič
Delavnica: Dejavniki tveganja; ZD Tržič

18:00, Glasbena šola Tržič
Javni nastop učencev Glasbene šole Tržič; Glasbena šola Tržič

petek, 27. maj 2016
11:00, izpred Kmetijske zadruge v Križah
Rekreativni pohod do lovske koče na Spodnjem Vetrnem; 
Društvo invalidov Tržič

17:00, Osnovna šola Tržič, grad Neuhaus
Mavrični kšajt šunder; Klub tržiških študentov

20:00, v Pollakovem salonu ali na vrtu Tržiškega muzeja
Glasbeni večer: Marko Hatlak; Tržiški muzej

sobota, 28. maj 2016
Pohod na Vetrno, Brezje ali h Krivi jelki; Društvo invalidov Tržič 

Planinski izlet na Snežnik (1796 m); Planinsko društvo Tržič 

11:00, odbojkarsko igrišče Pr' Benk, Križe 
Zakon Beachday; Klub deskanja Zakon

11:00, koča na Kriški gori
Gorenjsko rotarijsko srečanje na Kriški gori; 
Rotary klub Tržič – Naklo in PD Križe

V P I S
GLASBENA ŠOLA TRŽI^ sprejema prijave na preizkus glasbenih  
sposobnosti za vpis v glasbeno {olo za {olsko leto 2016/17.  
Prijave bomo sprejemali v pisarni glasbene {ole: 
          
	 	 torek,	10.	maja	2016,	od	9.00	do	15.00	in
	 	 sredo,	11.	maja	2016,	od	9.00	do	18.00
          
Prijavnico	za	vpis	v	glasbeno	{olo,	ki	je	dostopna	na	spletni	strani		
www.glasbena-sola-trzic.si,	lahko	oddate	v	pisarno	{ole	ali	po	e-po{ti	
na	naslov:	gs-trzic�guest.arnes.si.	Za	termin	preizkusa	glasbenih	
sposobnosti	pokli~ite	na	tel.	{t.	04/59	80	700.
          
Preizkus	bodo	kandidati	opravljali	v	petek,	20.	maja	2016,		
od	17.	ure	dalje	po	razporedu.	       

Vpisujemo v naslednje oddelke:
klavir,	godala	(violina, viola, violon~elo), harmonika,	trobila 
(trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba), kitara,	pihala (kljunasta 
flavta, klarinet, saksofon), petje.
   
VPIS JE OMEJEN.

V pred{olsko	glasbeno	vzgojo vpisujemo otroke, rojene leta  
2011 (starost 5 let) in v glasbeno	pripravnico, rojene leta 2010 
(starost 6 let) brez preizkusa glasbenih sposobnosti v pisarni {ole  
vsak dan v ~asu uradnih ur do zasedbe oddelkov.
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Nagrajenci 2. letošnje številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore (uradno odprtje restavracije je 
bilo 26. 10. 2015) nagrajuje Restavracija Firbc' okn, so: 
1. nagrado (bon v vrednosti 30 EUR ) prejme Olga Krišelj, Goriče, Golnik;
2. nagrado (bon v vrednosti 20 EUR) prejme Nataša Učakar, Ravne, Tržič;
3. nagrado (bon v vrednosti 10 EUR) prejme Bogomira Jeraj, Žiganja vas, Križe.
Nagrajenkam iskreno čestitamo, o nagradi in možnosti prevzema bodo obveščene po pošti. 

proizvodnja in popravilo hidravličnih cevi

Za potrebe gradbene, kmetijske in gozdarske mehanizacije, viličarjev, 
proizvodnih procesov v industriji… 

Najpogostejša servisna dela obsegajo izdelave in popravila gibljivih in jek-
lenih hidravličnih cevi. Posegi se opravljajo tudi na terenu pri naročnikih, na 
gradbiščih, proizvodnih linijah… Za delo na terenu razpolagamo z mobilnim 
servisnim vozilom, dosegljivi pa smo tudi izven rednega delovnega časa.

V servisni delavnici vam nudimo popravila in obnove vseh vrst hidravličnih 
cilindrov namenjenih tako v proizvodnih dejavnostih in industriji, kot tudi 
cilindrov, na delovno mobilnih mehanizacijah.

Po dogovoru izvajamo nadgradnje in dodelave hidravličnih komponent. 
Obnavljamo servo volanske hidravlične cevi. Na tem specifičnem področju 
imamo dolgoletne izkušnje, saj je za brezhibno delovanje, poleg natančnosti 
pri posegu, pomembno zelo dobro poznavanje sistema delovanja same cevi.
Popravilo v večji meri zahteva individualni pristop, s tem se doseže želena 
kakovost. iz preventivnih razlogov se opravi še tlačni preizkus, pred in po 
obnovi.

obnova in popravila cevi za avtoklime

∫ S časoma klima cevi izgubijo svoj namen in pojavi se puščanje, tako na  
 gumenih delih klima cevi, kot tudi na aluminijastih zaradi različnih vzrokov 
∫ Mehanske poškodbe, trenja, vibracije, korozija aluminijastih delov na  
 pritrditvenih delih cevi...

Namesto da bi klima cevi menjali z novimi, jih lahko učinkovito obnovimo ali 
popravimo, kar močno zmanjša strošek.

∫  Obnovimo oziroma zamenjamo po potrebi: gumeni del klima cevi, izdela- 
 mo novi del aluminij cevi, priključne elemente cevi za pritrditev na  
 kondenzator, kompresor…
∫ Opravljamo popravilo klima cevi na terenu na vozilih samih, brez  
 demontaže cevi, pogosto zaradi zahtevnosti in skrajšanja postopka.
∫ Za izvedbe in popravila nudimo 12 mesečno garancijo.,

danijel Žibert s.p., Hladnikova ul. 38, 4294 Križe,
pe - tržič: Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič

M: 031 36 13 13, 041 81 21 87

Proste počitniške zmogljivosti !
Sindikat podjetja Peko Tržič razpolaga s počitniškimi zmogljivostmi v kampu 
Bijela uvala v Poreču, kjer je za najem prikolice še nekaj prostih terminov. 
Dnevni najem znaša 45 €. Informacije na tel.: 031-792-664 (Brigita).

Lovska koča Vetrno
Lovska koča Vetrno stoji na čudoviti lokaciji pod Kriško goro, 
s čudovitim razgledom proti Kranju, v jasnem vremenu je v 
daljavi viden celo Snežnik. Vabimo vas, da se po sprehodu 
na svežem gozdnem zraku oglasite pri nas in doživite naše 
gostoljubje.
Na velikonočno nedeljo je minilo eno leto, odkar sva naje-
mnika koče Janez in Sonja Jazbec. Najprej bi se zahvalila 
gostom za obisk. Vesela sva, da se obiskovalci vračajo in 
so zadovoljni z našo ponudbo in postrežbo. Še posebej se 
zahvaljujeva gostom, ki so v lovski koči praznovali obletni-
co ali rojstni dan, ter Lovski družini Udin boršt za korektno 
sodelovanje.
Prihajajo toplejši in lepši dnevi, bolj primerni za sprehode 
v naravo, tudi za obisk naše koče. Izbirali boste lahko med 
enolončnicami (golaž, vampi ali bograč), sobotnimi in ne-
deljskimi kosili, domačimi jedmi ter bogato ponudbo sladic, 
med katerimi je najbolj zaželena grmada.
Koča je primerna tudi za praznovanja zaključenih družb do 
25 oseb. Prosiva, da nas v primeru želje po takšnem prazno-
vanju pokličite na mobitel: 031-665-822.
Obveščamo vas, da imamo na Facebooku svojo stran (Lo-
vska koča Vetrno), kjer lahko spremljate informacije o naši 
ponudbi. Vabljeni!

NAGRADNO VPRAŠANJE: 
Katera je najbolj prodaja sladica v Lovski koči Vetrno?
1. nagrada: kosilo za 2 osebi
2. nagrada: kosilo za 1 osebo
3. nagrada: sladica za 4 osebe

Odgovore nam do 15. maja 2016 pošljite na dopisnicah na na-
slov Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ali 
po e-pošti na naslov: informacije@trzic.si. Pravila nagradne 
igre so objavljena na spletni strani https://www.facebook.
com/Lovska-ko%C4%8Da-Vetrno-489096227941239/ in na  
vpogled v Uredništvu Tržičana.

  

Lovska koča Vetrno  
 

Lovska koča Vetrno stoji na čudoviti 
lokaciji pod Kriško goro, s čudovitim 
razgledom proti Kranju, v jasnem vre-
menu je v daljavi viden celo Snežnik. 
Vabimo vas, da se po sprehodu na 
svežem gozdnem zraku oglasite pri 
nas in doživite naše gostoljubje. 
 
Na velikonočno nedeljo je minilo eno 
leto, odkar sva najemnika koče Janez 
in Sonja Jazbec. Najprej bi se zahvalila 
gostom za obisk. Vesela sva, da se 
obiskovalci vračajo in so zadovoljni z 
našo ponudbo in postrežbo. Še pose-
bej se zahvaljujeva gostom, ki so v 
lovski koči praznovali obletnico ali 
rojstni dan, ter Lovski družini Udin 
boršt za korektno sodelovanje. 

 
Prihajajo toplejši in lepši dnevi, bolj primerni za sprehode v naravo, tudi za obisk naše koče. Izbirali boste lahko med 
enolončnicami (golaž, vampi ali bograč), sobotnimi in nedeljskimi kosili, domačimi jedmi ter bogato ponudbo sladic, 
med katerimi je najbolj zaželena grmada. 
 
Koča je primerna tudi za praznovanja zaključenih družb do 25 oseb. Prosiva, da nas v primeru želje po takšnem praz-
novanju pokličite na mobitel: 031-665-822.  
 
Obveščamo vas, da imamo na Facebooku svojo stran (Lovska koča Vetrno), kjer lahko spremljate informacije o naši 
ponudbi. Vabljeni! 
 
NAGRADNO VPRAŠANJE: Katera je najbolj prodaja sladica v Lovski koči Vetrno? 
1. nagrada; kosilo za 2 osebi 
2. nagrada: kosilo za 1 osebo 
3.. nagrada sladica za 4 osebe 
 
Odgovore nam do 15. maja 2016 pošljite na dopisnicah na naslov Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič, 
ali po e-pošti na naslov: informacije@trzic.si. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani https://
www.facebook.com/Lovska-ko%C4%8Da-Vetrno-489096227941239/ in na vpogled v Uredništvu Tržičana. 
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MCL Mesni Center Luka d.o.o.
Cesta Kokrškega Odreda 26
4294 Križe
TEL: 040 294 444, 05 993 35 34

Delovni čas:
ned in pon zaprto

tor-pet:  8.00-18.00
sob: 8.00-13.00

JUNIJ 2016

M C L  M e s n i  C e n t e r M C L  M e s n i  C e n t e r

M C L  M e s n i  C e n t e r

19,90

5,50

9,90

8,50
€/kg

€/kg

€/200g

€/kg

€/kg

€/kg

TATARSKI BIFTEK

PLESKAVICE VELIKE

DOMAČA SUHA SALAMA

KRANJSKA KLOBASA

6,90 5,40
€/kg

PIŠČANČJA NABODALA Z ZELENJAVO SVINJSKI RAŽNJIČI

5,50
€/kg

ČEVAPČIČI DOLGI

3,30
PRŠUT NAREZEK

7,90
€/kg

GOVEJE KOCKE ZA GOLAŽ

5,50
€/kg

LUKOVA KLOBASA ZA KUHANJE IN PEČENJE

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