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uvodnik

Glasilo Tržičan v novi preobleki
IRMA LIPOVEC

Postala sem urednica občinskega glasila Tržičan. Zame je to velika
obveza in hkrati čast, da ste mi zaupali to odgovorno delo.
Tržičan je časopis, v katerem imate možnost objavljati prispevke
z različnih področij življenja in dela v občini. Želim, da bi v njem

4. Kadar je vsebina članka zanimiva in pomembna in je članek
preobsežen za objavo v celoti, lahko del članka objavimo v Tržičanu, ostalo pa na spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si/

mediji/casopis-trzican.html.

našli tudi veliko uporabnega zase, za življenje. Ravno zato bos-

5. Precej prispevkov prihaja v obliki poročil o uspehih na tekmo-

te našli nekaj novih rubrik. V obilici prispevkov, ki ste jih posla-

vanjih. Prosimo, da nam pošiljate samo uvrstitve na prvih treh

li uredništvu, je bilo zelo težko ugoditi vsem. Nekaj prispevkov je

mestih le, če je to državno, evropsko ali svetovno prvenstvo.

bilo treba vljudno zavrniti, več avtorjem sem poslala navodila o
tem, kako dolgi so lahko članki in zakaj jih je treba skrajšati. S člani uredniškega odbora smo se dogovorili za pravila, ki jih bomo
upoštevali pri uvrščanju prispevkov v glasilo.
1. Predvidena omejitev članka je do 1.500 znakov brez pres-

6. Tržičan bo v letu 2018 izšel: 30. aprila, 1. junija, 1. avgusta, 31.

avgusta, 1. oktobra in 2. novembra.
7. V vsakem Tržičanu bo objavljen datum, do katerega je treba
poslati prispevek. Po tem datumu prispevkov ne bomo sprejeli.

ledkov + 1 fotografija ali 2.000 znakov brez presledkov in

8. Glasilo obsega 32 strani, zato je pomembno, upoštevati n
 avodila.

brez fotografije.

9. Rok za oddajo prispevkov je 11. maj 2018.

2. Uredništvo si zaradi prostorskih možnosti pridržuje pravico objaviti ali neobjaviti, krajšati, povzemati ali delno objaviti prispele članke, v skladu z uredniško politiko.
3. Kadar je vsebina članka pomembna in se je ne da smiselno
skrajšati na 2.000 znakov, se lahko uredniški odbor izrecno od-

Tržičan je s to številko drugačen tudi po grafični podobi. Upam,
da vam bo všeč. Zahvaljujem se Občini Tržič za finančno podporo,
s katero je bila mogoča grafična prenova glasila. Najlepša hvala
oblikovalki Evi Remškar in podjetju Specom d.o.o.

loči, da je članek daljši.

Zadeva: Obvestilo volivcem na območju volišča
Bistrica II in Tržič I OVK Tržič

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorna urednica: Irma Lipovec
Pomočnica odgovorne urednice: Dominika Ahačič
Člani uredništva: Tanja Ahačič, Petra Hladnik, Jože Klofutar,
Erna Meglič, Marija Mravlje, Janja Nemc in Maja Tekavec
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski
center Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode
18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com
tel. 04 59 71 524
www.trzic.si/mediji/casopis-trzican.html
Glasilo »Tržičan« je brezplačno
Naklada: 5.980 izvodov
Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353.
ISSN 1581 - 4831

Na naslovnici: Čebelnjak, foto Tanja Magdič

V zvezi z izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem
referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper,
ki bo izveden 13. maja 2018 ter prihajajočimi volitvami v
Državni zbor RS, obveščamo volivce na območju volišča
Bistrica II in Tržič I, da smo zaradi zakonske potrebe po
zagotavljanju dostopnosti vseh volišč za invalide, zamenjali sedež volišča na dveh lokacijah:
- Volišče Bistrica II, šifra 107002, ima po novem sedež v
Domu Petra Uzarja, Ročevnica 58, Tržič, kjer bodo odslej
potekala vsa glasovanja na referendumih in volitve (do
leta 2018 je bil sedež tega volišča v prostorih KS Bistrica,
Ročevnica 61, Tržič, ki je zdaj ukinjen),
- Volišče Tržič I, šifra 107014, ima po novem sedež v Galeriji Atrij Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič (do leta 2018
je bil sedež tega volišča v Paviljonu NOB, Predilniška 12,
Tržič, ki je zdaj ukinjen).
Od maja 2018 naprej torej volivci lahko glasujete ali volite
le na novih sedežih volišč Bistrica II in Tržič I, obvestila o
tem pa bodo nameščena tako na ukinjenih kot tudi novih
sedežih volišč.

Lep pozdrav!
Jasna Levc Uršič
Predsednica Okrajne volilne komisije
7. volilnega okraja prve volilne enote

župan z nami
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Investicije prinašajo razvoj …,
pa tudi več varnosti, delovnih mest
in napredek.
Pred prvo zasajeno lopato je v investicije vloženih ogromno želja, truda, dela, neredko tudi večletnih
priprav, pridobivanja zahtevnih soglasij in dovoljenj ter skrbnega načrtovanja. Ponosen sem na sodelavce občinske uprave, ki skrbno in uspešno vodijo te postopke. Ko vidimo zadovoljstvo občanov in
napredek naše občine, je ves trud poplačan. Na politična nagajanja pa se ne oziramo, škoda besed.

Šport in presežna tržiška kultura nam lepšata spomladanske mesece.
Dvanajsti tek po ulicah Tržiča si bomo zapomnili po rekordni udeležbi.
Navduševali so mladi. (Foto: Vili Vogelnik)

Z aprilom se je začela letošnja gradbena sezona tudi v naši
občini. Gospodarsko okrevanje prinaša poleg gospodarsko
pomembnih zasebnih investicij tudi številne javne, občinske
ali državne investicije. V zadovoljstvo mi je pogled na hitro
rastočo poslovno stavbo na jugu nekdanjega Trifixa, odstranjujejo in obnavljajo se tudi objekti znotraj BPT-ja, kar je na
eni strani zasebna, po drugi plati pa občinska javna investicija.
Vsa gradbišča v občini Tržič so naša, tržiška, in bodo slej
kot prej v razvojnem smislu obogatila na našo skupnost. So
naš skupni dosežek in uspeh. Prav vsa pa zahtevajo obširna
in dobra sodelovanja, usklajevanja številnih načrtovalcev,
lastnikov zemljišč, sosedov in soglasje dajalcev. Končni uspeh je skupna nagrada za vse. Lahko smo ponosni na doseženo.

Paviljon NOB gosti že 88. razstavo
tržiškega slikarja Vinka Hlebša
in
zaokrožuje
petdesetletnico
umetniškega ustvarjanja človeka, ki
bogato znanje nesebično prenaša
tudi na občane.

Obsežna in zahtevna razširitev
nevarnega ovinka in sanacija
plazovitega terena na Begunjski
bo zaključena do julija. (Foto: arhiv
Občine Tržič)

državo, predvsem z ministrstvom in direkcijo. Izkoriščam
priložnost in se za vzorno sodelovanje, odpiranje številnih
vrat in pomoč zahvaljujem obema tržiškima poslankama,
Andreji Potočnik in mag. Jani Jenko. Še enkrat znova se je
izkazalo, da je v sodelovanju moč in da je dovolj prostora in
priložnosti za vse, ki želimo delati v dobro občine in občanov.

Dela na Begunjski cesti in sodobno krožišče v Bistrici so tržiška pobuda in sad dobrega sodelovanja ter usklajevanja z

Ker je gradnja običajno tudi začasna motnja v prostoru in
ovira v vsakdanjem življenju, vse lepo prosim za razumevanje, potrpljenje, upoštevanje obvozov in zapor. Za skupno
varnost in napredek gre.

Krožišče v Bistrici je bilo želja in varnostna nuja že desetletja. Prinaša
tudi varnejše prehode, klančino za otroške vozičke in invalide, obnovljen
vodovod, javno razsvetljavo, parkirišča in še kaj. (Foto: arhiv Občine Tržič)

Po desetletjih stagnacije se dogaja tudi v kompleksu BPT. Napredek je
prineslo dobro sodelovanje z lastniki in kulturno varstveno stroko.
(Foto: arhiv Občine Tržič)
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iz dela občinske uprave

Zelena luč za izgradnjo pločnika Zvirče Jug
Občina Tržič je sklenila pogodbo za izgradnjo pločnika Zvirče Jug s Komunalo Tržič za okrog 160.000
evrov. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, se bo gradnja lahko začela.
SAŠA PIVK AVSEC

UREJANJE OBMOČJA GRADU ALT GUTENBERG
Občina Tržič je na pobudo Kulturno umetniškega društva
Ampus pristopila k urejanju območja gradu Alt Gutenberg,
ki velja za najstarejši, v ruševinah ohranjeni kulturni spomenik grajske arhitekture na Gorenjskem in se nahaja na
hribu ob poti, ki vodi na Bistriško planino. Občina Tržič je s
KUD-om Ampus že sklenila pogodbo o oddaji nepremičnine
v brezplačno uporabo in hkrati poskrbela za čiščenje podrastja, dreves in grmovnic znotraj obzidja ter posek drevja
zunaj obzidja, ki omogoča odprtje pogleda na obzidje. V akcije urejanja in čiščenja okolice se prostovoljno vključujejo tudi
člani društva. V nadaljevanju bo Občina Tržič v sodelovanju s
KUD-om Ampus in zunanjimi izvajalci poskrbela za izdelavo idejne zasnove celostne ureditve območja in pripravo
projektne dokumentacije, ki bo služila kot osnova za nadaljnje aktivnosti pri tem projektu.

v mestno jedro ponuja možnosti za sobivanje obrtnih in industrijskih dejavnosti na eni ter določenih javnih programov, parkovnih ureditev in zelenih površin na drugi strani.
Glede nadaljnje revitalizacije območja je v postopku priprave
podroben občinski načrt. Ta dokument bo omogočil obsežnejše rušitve, prenove in rekonstrukcije objektov ter vzpostavitev nove infrastrukture v kompleksu kot celoti. Z OPPN-jem
bodo vzpostavljeni pogoji za zagotovitev novih programov na
območju, skladno z že predstavljeno vizijo Občine Tržič.
Izbrani izvajalec je z rušitvenimi deli (del objektov na vhodu v kompleks, nova upravna stavba, gasilski dom, opuščene
lope) začel v drugem tednu aprila. Občina Tržič letos načrtuje
še obnovo mostu in dela ceste, vključno s komunalno infrastrukturo. V letu 2019 želimo na območju porušenih objektov vzpostaviti večnamenski park s kolesarskim poligonom.
V tesnem sodelovanju z večinskim in vsemi drugimi lastniki
pričakujemo tudi zasebne investicije na tem območju.

V KRIŽAH BO ZRASLO NOVO NOGOMETNO IGRIŠČE

KUD Ampus bo z oživljanjem območja gradu začel v začetku junija
letos, organiziral bo srednjeveški dan. S finančno podporo, ki so jo člani
potrebovali za izdelavo rekvizitov, in z izvedbo omenjenega dogodka je na
pomoč priskočila tudi Občina Tržič. (Foto: arhiv Občine Tržič)

SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJO KRIŽIŠČA
SOKOLNICA V BISTRICI PRI TRŽIČU
Občina Tržič je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Cilj ukrepa je spodbujati nizkoogljične strategije s poudarkom na urbanih območjih ter
uvajati trajnostne multimodalne urbane mobilnosti. Občina
Tržič je za operacijo Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bis
trici pri Tržiču od Evropskega kohezijskega sklada pridobila
141.951,90 EUR nepovratnih sredstev.

Po 18 letih bodo v Križah ljubitelji najbolj priljubljene igre
z žogo dočakali nogometno igrišče. Občina Tržič je plačala
še zadnji obrok kupnine za okrog 15.000 kvadratnih metrov
veliko stavbno površino pri osnovni šoli v Križah. Zemljišče,
kjer bo zraslo novo nogometno igrišče v Križah, je bilo do sedaj v lasti petih zasebnikov, za dobrih 15 tisoč m2 površine pa
je Občina Tržič plačala okrog 520.000,00 evrov. Namenjeno je
širitvi športnega parka z nogometnim igriščem in spremljevalnimi objekti (tribune, slačilnice, garderobe). V okolici bo
potrebno urediti prometni režim s priključkom na državno
cesto in zagotoviti dodatna parkirna mesta.
»Pogodbo za ureditev travnate površine smo podpisali z domačim
izvajalcem, samostojnim podjetnikom Antonom Dobretom. V
želji, da bi k projektu pristopili koordinirano in z dobrim sodelovanjem drug drugemu pomagali, so pri podpisu z izvajalcem del
sodelovali tudi člani in vodstvo Nogometnega kluba Tržič 2012,
ki ima v svoje vrste vključenih več kot 160 mladih. Pričakujem, da
bodo dela zaključena do konca maja, igranje na veliki travnati
površini pa bo možno v mesecu septembru,« je po podpisu pogodbe povedal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Namen investicije je rekonstrukcija ene izmed najnevarnejših
točk za pešce v občini Tržič z namenom izboljšati prometno
varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu. Z ureditvijo
prehodov za pešce, povečanjem števila površin, ki so namenjene izključno pešcem, in umiritvijo prometa s prometnimi
otoki bomo korak bliže temu cilju. Z deli bomo pričeli predvidoma v drugi polovici leta 2018.

ZAČETEK RUŠITVENIH DEL V KOMPLEKSU BPT
Občina Tržič v kompleksu BPT prepoznava velik razvojni
potencial: degradirano industrijsko območje pred vstopom

Župan mag. Borut Sajovic, Mladen Novković (NK Tržič 2012), Anton Dobre
in Janez Rotar (izvajalca del) – od leve proti desni po podpisu pogodbe.
(foto Media butik)

iz dela občinske uprave
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Občinska uprava zdaj pripravlja izhodišča za naročilo celovite
programske zasnove ureditve športnega in šolskega centra ob
OŠ Križe. Cilj je, da letos pripravimo projektno dokumentacijo, ki bo omogočala prijavo investicije na državne in evropske
razpise. Če bodo prostorske možnosti to omogočale, bomo v
razširjeni športni park umestili tudi veliko atletsko stezo in
sodoben skate park.

IZGRADNJA PRETOVORNE POSTAJE NA DEPONIJI
KOVOR
Občina Tržič je s Komunalo Tržič podpisala pogodbo za izgradnjo pretovorne postaje (temelji nadstrešnice 2, žagastega zidu in voznih površin) na deponiji Kovor. Gradnja bo
predvidoma trajala do 1. oktobra letos.

REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE NA
OBMOČJU NASELJA RETNJE–BREG
Na obravnavanem odseku od odcepa v naselje Breg pri Bistrici
do avtobusnega postajališča na križišču v naselju Žiganja vas
je predvidena obnova kabelskega omrežja v kabelski kanalizaciji in zamenjava vseh obstoječih temeljev ter drogov javne
razsvetljave. Dolžina celotne trase predmetnega odseka znaša približno 1.443 metrov.

POMOČ NA DOMU ZARADI STAROSTI ALI
INVALIDNOSTI
V občini Tržič je na voljo socialno-varstvena storitev pomoči
na domu, s katero poskušamo starostnikom ali invalidnim osebam v naši občini, ki se ne morejo oskrbovati ali negovati sami,
zagotoviti pomoč, ki jo potrebujejo pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov. Upravičenci lahko uporabijo do 20 ur pomoči tedensko.
Obseg potrebne pomoči oceni pristojna socialna služba Doma
Petra Uzarja Tržič, ki je na območju občine Tržič pogodbeni izvajalec te socialno-varstvene storitve na domu, ki jo trenutno
uporablja petdeset naših občanov. Občina Tržič storitev pomoči na domu financira v višini 70 odstotkov ekonomske cene
storitve. V ta namen občina namenja 12.158,09 EUR mesečno,
uporabniki sami pa skupaj prispevajo 4.877,91 EUR.

KULTURA IMA V TRŽIČU MOČNE KORENINE
Za ljubiteljsko kulturo v občini Tržič se ne gre bati.
»Pred desetletjem, ko smo začeli s tem projektom sofinanciranja
društev, smo za potrebe ljubiteljske kulture razdelili 40 tisočakov, danes več kot 70. Obnovili smo kulturne dvorane in domove
ter z boljšimi pogoji za delo pripomogli k večji aktivnosti občanov, vključenih v ljubiteljsko kulturno dejavnost. Podatki kažejo,
da je vanjo v Tržiču vključen vsak petnajsti občan,« je po podpisu pogodb povedal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.
Veseli, da Občina Tržič še vedno nudi organizacijsko in finančno podporo ljubiteljski kulturi, kar v današnjih časih ni
samo po sebi umevno, so v Zvezi kulturnih organizacij (ZKO),
ki jo vodi David Ahačič. »Število v Zvezo kulturnih organizacij
vključenih društev raste, približujemo se številki dvajset. Povečuje
se tudi članstvo, ki je vse mlajše. V lanskem letu smo sprejeli dve
novi društvi, KUD Ampus in Načeta paleta, ki ju pretežno sestavljajo
mladi člani. Ti kažejo nove metode in umetniške smeri, kar bo popestrilo delo vseh tržiških društev in razširilo zanimanje tržiškega
občinstva,« pravi David Ahačič.

Župan je letos podpisal pogodbe o sofinanciranju s predstavniki
osemnajstih kulturnih društev in organizacij, ki si bodo skupno razdelili
dobrih 72 tisočakov. (Foto: arhiv Občine Tržič)

ZKO je od Občine Tržič tudi simbolno prevzela ključ Kulturnega centra in bo odslej skrbnik vsebin, ki se bodo dogajale v
njem. Obetamo si lahko še večje število kulturnih prireditev
in lažjo dostopnost ter uporabo prostorov za uporabnike.

AN FLET’N VEČER JE BIL POSVEČEN DOMAČEMU
TEKSTOPISCU FRANCU ANKERSTU
An flet’n večer, ki ga je ob dnevu žena in materinskem dnevu
Agencija Media butik v sodelovanju z Občino Tržič pripravila že osmo leto zapored, je bil tokrat posvečen tudi glasbenemu ustvarjalcu Francu Ankerstu, ki je bil rojen pri Sv.
Ani nad Tržičem. V domačo zakladnico je prispeval več kot
petsto besedil. Ankerstov ata je leta 1964 soustanovil ansambel Gorenjci, ljubo mu je bilo tudi kovanje ugank. Te je zbral
v zbirki Kaj je to? ter 1000 in ena uganka. Leta 1996 je izdal
pesniško zbirko Šopek kovanih rim, leta 2000 Rime življenja
in leta 2007 Zrelo klasje, pred kratkim pa še zbirko Soneti –
kres resnic. Posebnega glasbenega darila, pesmi o Tržiču, je
bil pred časom z njegove strani deležen župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic, ki je pesem čustveno recitiral in se mu
tako zahvalil za vso glasbeno doto, ki jo je zapustil Tržiču.
Glasbeni program so obarvali Zarja, Storžič, Gadi, Veseli Begunjčani, Saša Lendero in osrednji gostje Prifarski muzikanti.
S stoječimi ovacijami jih je nagradilo občinstvo, tudi sami so
se na tržiškem odru odlično počutili. »Krasno, lepo. Publika
v dvorani je bila odlična. Odziv je bil odličen, tako da smo še
kar igrali in bi še kar,« je po koncertu povedal Martin Marinč,
vodja skupine, ki jo povezuje tesno prijateljstvo. »Predvsem je
v naši skupini veliko humorja. Mi se resnično zabavamo in uživamo. Sicer bi hitro prišlo do kakšnega nesoglasja in slabe volje. Pa
pesem imamo radi,« je sklenil navdušeni Marinč.

Koncert so v dvorani spremljali njegova žena Angelca in sin Tomaž z ženo
(foto Čebron).
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spremljamo, poročamo

Le še en korak, da bodo tuji in domači lahko izenačeni
POSLANKA STRANKE MODERNEGA CENTRA (SMC), ANDREJA POTOČNIK

»Nemalo je bilo v zadnjih treh letih in pol
– tudi na političnem parketu - povedanega in predstavljenega o tem, kako v našo
državo privabiti nova vlaganja in s tem
prispevati k še dodatnemu gospodarskemu razvoju. Pravzaprav je bil celoten širši
družbeni diskurz prežet s številnimi pro
et contra argumenti o načinu privabljanja
novih investicij, a hkrati z načelno podporo novim delovnim mestom.

delovna mesta z višjo dodano vrednost
jo in krepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. A roko na srce: nobena
vlada do sedaj se v bistvu ni resno spo
prijela oziroma resno zagrizla v reševanje
problematike neenakovrednega položaja
domačih in tujih investitorjev. To se zdaj
spreminja. Loči nas samo še en korak do
zagotavljanja enakovrednih pogojev za
domače in tuje investitorje.

Nesporno dejstvo je, da japonska Yaskawa
postavlja Slovenijo v središče razvoja
robotike v Evropi in da MagnaStyer postaja sinonim za bolje plačana delovna mesta. Sama obe investicijski zgodbi dojemam
kot pomemben korak naprej, ki pa hkrati
tudi odpirata pomembno vprašanje. Kako
izenačiti izhodiščni položaj domačih in
tujih investicij?

Pred nami je nov krovni zakon, ki temeljito ureja spodbujanja investicij. Tovrstne
zakonske podporne rešitve podjetjem, ki
jih bomo poslanci zdaj obravnavali, imajo zdrave temelje. Podjetja so trajnostno
razvojno naravnana in so sposobna sama
preživeti na konkurenčnem trgu. Ne
dvomno predstavljajo dobro podlago za
dvig minimalne plače na podlagi dobrega
poslovnega okolja.

Zavedajmo se, da so investicije nujen del
vsesplošne zgodbe razvoja. Odpirajo nova

Verjamem, da bodo tudi druge politič-

ne stranke podprle to rešitev, ki določa
pravno podlago za spodbujanje začetnih
investicij po načelu enake obravnave domačih in tujih v
 lagateljev.«

Andreja Potočnik

Minister Počivalšek obiskal uspešno tržiško podjetje MIGI in si
ogledal traso nove kolesarske povezave Tržič–Naklo–Kranj
SAŠA PIVK AVSEC, FOTO: MEDIA BUTIK

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na povabilo tržiške poslanke v DZ RS Andreje Potočnik in
župana Občine Tržič mag. Boruta Sajovica
10. aprila obiskal uspešno tržiško podjetje
Migi in si ogledal, kako bo občina uredila
zemljišče, ki ga je Vlada Republike Slovenije sredi lanskega decembra – s pogodbo, ki sta jo sklenila minister Počivalšek in
župan – brezplačno predala občini v last.
Občina Tržič bo tako lahko uredila kolesarsko stezo in pešpoti na trasi nekdanje
železniške proge od Križev do Žiganje vasi.
Minister Počivalšek je bil navdušen nad
obiskom uspešnega družinskega tržiške-

ga podjetja Migi, ki se ukvarja z izdelavo obutve. Znamko Migi odlikuje visoko
kvalitetna obutev in vložki iz mehkih in
lahkih materialov. »Naši glavni trgi so Japonska, Švica in Nemčija, 10 % smo prisotni
tudi v Sloveniji,« je povedal Mihael Gros,
direktor podjetja Migi, ki v letošnjem letu
načrtuje vsaj 20 % rast in opozarja na pomanjkanje delovne sile.
»Živimo od gospodarstva in živeli bomo od
gospodarstva. Slovenija nima drugega motorja. Če bomo vam omogočili, da boste lahko delali, bomo tudi ostali lahko živeli,« je
 očivalšek.
poudaril minister Zdravko P

Minister Počivalšek med ogledom proizvodnje
Migi (foto Media butik)

Podaljšek Studia City
ŠPELA JERALA

V torek, 10. aprila se je v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja uspešno odvil zanimiv večer.
Težko pričakovani gost, gostobesedni in
izčrpni Marcel Štefančič jr., je v pogovoru, ki ga je vodil znameniti stripar in ilus
trator Zoran Smiljanić, sicer avtor kultne
stripovske serije o Meksikajnarjih, obis
kovalke in obiskovalce držal v napetosti
dobri dve uri in pol, kar je za sto odstotkov
presežen »timing«, namenjen tovrstnim
večerom v knjižnici. Sproščeno je odstrl
zastore v zakulisje oddaje Studio City, ki
bo drugo leto praznovala okrogli jubilej,

tridesetletnico. Čeprav jo že od vsega začetka ukinjajo, se je aktualna in družbeno kritična oddaja verjetno obdržala tako
dolgo zaradi odlične gledanosti. Dotaknil se je svojega ustvarjalnega življenja
in prisotnim utemeljil svoj obsežen opus
člankov in knjig, pri stvarjenju le-teh pa
ga ne zmotijo niti žulji na konicah prstov,
za kar je kriva posebna in glasna tehnika
dvoprstnega tipkanja. Večer odstiranja in
osveščanja je obiskovalkam in obiskovalcem podaril novih tem v razmislek.

spremljamo, poročamo
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Evropski teden mobilnosti 16. - 22. september
Tudi v letošnjem letu se je Občina Tržič s
podpisom »Listine 2018 – Evropski teden
mobilnosti« pridružila kampaniji, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako
leto med 16. in 22. septembrom. V okviru
tega tedna bomo ob podpori programa Aktivno v šolo izvedli organizacijo Pešbusa v
vseh treh tržiških osnovnih šolah.
Aktivna pot v šolo pomeni, da gredo otroci v šolo in iz šole peš, s kolesom ali
skirojem. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s
kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot
tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki
otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Delež otrok, ki v
šolo prihajajo na aktiven način, je v nekaj desetletjih drastično upadel, hkrati se
zmanjšuje tudi skupna količina gibanja
med otroki, narašča pa problem debelos
ti in drugih bolezni, povezanih s spremenjenim življenjskim slogom. Zato je za
populacijo osnovnošolskih otrok izrednega pomena pridobiti dobre navade tudi
na področju trajnostne mobilnosti. Otroci so danes manj samostojni in manj časa
preživijo zunaj kot pred nekaj desetletji.
Aktivna pot v šolo ima prednosti tudi za
vse ostale, saj zmanjšuje prometno gnečo
okrog šol in s tem povečuje prometno varnost. Zmanjšuje motorni promet in s tem
prispeva k bolj čistemu in bolj zdravemu
okolju.

Predlagane so naslednje proge Pešbusa:
OŠ Križe:
1. Pristava–OŠ
2. Sebenje–OŠ
OŠ Bistrica pri Tržiču:
1. Loka–Kovorska cesta–Deteljica–avtobusno postajališče Bistrica–OŠ
2. Zgornja Bistrica–OŠ
OŠ Tržič:
1. Avtobusno obračališče pri stolpnici v
Tržiču–OŠ
2. Ravne–OŠ
Vse starše prosimo, da spodbujajo udeležbo svojih otrok pri Pešbusu, zaželeno je, da se tudi sami kot spremljevalci
vključijo v proces ali k spremljanju spodbujajo stare starše in ljudi, ki jim zaupajo.

vso zainteresirano javnost, društva, posameznike in vse, ki ste pripravljeni sodelovati. Tako boste pokazali otrokom,
da res ne potrebujemo avtomobila na
vsakem koraku in da nam je mar tudi za
naše zdravje in okolje.
Kdo je lahko spremljevalec?
- Polnoletna oseba,
- skrbna, odgovorna in prijazna oseba, ki
ima veselje do dela in druženja z otroki,
- oseba, ki pozna pravila cestnega
prometa.
Več o programu Aktivno v šolo in akciji Pešbus si lahko preberete na spletni
strani aktivnovsolo.si.
Z vprašanji se lahko obrnete na e-naslov:
mojca.svajger@trzic.si ali
aneta.lavtar@trzic.si.

Za spremljevalce otrok oziroma za vodenje Pešbusa k sodelovanju vabimo tudi

Akcijo bodo osnovne šole izvajale dva
tedna, in sicer od 17. septembra do 30.
septembra 2018. Glede na prijave učencev bomo pripravili 'vozni red' in 'progo'
Pešbusa. Pred izvedbo akcije bodo starši
in učenci seznanjeni z gradivi za izvedbo
aktivnosti.

Tržiški veterani aktivni v vojni in miru
LADO SREČNIK, FOTO: VALENTIN KLEMENČIČ

Občinsko združenje veteranov vojne za
Slovenijo Tržič je bilo ustanovljeno, da
bi negovali spomine na osamosvojitveno
vojno, razvijali tovarištvo in medsebojno
zaupanje.
Zbor članov Območnega Združenja veteranov vojne za Slovenijo – Tržič je bil 16.
marca 2018 v OŠ Bistrica. Povedali smo
želje, pričakovanja, kritiko in predloge za
delo združenja v prihodnje.
Predsednik Vojko Damjan je v poročilu
poudaril: »Dostojno smo počastili 26-letnico osamosvojitvene vojne za Slovenijo, spomin na dogodke iz leta 1991 na Ljubelju in
Medvodjah, kjer so bile bojne aktivnosti enot

Teritorialne obrambe Tržiča. Izvedli smo
tradicionalni pohod po poteh TO na planino
Korošico in pohod v Dražgoše. Odkrili smo
dve spominski plošči, kjer smo v času osamosvojitvene vojne 90/91 in dogodkov pred
vojno skrivali orožje in strelivo. Spominski
plošči sta na stanovanjskih objektih v Kovorju pri Milanu in Angelci Zupan, po domače
pri Kunštu, in v Dolini pri Francu in Tončki
Tišler, po domače pri Pinču.«
Leto 2018 je zaradi 50-letnice Teritorialne obrambe še posebno leto. Nastala je 19.
novembra 1968. Osrednja slovesnost bo
10. oktobra 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Predsednik OZVVS Tržič Vojko Damjan
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Boris Cavazza gost drugega glasbenega večera v Tržiču
ROMANA KRAJNČAN

Na drugem Glasbenem večeru v Tržiškem
muzeju, ki bo na sporedu v petek, 11. maja,
ob 20. uri v Pollakovem salonu Tržiškega
muzeja, bo nastopil največja legenda gledališča in filma, glasbenik, poet, interpret
in velik človek Boris Cavazza.
Boris Cavazza je za svojo najnovejšo ploščo »11 korakov« soustvaril glasbo in poe
zijo. Vse pesmi so osebnoizpovedne s pridihom swinga, jazza, bluesa, šansona in
balad, s poudarkom na mediteranskem
melosu in poetiki. Boris Cavazza vedno
znova očara z izjemno interpretacijo in
karizmo. Nastopil bo skupaj s svojim kvar-

tetom, ki ga sestavljajo odlični glasbeniki:
Igor Leonardi ¬– kitara, soavtor glasbe;
Tadej Kampl – kontrabas in Primož Fleischman – saksofon.
Obeta se prelep glasbeni večer, ki ga bomo
zaokrožili z druženjem ob kozarčku vina
»Dar sonca« iz Hiše dobrih vin Koželj.
Prisrčno vabljeni.

Knjižnica povezana z lokalnim okoljem
MARINKA KENK-TOMAZIN

Gost aprilskega torkovega večera Marcel
Štefančič jn. je med vsem zanimivim povedal tudi, kakšne so splošne knjižnice v
New Yorku. Da so to predvsem prostori za
zbiranje skupnosti, za življenje skupnosti
in domala edini prostor, kraj, ki je za ljudi brezplačen, ki ga kremplji kapitalizma
niso sprivatizirali in visoko zaračunali.
Knjižnica v Tržiču je po svoji osnovi združevalna in odprta vsem, kot njeno gradivo,
ki je najbolj raznovrstno z vseh mogočih področij delovanja človeškega uma in
duha, brez omejitev s premnogimi predsodki. Prvenstveno služi svojemu lokalnemu okolju, ne pa samo njemu. Kar trije marčevski dogodki so združili lokalne
izvajalce in lokalno občinstvo. Najprej so
bile to spomladanske Besedarije v izvedbi Društva upokojencev Tržič. Tokrat so
svoje zapise delili udeleženci kreativne

delavnice pod mentorstvom Nataše Kranjc
Škofic – v prispevkih Marine Berlot, Marije Rožič, Zvonke Pretnar in Vladimirja Ovseneka se je »šolanje« pozitivno izrazilo.
Sledilo je potopisno predavanje domačina
Stanislava Valjavca, ki nas je popeljal v
Kirgizijo. Občinstvo se veseli s tistimi, ki
popotujejo v živo in nato izkušnje in lepe
fotografije delijo z ostalimi. Skupnost povezujejo tudi spomini na ne tako davno
preteklo življenje v Tržiču. Gor pa dol po
pvac so se sprehajali Ivo Kokalj, Sašo Perko, Ludvik Soklič, Boris Kuburič in Nejc
Perko, ki so nizali spomine na večeru Nekoč so bili igralci. Kako živa je bila dramaturgija, društva, koliko ljudi je sodelovalo
pri nastajanju iger, kako željno in množično so jih ljudje hodili gledat, vse to pripoveduje, da je bil čas pred sedemdesetimi,
petdesetimi leti izjemno bogat. Režiser

Šentanski variete
IRENA ROMIH, FOTO: LUKA RENER

Kulturno umetniško društvo Podljubelj se
je po dolgem kulturnem premoru ponovno zbralo v zasedbi devetnajstih članov in
v soboto, 3. marca 2018, v Domu krajanov
Podljubelj pripravilo prireditev z naslovom Šentanski variete.
Za vas smo se trudili: Franci Janc, Jože
Meglič, Jože Švab, Stane Meglič, Janez
Kavčič, Nika Ahačič, Neja Skočir, Darja Grm, Joži Meglič, Nik Dobovšek, Špela
Dovžan, Neja Skočir, Mojca Krašovec, Urška Kavar, Vanda Zakrajšek, Irena Romih,
Bojan Rejc in Miha Lindav. Za tehnično
pomoč sta poskrbela Matej Ahačič in Slavc

Gregorčič. Polovico nastopajočih smo pretekla leta že videvali na našem odru, druga
polovica ekipe je pogumno preživela ognjeni krst.
Hvala vsem obiskovalcem, ki ste do zadnjega kotička napolnili dvorano.

Dolfe Anderle pa eden najbolj požrtvovalnih, dolgoletno vpet v to sfero ustvarjanja.
Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov
je 28. marca 2018 podelilo častni znak
(priznanje) Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
za dolgoletno in uspešno sodelovanje pri
izvedbi programa Občinskega združenja
slovenskih častnikov Tržič.
Povezovanje z lokalnim okoljem, neformalno izobraževanje občanov z mnogovrstnim gradivom, ki ga predstavljamo
na srečanjih z avtorji in ustvarjalci ter številne dejavnosti za najmlajše, ki razvijajo
ljubezen do pisane besede, bralno pismenost in bralno kulturo, so osrednje točke našega delovanja. Ne pa edine. Mnogo
vzrokov, da obiščete knjižnico, ki je knjiž
nica, prostor za vse.

kultura
Joža Gros – devetdesetletnik
DR. BOJAN KNIFIC

Meseca marca je Joža Gros, ki je bil rojen
Za Mošenikom v Tržiču, praznoval devetdeset let. Znani tržiški čevljarski mojster
je v drugi polovici 20. stoletja pomembno
zaznamoval razvoj Peka in pozneje spodbudil nastanek podjetja Migi, ki ga je sprva
vodila njegova žena in za njo njuna sinova.
S svojimi bogatimi izkušnjami je že pred
časom obogatil stalno razstavo Tržiški
šuštarji, ki je na ogled v Tržiškem muzeju, zdaj so po zaslugi sinov Joža in Miha,
snahe Alenke Gros in podjetja Migi zapisi
njegovih spominov izšli v knjigi.
Življenjsko pot Joža Grosa je krojilo delo,
dediščina mu je bila položena v zibko.
Z izjemnim pripovedovalskim darom je

iskreno, zbrano, tenkočutno in s kančkom
humorja pripovedoval zgodbo svojega
življenja, ki je skupaj s spremnim besedilom zagledala luč sveta pod naslovom Življenje tržiškega čevljarja in podnaslovom
Joža Gros: Od Kaštrunovega bêrštata do
zlate dobe Peka in podjetja Migi. V njej je
govora o čevljarskih koreninah, otroštvu,
mladostniški razigranosti in vojnih razmerah, o trdem delu, izkušnjah iz tujine
in uspehih doma. Knjiga na nekaj manj
kot 400 straneh ob bogatem slikovnem
gradivu hkrati predstavlja zgodbo, sorodno drugim tržiškim čevljarjem, ki jim
je življenje prinašalo tanjše ali debelejše
rezine kruha, ter zgodbo o Tržiču in Peku,
kakršna sta bila in se ne bosta več vrnila.
Če vas zanima, kako so tržiški čevljarji lovili ptiče, kaj so delali s šojami, v katerih
smeteh je bil dnar, čemu je služila klajšpa,
kako so dreto scat peljali, kaj sta popara
in cicvara, zakaj je nedela beva in pondelk plav, kakšno knjigovodstvo je lahko
v cekarju, kako je bilo v partizanski bitki
na Poreznu, kako se je od šestdesetih let
20. stoletja dalje razvijal Peko in mnogo
drugega, si knjigo, ki jo je mogoče kupiti
v TPIC Tržič, oglejte in obiščite muzejski
večer. Ta bo 24. maja 2018 ob 18. uri, dan
pred mednarodnim muzejskim dnevom v
Pollakovem salonu v Tržiškem muzeju. Na
njem bo Joža Gros skupaj z gosti v pogovoru s piscem prispevka spregovoril o prehojeni življenjski poti in knjigi, ki jo bo po
predstavitvi mogoče tudi kupiti.

Metka Pavšič ničesar ne obžaluje
SABINA ŠOLAR

Metko Pavšič je bolezen zaznamovala že v
zgodnjem otroštvu, skoraj popolnoma je
izgubila vid. Vseeno ni dopustila, da bi bila
bolezen tista, ki bo vodila njeno življenje.
Vajeti je vzela v svoje roke, diplomirala je
iz socialnega dela, nato pa magistrirala na
AGRFT, smer oblike govora.

S svojimi strahovi, teh ni bilo malo, se je
začela soočati. Eden teh je bil strah pred
javnim nastopanjem. V torek, 13. marca,
se nam je v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja predstavila v več vlogah monodrame
Vinka Möderndorferja Ničesar ne obžalujem in dokazala, da obvladuje tudi tremo.
Skozi doživeto in občuteno odigrane like
smo spoznali sedem žensk in z vsako od
njih preživeli del večera. Zahtevne vloge
Pavšičeva mojstrsko obvladuje z glasom
in gibom, višek zgodbe pa je skorajda šepetanje – pripoved matere, ki je izgubila
svojega otroka. Bolečina, ki je vela iz teh
besed, se je razlila po dvorani in izzvenela
šele ob dramatičnem koncu, odlično izvedeni pesmi Edith Piaf Ničesar ne obžalujem, zapeti v izvirnem, francoskem jeziku.
Gledalci smo imeli priložnost spoznati
odločno, energično žensko, ki življenje
zajema s polno žlico.

Tržiška

kulinarika

Grenadirmarš
(za 4 osebe)
1/2 kg krompirja
300 g testenin
1 žlica svinjske masti
1 čebula ali por
sol (po okusu)

Ločeno skuhamo krompir
in testenine. Kuhan krompir
olupimo in ga narežemo na
lističe (enako kot za pražen
krompir). V ponvi na žlici masti
rahlo prepražimo na drobno
sesekljano čebulo, ki jo lahko
zamenjamo s porom. Ko čebula
postekleni, dodamo krompir, ki
ga pražimo približno 10 minut.
Dodamo testenine, solimo in
vse skupaj pražimo še približno
10 minut. Med praženjem jedi
toliko časa ne mešamo, da se
spodaj lepo zapeče.
Petra Hladnik, Tržič

foto: Dušan Podrekar
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šport

Anže Peharc, najboljši športnik Tržiča
za leto 2017
Športna zveza Tržič in Občina Tržič sta v mesecu marcu v Kulturnem centru pripravili svečano akademijo, na kateri smo podelili priznanja športnikom, ki so v preteklem letu 2017 dosegli odmevne
mednarodne rezultate ali osvojili naslov državnega prvaka.
BISERKA DRINOVEC, FOTO: VILI VOGELNIK

PLAKETO ZA IZJEMNI DOSEŽEK V PYONGCHANGU JE
PREJEL DESKAR ŽAN KOŠIR
Program smo začeli s podelitvijo plakete za izjemen dosežek
na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pyongchangu, ko nas
je z osvojenim tretjim mestom v paralelnem veleslalomu razveselil Žan Košir. Plaketo sta mu podelila predsednik Športne
zveze Tržič Boris Tomazin in župan Občine Tržič mag. Borut
Sajovic.

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI TRŽIČA
Strokovna komisija, ki jo je imenoval izvršni odbor športne
zveze, je pregledala vse prispele predloge in na osnovi pravil
izvedla točkovanje ter določila vrstni red najboljših športnikov. Prvo mesto in s tem naziv najboljšega športnika Tržiča
za minulo leto je osvojil športni plezalec Anže Peharc. Drugo
mesto je osvojila kegljačica Irena Mejač, tretje mesto je zasedel smučarski skakalec Anže Semenič. Ostali kandidati za ta
laskavi naziv so bili še, deskar Žan Košir, kegljača Davor Sobočan in Sara Rovtar ter plesalki Laura Višnar in Maša Štucin.

NAJOBETAVNEJŠI ŠPORTNIKI
Prvo mesto je osvojil obetaven veslač Miha Aljančič, član
Veslaškega kluba Bled, drugo mesto sta osvojila plesalca Kaja
Šmid in Jaka Jordan, člana Plesnega kluba Tržič, tretji pa je
bil nordijski kombinatorec Matevž Malovrh, član Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG.

DRŽAVNI PRVAKI V MINULEM LETU IN PREJEMNIKI
MALEGA ŠPORTNEGA ZNAKA OBČINE TRŽIČ
Matic Hladnik, član Nordijskega smučarskega kluba Tržič
FMG, je bil državni prvak v nordijski kombinaciji in smučarskih skokih v kategoriji starejših dečkov, Tim Dolinar,
državni prvak v hokeju na ledu, član Hokejskega kluba Hid
ria Jesenice. Neža Perko, članica Tekaško smučarskega kluba Triglav iz Kranja, je državna prvakinja v teku na smučeh
pri mlajših mladinkah, Rika Dolžan, članica Plesnega studia

Špela, je postala državna prvakinja pri mlajših deklicah, Naja
Zupan je postala državna prvakinja v teakwondoju in je članica Teakwondo kluba Radovljica.
Jerneja Repinc Zupančič, Ajda Košnjek in Juš Sušnik so državni prvaki v smučarskih skokih. So člani Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG. Državni prvaki ekipno so pri mlajših
dečkih postali Martin Jekovec, Nejc Pavlič, Aljaž Hladnik in
Valuk Markelj. V kategoriji starejših dečkov so ekipno zmago
osvojili Juš Sušnik, Matic Hladnik, Dan Belhar in Ožbe Zupan.

PREJEMNIKI VELIKEGA ŠPORTNEGA ZNAKA OBČINE
TRŽIČ
Članski državni prvakinji v teku na smučeh Nina in Anita
Klemenčič tekmujeta za Tekaško smučarski klub Triglav iz
Kranja. Mladinski državni prvak Žiga Plajbes v skoku v daljino je član Atletskega kluba Triglav Kranj. Maja Vengar, članica Kegljaškega kluba Ljubelj, je državna prvakinja v kegljanju.
Matic Novak je državni prvak v plesu in je član Plesnega kluba Tržič. Maša in Laura Višnar sta članski državni prvakinji
v hip hopu in plešeta za Plesni studio Špela in skupina Breakingz Plesnega kluba Tržič, zanjo so nastopili Gregor Tadel,
Kristjan Debeljak, Anže Glavič, Marko Stegnar, Vid Zaman,
Miha in Janez Ječnik.

PREJEMNIKI ŠPORTNE PLAKETE ZA IZJEMNE DOSEŽKE
Na področju hokeja na ledu je plaketo prejel Gaber Podrekar, ko je na turnirju Pee Wee, z ekipo Češke, osvojil prestiž
ni naslov. Na področju namiznega tenisa sta plaketo prejeli
športnici invalidki Barbara Meglič in Tanja Oranič. Za osvojeni naslov evropskega prvaka v balinanju je plaketo prejel
Jaka Kosirnik.

PLAKETE OB JUBILEJU DRUŠTVA
Plakete so prejeli Plesni klub Tržič za 20 let delovanja, Balinarski klub Bistrica za 30 let delovanja in Nordijski smučarski klub Tržič FMG za 50 let delovanja.

šport
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Turno-smučarski praznik ZELENICA SKI RAID 2018
MILAN MEGLIČ. FOTO: MARJAN REKAR

Zelenica je že lepo uveljavljena in s tem priljubljen turno-
smučarski cilj in verjetno ena bolj obiskanih tovrstnih točk na
Gorenjskem.
Leta 1999 je prvo tekmo na Zelenici organiziral domačin Marjan Gros, alpinist in gorski reševalec, predvsem pa pionir turnega smučanja. Po letu 2004 je organizacijo prevzelo Društvo GRS
Tržič, tekmovanja je vodil Milan Meglič. Večina tekem je bila na
planini Javornik v Lomu pod Storžičem.
Letos je potekalo 14. tekmovanje, ki so ga organizirala tržiška
društva. Pripravili smo dve tekmi za državno prvenstvo v tekmovalnem turnem smučanju. Krovni organizator je bilo Društvo za
razvoj turnega smučanja, soorganizatorji so bili še Društvo GRS
Tržič, Športno društvo Lom in Planinsko društvo Tržič.
V soboto so se tekmovalci pomerili na večernem vzponu. Začetek je bil na parkirišču na Ljubelju, cilj pa koča na Zelenici. Nejc
Kuhar je bil najhitrejši. Na cilj je prišel v manj kot 18 minutah. V
nedeljo je bila še individualna tekma na daljši progi.
Hkrati je potekal Hoby vzpon, brez merjenja časa, kar je novost
med takšnimi prireditvami. Žal smo si v nedeljo želeli nekoliko
več tekmovalcev, prav tako pa tudi ostalih udeležencev, ki bi se
pridružili Hoby vzponu. Zavedamo se, da je to nova vrsta sodelovanja, zato upamo na večjo udeležbo v prihodnje.
Organizator je tekmo izpeljal na visokem nivoju. V primerjavi
s takšnimi prireditvami v tujini, je bila po besedah prisotnih ta
tekma »tekma presežkov«. Pohvale so bile nagrada za vloženi
trud in velika spodbuda za vnaprej.

Zaključek tekme in podelitev priznanj najboljšim je bil pred kočo. Na
pravem pomladnem soncu je bilo res prijetno.
Zelenica nam nudi idealne pogoje za izvedbo takih tekem. V prihodnje želimo pritegniti čim več rekreativnih turnih smučarjev.
Želimo si, da bi sodelovali predvsem pri Hoby programu, si ogledali atraktivno tekmovanje in se ob zaključku poveselili z nami.
Na svidenje prihodnje leto!
Več na:
WWW.ZELENICASKIRAID.EUWWW.TURNI.SI

Podljubeljski sankači znova uspešni
TANJA KRALJ, FOTO: TANJA KRALJ

V italijanskem Latschu (Tarsch) so 25. februarja 2018 potekale 29.
svetovne igre mladih v sankanju na naravnih progah (FIL Jugend
spiele im Rennrodeln auf Naturbahn). Sodelovalo je devet držav. Več
kot 100 sankačev je bilo razvrščenih v štiri kategorije. Barve Slovenije
je več kot odlično zastopalo pet sankačev; Meta Mekina in Ožbej Černe (SAK Jesenice), Nika Nemec, Žiga Kralj in Vid Kralj (ŠD Podljubelj).
Žiga je v svoji konkurenci (šolarji; letnik 2007 in 2008) pometel s
sotekmovalci in z naskokom več kot štirih sekund osvojil 1. mesto.
To je že Žigovo drugo najvišje odličje s svetovnih tekmovanj. Odličen je bil tudi Vid Kralj (kategorija dečki; letnik 2005 in 2006), ki
je prisankal 2. mesto. Meta je bila 11., Nika 12. in Ožbej 15.
Po večletnih udeležbah, brez stopničk, smo zopet dokazali, da
lahko konkuriramo tudi močnim sankaškim velesilam, kot sta

Podljubeljski sankači znova uspešni
Italija in Avstrija. Tekmovalci teh držav imajo veliko boljše pogoje za treninge.
Disciplina moški in ženski enosed je tudi kandidatka za uvrstitev v program na naslednjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu
2022, kar si sankanje na naravnih progah, glede na zahtevnost,
atraktivnost in množičnost, vsekakor zasluži.

10. memorial Andreja Šmitka
MARTINA ŠMITEK, FOTO: JOŽE ROMŠAK

Športno društvo Lom je memorial Andreja Šmitka organiziralo že
10., tokrat zadnjič. Vsa leta so se društvo in posamezniki prizadevali za organizacijo in izvedbo. Hvala. Hvala vsem tekmovalcem. Bile
so to res posebne tekme, polne spominov in prijetnega druženja.

linijo, tako kot že tolikokrat, tako kot včasih, ko je bil med nami še
Andrej. Doseči koncentracijo na tak dan je še posebej težko, pa vendar s prestopom linije strelca postaneš samo tekmovalec. Čeprav
ne gre samo za tekmovalnost, se potrudiš za rezultat in tudi zase.

Na dan tekmovanja privrejo spomini, ki so že daleč, pa vendar tako
blizu. Spomine podeliš s sotekmovalci. In potem stopiš na strelno

Še enkrat hvala vsem, ki ste omogočili memoriale. Hvala vsem, ki
ste prišli na tekmovanja in druženja.
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Namiznoteniški klub Križe
BOJAN MANDIČ

Od meseca maja 2017 Namiznoteniški klub Križe deluje pod novim vodstvom. Predsednik kluba je postal Matej Ulčnik, v pomoč
pri delu mu je nov upravni odbor. Vodstvo kluba si bo prizadevalo
povečati število mladih igralcev in v klub pritegniti več odraslih
ljubiteljev namiznega tenisa.

slovenski namiznoteniški ligi, v 1. gorenjski ligi in veteranski gorenjski ligi.

Poizkušali bomo pridobiti prostor, kjer bodo mize stalno
postavljene. Klub želi organizirati več tekmovanj.

NTK Križe je v decembru 2017 organiziral tri tekmovanja;
občinsko prvenstvo, TOP-8 turnir Republike Slovenije, in
medregijsko prvenstvo za učence in učenke, kjer je nastopalo 110 tekmovalcev. NTK Križe je od trenerjev in igralcev prejel
pohvale za odlično organizirano vodenje tako velikega turnirja.

Mlajši igralci pod vodstvom trenerja Uroša Mraka trenirajo v
telovadnici OŠ Križe. Članske ekipe NTK Križe nastopajo v 3.

PROGRAM ZA LETO 2018
Upravni odbor NTK Križe je za 2018 sprejel bolj ambiciozen plan.
V maju 2018 bo NTK Križe pod okriljem Športne zveze Tržič organiziral Občinsko prvenstvo Tržiča 2018.
NTK Križe bo 14. aprila 2018 v Dvorani tržiških olimpijcev zadolžen za tehnično izvedbo turnirja Pokrajinske zveze društev
upokojencev Gorenjske, ki ga bo organizirala DU Tržič. Turnir
sodi med večje, saj bodo igralci igrali namizni tenis na dvanajstih
mizah.
Mladi, ki se želijo naučiti veščin najhitrejše igre na svetu, naj
pokličejo trenerja Uroša, telefon: 031 444 656.

Medregijsko prvenstvo za deklice in dečke, sodnica Tina Ulčnik.

Za vse rekreativne navdušence je trening ob petkih od 17.00 do
18.30 v OŠ Križe.

Svetovni dan zdravja 2018
VESNA ŽITNIK, ANA MARIJA KUHELJ

V tem šolskem letu smo se v Vrtcu Tržič pridružili projektu Zdravje v vrtcu pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Velik poudarek namenjamo zdravemu življenjskemu slogu,
zdravju ustne votline, pravilnemu umivanju rok, zdravi in raznoliki prehrani.

različno strukturo prigrizkov in napitkov, spoznavali hrano, ki je
ne jedo vsak dan. Tako so pridobivali navade zdravega in raznolikega prehranjevanja.
Splaknili smo si še zobe in utrdili osnovna načela ustne higiene.

Zaposleni v enoti Deteljica, smo v petek, 6. aprila 2018,v službo
prišli peš, s kolesom ali javnim prevozom. Starše in otroke smo s
pomočjo plakatov spodbudili k aktivni obliki prihoda v vrtec.
Na dvorišču smo otrokom predstavili igre: med dvema ognjema, gumitvist, trajbanje, ristanc, šlik, šlak, šlok, preskakovanje in
vrtenje kolebnice. Na ta način so otroci spoznali igre sedanjosti
in preteklosti. Ob tem so razvijali skladnost gibanja, ravnotežje,
orien
tacijo v prostoru, moč, natančnost, hitrost in vztrajnost.
Iskali so svoje poti in reševali gibalne probleme.
Na koncu smo si temeljito umili roke, uživali v sladko-slanih
presnih prigrizkih in zmešančkih; veseli korenček, poskočna špinača, igrivi ananas. Radovedno so poskušali ponujeno. Prepoznavali so razlike med sladkim, kislim in slanim okusom. Opazili so

Test hoje
Športna zveza Tržič bo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič in Društvom diabetikom Tržič v četrtek, 17. maja 2018,
organizirala test hoje od 17. do 19. ure pred OŠ Križe. Opravili bomo še meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola.
Test hoje, merjenje krvnega pritiska in sladkorja je brezplačno, merjenje holesterola je z doplačilom. Za dodatne informacije pokličite na tel. 051/354 064.
Biserka Drinovec

med ljudmi
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»Ne glede na bolezen, ne glede na poškodbo
se ne smeš zaviti v vato. Vedno pojdi malo čez
sebe.«
Žan Košir je na olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojil bronasto medaljo v paralelnem veleslalomu. S
tem je dopolnil zbirko dveh olimpijskih kolajn, srebrne in bronaste, ki ju je osvojil pred štirimi leti v
Sočiju. Postal je najuspešnejši Slovenec na zimskih olimpijskih igrah. A pot, ki jo je prehodil do novega
izjemnega uspeha, ni bila lahka.
DOMINIKA AHAČIČ

mi že po kvalifikacijah ulile solze. Enostavno jokal sem. To
se mi še nikoli prej ni zgodilo. Potem pa letos spet. Bilo je po
kvalifikacijah v Lackenhofu, ko sem spet vodil.
Še vedno vidim, da sem lahko med najboljšimi, težko pa na
najvišjem nivoju vozim vseh 10 oziroma 6 voženj, kolikor jih
je treba za zmago.
To je podobno, ko se punca, ki ni več tako mlada, pogleda v
ogledalo, pa si misli, joj, kako sem bila jaz včasih lepa. Saj
sem še sedaj, če se uredim, ampak kje so tista leta … in se ji
ulijejo solze. Na ta način razumem svoj odziv.
Na tekmi v Pjongčangu pa sem bil brez dvoma jezen. V tistem
trenutku sem imel velike možnosti za več, kot sem na koncu
dosegel. Nočem se navzven pretvarjati, tako sem se počutil in
tak je bil moj odziv. Niti enkrat doma ne pomislim: O, zakaj se
nisem malo lepše obnašal, pa kakšne lepše izjave dal.

Po prihodu z olimpijskih iger v Slovenijo ste povedali, da
si želite, da bi dalj časa uživali v osvojeni medalji, da je po
Sočiju hitro vse izzvenelo. Zdaj sta od iger pretekla že skoraj dva meseca, kako se počutite, uživate v tem izjemnem
uspehu?
Pozna se, da imam malo več izkušenj. Po Sočiju si sploh nisem
znal predstavljati, kako bo izgledalo obdobje po olimpijadi.
Trenutno se počutim zelo dobro in uspeh doživljam na drugačen način kot pred štirimi leti. Občasno se z veseljem odzovem kakšnemu povabilu na intervju oziroma se udeležim
obveznosti, ki so še vezane na Pjongčang. Koliko časa bom
jaz osebno zadovoljen s tem uspehom, bom pa lahko povedal
malo kasneje.
Na tokratnih igrah niste veljali za enega izmed glavnih kandidatov za kolajno. Verjetno nas je bilo v Tržiču še največ
takih, ki smo upali, da vam bo uspelo. Ste sami realno res
pričakovali, da lahko osvojite medaljo?
Če ne bi mislil, da jo lahko dobim, potem sploh ne bi šel. Med
sezono se dejansko nisem počutil tako močnega, da bi lahko
dobil medaljo. Bolj ko se je olimpijada bližala, bolj sem moral
sam sebi začeti lagati, da sem tega sposoben. V Korejo sem šel
po medaljo. Hvala bogu, da se je tako razpletlo. A tudi če se ne
bi, si ne bi očital.
Kako ste doživljali trenutke po zmagi v malem finalu … Ste
bili jezni?
Vse tekme, ki sem jih vozil po letu 2015, teh je bilo malo, sem
doživljal veliko bolj čustveno kot pred tem. Lani, ko sem po
daljšem tekmovalnem premoru vozil na domači tekmi, so se

S tremi olimpijski medaljami ste najuspešnejši moški slovenski olimpijec. Katera izmed treh vam je najljubša?
Najmanj je vredna tista, ki je najžlahtnejša po lesku, torej srebrna. Ena je bila prva, takrat so bila prisotna posebna
čustva. Ta – zadnja pa ima v ozadju zelo zanimivo zgodbo, z
vsemi težavami, pa tudi z dilemo, kaj se je zgodilo v polfinalu
– sem jaz zmagal, ali ne?

Intervju je objavljen v skrajšani obliki. Celoten pogovor z Žanom
Koširjem si lahko preberete na
www.trzic.si/mediji/casopis-trzican.html.
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90 let Mira Gradišarja
PREDSEDNIK PGD KRIŽE GREGOR KOKALJ

V mesecu marcu je častitljivih 90 let praznoval naš član Miro Gradišar. Domači gasilci in gasilke smo mu skupaj s pevskim zborom Društva upokojencev Tržič pripravili prijetno presenečenje
in praznovanje. Čestital mu je župan občine Tržič mag. Borut
Sajovic.
Skupaj smo se poveselili in ob kozarčku rujne kapljice prijetno
pokramljali. Miro nam je povedal marsikatero zanimivo zgodbo iz
časov, ko je bil še poštar. Gasilsko društvo Križe je Miru za njegovih 90 let podarilo kipec sv. Florjana.
Miro, veliko zdravja in dobre volje še naprej!

Franc Cerkovnik – šofer z najdaljšim članskim stažem v Združenju
šoferjev in amaterjev
NUŠA HAFNER, FOTO: NUŠA HAFNER

Bilo je mrzlo popoldne. Sonce je sramežljivo kukalo skozi meglice
in dan naredilo bolj prijazen, ko sem odšla v Dom Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču. Tam sem videla Franca sedeti ob velikem
oknu, zatopljenega v časopis. Prav prijetno sva klepetala in se
spominjala starih časov.
Rojen je bil leta 1927 in je pred kratkim praznoval 91. rojstni dan.
Že leta 1947 je pri vojakih opravil šoferske izpite za poklicnega
šoferja in tudi zelo veliko vozil, v Sarajevu kar tri leta. Ko se je
vrnil domov, se je zaposlil v Tržiču. Takratno prevozništvo in
mehanična delavnica sta bila občinska, kasneje je odšel k Integralu in kar 30 let vozil avtobus, do upokojitve.
Tako se je leta 1952 pridružil šoferjem v ZŠAM Tržič. Nekaj časa
je bil tudi član odbora, delo je spremljal ves čas. Že lansko leto
bi moral dobiti značko za 65 let staža v naši organizaciji, vendar
značka še ni bila izdelana, zato smo jo podelili letos. Na rednem
letnem občnem zboru smo se zbrali že 2. februarja. Posebej smo
veselo pozdravili predsednika Zveze Aleša Kocjančiča in župana
Občine Tržič mag. Boruta Sajovica. Posebno pozornost smo namenili Francu Cerkovniku, ki smo ga na ta dogodek pripeljali iz

Doma Petra Uzarja. Tako smo mu obljubili na decembrskem obis
ku, ko smo obiskali naše najstarejše člane.
In kako se sedaj počuti v Domu? Pravi, da se je že navadil. Dopold
ne mu kar hitro mine, saj imajo precej aktivnosti. Ko bo topleje, bo več lahko tudi zunaj, saj je okolica lepa. Tudi šoferji bomo
imeli kar nekaj aktivnosti na temo prometne vzgoje za starejše,
zato se bomo večkrat srečevali. Mojega obiska je bil pa res vesel.

Čistilnica »Polonca« praznuje 50 let
AMALIJA CEGLAR, FOTO: ARHIV ČISTILNICA POLONCA

Čistilnica Polonca, jubilej tvoj letos je okrogel,
peto si dosegla desetico, za svoj praznik imaš pravico.
Kot bi mignil, je minilo, a se med tem kar nekaj je zgodilo.
Leta 1968 velik stroj v Tržič smo pripeljali,
da bomo občanom oblačila prali.
Pa ne z vodo, ker za vse dobra ni,
saj le kemikalija madeže topi.
S tem postopkom za več let ohrani se obleka,
kajti obleka naredi spodobnega človeka.
Če umažeš se, obupati ni,
saj za madeže Čistilnica Polonca že 50 let skrbi.
Radi bi se vam še naprej priporočili
in vas z našimi uslugami zadovoljili.
Še naprej naš slogam bo veljal:
hitro, kvalitetno, poceni in brez težav.
Praznujte z nami, mi smo z vami.

med ljudmi
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Tretji blagoslov mopedov Tomos na Brezjah pri Tržiču
MILANKA ULČNIK, FOTO: ARHIV AMD TRŽIČ

je podžupan Dušan Bodlaj pozdravil vse zbrane, nagovorili so jih
še predsednica KS Brezje pri Tržiču Metka Kolevski, Janja Budič,
predsednica AMD Tržič, ter Milanka Ulčnik, predstavnica Tomos
sekcije Tržič.
Program smo popestrili z igrami in druženjem. Ob 12. uri je žup
nik iz Kovorja, g. Ivan Potrebuješ, blagoslovil mopede za srečno
in varno vožnjo.
Zahvaljujem se prostovoljnim članom Tomos ekipe, ki so odlično
opravili svoje delo, in PGD Brezje pri Tržiču.
Sekcija Tomos Tržič spada pod Avto-moto društvo Tržič. 11. marca 2018 smo se že tretjič po vrsti zbrali na Brezjah pri Tržiču, na
blagoslovu mopedov Tomos. Kljub slabemu vremenu se je blagoslova udeležilo približno 80 mopedistov. V imenu Občine Tržič

Sponzorji, ki so prejeli zahvalo za sodelovanje, so: Občina Tržič,
KS Brezje pri Tržiču, R Bar Zdenka Rajsar, Avtocenter Žepič Ret
nje, Casa Latina Tržič, Bar Košuta Križe, AMD Tržič, Gostilna Pr
Smuk Retnje.

80 let Marije Janc
MAJA AHAČIČ, FOTO: MAJA AHAČIČ

V življenju ti je nit rdeča
in zate je največja sreča,
da vidiš v drugih jo očeh,
na licih pa vesel nasmeh.
Če je človek sam, bolan,
mu ti polepšaš dan.
Včasih dosti je samo,
da mu sežeš v roko.
Bodi taka še naprej,
klic dobrote v srcu imej,
pa mnogo let ti mi želimo,
da se še večkrat srečamo,
poveselimo!
S to pesmijo, avtorja Jožeta Megliča, Grabnovega, smo naši
sovaščanki gospe Mariji Janc voščili: Krajevna skupnost, KO rdečega križa in Podružnična šola Podljubelj. Dolgoletno predsednico KO RK smo obiskali na domu. Pred hišo smo pripravili slavje.
Rada ima pesem in ples. Zapel ji je šolski pevski zbor, Fantje s
treh bregov pa so zaigrali, da smo se vsi skupaj zavrteli v veselih
ritmih. Marija je bila vesela prav vsakogar. Poklonili smo ji foto
knjigo, s katero smo obudili spomine.

Hobotnice za nedonošenčke
BISTRIŠKE GAVTROŽE

Kako hitro mineva čas; pred tremi leti smo se zbrale in se poimenovale Bistiške gavtrože. Začele smo s kvačkanjem, pletenjem in
drugimi ročnimi deli. Naše izdelke ste si lahko ogledali na razstavah, zadnja je bila v Domu Petra Uzarja. V letošnjem letu smo
začele sodelovati v humanitarnem projektu Hobotnice za nedonošenčke. To je program, v katerem naj bi vsak nedonošenček
dobil svojo prvo igračko že v inkubatorju. V projektu sodeluje zelo
veliko društev in posameznikov. Za pomoč se zahvaljujemo vsem,
ki so nam omogočili sodelovanje pri tej akciji. Naših prek šestdeset hobotnic že razveseljuje nedonošenčke.

Kot predsednica KO RK že od leta 1987 skrbi, da ima organizacija
dovolj članov. Zanje je odbor pod njenim vodstvom organiziral
več izobraževanj, sprejem prvošolčkov v RK in vsakoletna srečanja najstarejših članov organizacije. Izstopal je dogodek, praznovanje 100. rojstnega dne, žal že pokojne, Tince Ogris. Lepo je bilo,
ko je gospe Tinci prišel čestitat prav tako stoletnik Miha Švab. Ob
družabnih in izobraževalnih dogodkih organizacija poskrbi za
vaščane v stiski.
Marija je bila rojena v Rajnovščah pri Novem mestu, v kmečki
družini kot četrti od šestih otrok. V Podljubelj je prišla leta 1957
za varuško Iztoku v učiteljski družini Milke in Tomaža Ahačiča.
Čistila je tudi šolske prostore. Leta 1958 se je zaposlila v Bombažni predilnici in tkalnici Tržič, kasneje je delala še na Kompasu
Ljubelj in v Peku, kjer se je upokojila.
V Podljubelju je 1959. leta spoznala Bohinčevega Francija in se
poročila z njim. Imata sina in hčerko, štiri vnuke in šest pra
vnukov.
Praznovanje smo pripravili tudi v Domu krajanov, kamor je prišlo
dvainšestdeset sorodnikov in prijateljev.
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v središču
Brez potu ni medu.
»Čebelarstvo je posebno poslanstvo in
slovenski čebelarji smo lahko upravičeno
ponosni na delo, ki ga opravljamo.
Čebelarstvo je poezija kmetijstva in
slovensko je biti čebelar!«

BOŠTJAN NOČ,
predsednik čebelarske zveze slovenije
Celoten članek predsednika ČZS na:
WWW.TRZIC.SI/OBCINA/PUBLIKACIJE

Foto: Shutterstock

V srcu led, v ustih med.

20. maj, svetovni dan čebel
Skrb za čisto okolje in pomen čebel za človeka
ANŽE PERČIČ, ČEBELARSKO DRUŠTVO TRŽIČ

Poslanstvo čebelarjev je pomagati čebelam, jim omogočiti optimalen razvoj in obstoj. Take pomoči je danes premalo. Čebele potrebujejo pomoč vseh nas. S sajenjem medovitih
rastlin, s pravilno uporabo škropiv in z ozaveščanjem ljudi o
pomenu čebel, jim lahko pomagate tudi vi.

Ker je naše društvo finančno skromno vas prosimo, projekt
podprete z donacijo. Prostovoljni prispevek lahko nakažete
na naš transakcijski račun, odprt pri Delavski hranilnici št.
6100 0001 2578 240. Na ta način boste podprli razvoj tržiškega čebelarstva.

V Čebelarskem društvu Tržič bomo v letošnjem letu obnovili
star čebelnjak in ga posodobili. V njem si boste lahko ogledali
različne vrste panjev, čebelarsko orodje, opazovali delo čebelarja. Spoznali boste čebele in se lahko za kak dan preizkusili
v vlogi čebelarja. V posodobljenem čebelnjaku bodo srečanja,
predavanja, izobraževanja krožkarjev in mladih čebelarjev.
Veseli bomo vsakega, ki se bo oglasil pri nas.

Žlica medu ni draga,
a do zdravja ti pomaga.

Čebele so indikator okolja, kar pomeni, da njihova prisotnost
ali odsotnost odražata stanje razmer v okolju. Čebele zagotavljajo opraševanje, varujejo in skrbijo za ekosisteme ter
za vse živalske in rastlinske vrste. Na ta način prispevajo k
genetski in biotski raznovrstnosti. Varujmo čebele in naravo.
Tako bomo poskrbeli za svetlo prihodnost naših otrok.

Lačna čebela prinese
malo medu.

Foto: Dušan Podrekar, Foto klub Tržič

v središču
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20. maj, svetovni dan čebel
20. maja bomo s številnimi prireditvami prvič obeležili svetovni dan čebel, ki ima po mnenju slovenskega kmetijskega ministra precej globlji pomen: »Nesprejemljivo je dejstvo, da na svetu živi 815 milijonov
ljudi, ki so lačni, umirajo od lakote, realne pomoči pa je malo. Kaj narediti, da bo hrane dovolj za vse?«
TITA PORENTA

Organizacija združenih narodov je 20. decembra 2017 razglasila 20. maj za svetovni dan čebel.
Slovenska vlada je tako zaključila enega od svojih največjih
diplomatskih uspehov, slovenski čebelarji pa so opozorili svetovno občestvo o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Z
razglasitvijo svetovnega dneva čebel na rojstni dan največjega slovenskega čebelarja Antona Janše in na dan slovenskih
čebelarjev smo Slovenci dobili veliko priložnost za promocijo
slovenske čebelarske tradicije in znanja, pa tudi veliko odgovornost, da svoj tovrstni ugled obdržimo. To nam bo uspelo,
če bomo stopili skupaj.

DOLGA POT DO USPEHA
Pobuda za razglasitev svetovnega dneva čebel je prišla iz Čebelarske zveze Slovenije konec l. 2014. Od takrat pa do razglasitve
je morala ČZS prepričati precej posameznikov in organizacij,
svetovno čebelarsko stroko, politiko in diplomacijo. Možnosti
za uspeh so bile kljub tehtno premišljenemu in izjemno pomembnemu sporočilu za svet sprva videti zelo majhne. Poleg
lokalnega okolja in slovenskih čebelarjev so predlog postopoma podprli predsednik republike Borut Pahor, predsednik
Vlade RS Miro Cerar, Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ministrstvo RS za okolje in prostor ter Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Vodenje postopka v mednarodnem
prostoru je nato prevzela in peljala dalje slovenska vlada oz.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob močni
promocijski podpori ČZS, ki je v ta namen izdelala priponke,
zastavo, brošure in čebelarski paviljon »Čebelji svet«. Organiziralo je natečaj čebelarske fotografije, likovno kolonijo in
razstavo slik. Predsednik ČZS je obiskal vsa slovenska čebelarska društva in izdal zbornik s teh obiskov. Na Ljubljanskem
gradu je bila na ogled razstava Ohranimo čebele in mednarodna okrogla miza Čebele in trajnostni razvoj.

Ti sebi med, meni pa pelin.

Foto: Tanja Perčič Poklukar

KRANJSKA SIVKA
Od čebel in drugih opraševalcev je odvisna biotska raznovrstnost in kar tretjina na svetu pridelane hrane. Žal so v
nasprotju s tem zavedanjem čebele na globalni ravni vse bolj
ogrožene. V Sloveniji že od nekdaj čebelarimo samo s kranjsko čebelo ali sivko, ki je naša avtohtona čebelja vrsta (Apis
meliffera carnica, Pollman, 1879). Kranjska sivka je danes
poznana in cenjena v svetu kot druga najbolj razširjena medonosna čebela, ki jo je zelo dobro poznal že Anton Janša,
začetnik modernega čebelarstva in največji slovenski čebelar. Nauki prvega cesarsko kraljevega čebelarja na Dunaju
(1770−1773) v veliki večini veljajo še danes, njegova dediščina
je prisotna v zavesti slehernega slovenskega čebelarja.

Sledile so aktivnosti za pridobitev podpore svetovne čebelarske stroke. Apimondija, svetovna čebelarska zveza, je pobudo
slovenskih čebelarjev soglasno sprejela 16. septembra 2015 na
44. mednarodnem kongresu v Daejeonu v Južni Koreji. V letu
2016 je vlada RS na Celjskem sejmu podpisala prve diplomatske dogovore in pridobila izjemno pomembno podporo svetovne kmetijske organizacije FAO s sedežem v Rimu. V letu
2017 je izšla še knjiga Brez čebel ne bo življenja.
Konec leta 2017 je Generalna skupščina OZN v New Yorku
svečano razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Na dan samostojnosti in enotnosti, 26. 12. 2017, je predsednik RS Borut
Pahor v Predsedniški palači sprejel slovenske čebelarje, ki so
se dogodka množično udeležili s svojimi društvenimi prapori.

MASKA ZA LEPO POLT

Spredaj z medom maže,
zadaj fige kaže.

Zmešaj 2 čajni žlički medu, 1 čajno žličko limonovega
soka ter ščep cimeta. Zmes nanesi na očiščen obraz
in po 15 minutah masko odstrani s toplo vodo. Masko
lahko nanašaš na obraz 2 x tedensko, koža bo gladka
in sijoča.
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med ljudmi

Zahvala
PGD KRIŽE

Prostovoljno gasilsko društvo Križe se
najlepše zahvaljuje podjetju Goodyear
Dunlop Sava Tires, Proizvodnja Pnevmatik, D.O.O. za donacijo pnevmatik Goodyear Offroad ORD 365/85 R20. Potrebovali
smo jih za naše vozilo. Najlepša hvala tudi
vulkanizerstvu VULCO Darka Benedičiča, s.p. iz Žiganje vasi. Hvala tudi Sreču
Šveglju za brezplačno premontažo. Z novimi pnevmatikami bo vožnja veliko bolj
varna.
Vsem najlepša hvala!

Za mamo in deda: raziskujeva demenco
TIMOTEJ LEITINGER IN MARIŠA KOS, FOTO: ROMANA TURK

skoraj ničesar ni spomnil oz. ni vedel, kako
odgovoriti. To so ključni znaki demence.
Mama se je čisto vsega spomnila, kar pomeni, da nima opaznih znakov demence.

Sva učenca OŠ Tržič in zanima naju demenca. Za to bolezen pravijo, da je kuga
modernega časa.
Imava mamo in deda. V strokovni literaturi
sva našla vprašanja za odkrivanje demence.
S temi vprašanji sva ugotovila, da se deda

Večkrat sva obiskala Dom Petra Uzarja. Zdi
se nama, da oskrbovancem manjka družba otrok in mladih. Misliva, da bi moralo
nekaj učencev iti v dom Petra Uzarja in si
vzeti čas za pogovor z varovanci, saj nekateri nimajo svojcev, ki bi jim delali družbo.
Dovolj je že, če bi sedli poleg varovanca, se
z njim pogovarjali, odšli z njim v domsko
kavarno ali na hodnik, v park. Tako se bo
starostnik počutil ljubljenega. Tudi na šoli
bova predlagala bolj pogoste obiske učencev v Domu Petra Uzarja.

Zahvala
GREGA VALJAVEC, FOTO: MARJETKA VALJAVEC

Sem Grega Valjavec, po domače Špelnov iz
Leš. 8. marca sem praznoval 30. rojstni dan.
Usoda je hotela drugače, kot sem si zaželel
kot takrat 11-letni deček, pa vendar mi je
lepo v moji družini, ker vem, da me imajo
radi in lepo skrbijo zame.

kujejo in vsem, ki so mi kadarkoli stali ob
strani in omogočili moji družini, da lažje
skrbi zame. Še enkrat hvala prav vsem.

Ob mojem jubileju so domači pripravili res
pravo praznovanje. Zato bi se še enkrat rad
zahvalil vsem, ki me imajo radi, me obis

Zahvala
HČERKA MARJANCA IN SIN ZORAN Z DRUŽINAMA

Ob smrti našega ata, deda in pradeda MARIJANA JAPLJA se iskreno zahvaljujemo
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, in vsem, ki ste nam izrazili sožalje.

Posebej se zahvaljujemo njegovi zdravnici
dr. Alici Kikel, reševalcem ZD Tržič, patronažni službi, službi pomoči na domu in
Domu Petra Uzarja, kjer je bil pokojni ata
nazadnje v oskrbi.

Iskrena zahvala gre tudi Planinskemu društvu Tržič, Društvu upokojencev Tržič,
praporščakom, pogrebni službi, pevcem
in gospodu župniku Tomažu Prelovšku za
lepo opravljen pogrebni obred.

zdravje
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Klopne okužbe
Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave na prostem odvijajo številne aktivnosti, med katerimi na
nas lahko prežijo klopi, katerih vbod je potencialno nevaren za človeka. Slovenija sodi med države,
kjer obstaja visoka verjetnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi, predvsem klopni
meningoencefalitis (KME) in lymsko boreliozo (LB).
NATAŠA KAVAR, IZTOK TOMAZIN, ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ

Klopi se nahajajo predvsem v gozdni
podrasti, v grmovju vlažnih mešanih
gozdov, v travi in celo na vrtu. Do nadmorske višine 600 m jih je lahko veliko,
v višjih legah pa manj. Prezimijo v listju,
v skorji drevesnih debel in površinskih
zemeljskih plasteh. Ko se temperatura
tal poviša, postanejo aktivni. Mila zima
in vlažna pomlad pospešita njihovo dejavnost. Nevarni so lahko že od februarja
pa vse do novembra.

KAKO PRIDE DO OKUŽBE?
Na človekovi koži klop poišče primerno nežno mesto, kjer se pritrdi tako, da
porine svoj »rilec« globoko v kožo. Vbod
je neboleč, saj ima slina klopa anestezijski učinek, zato je pogosto neopažen.
Če je klop okužen z virusom KME in (ali)
povzročiteljem LB, med sesanjem krvi na
človeka lahko prenese omenjena povzročitelja bolezni. Po vbodu okuženega klopa ne pride vedno do okužbe gostitelja,
lahko pa okužba poteka tudi brez bolezenskih znamenj – asimptomatsko. Osebe, ki so že bile okužene z virusom KME,
so zaščitene pred boleznijo.
Z virusom KME se lahko okužijo tudi
domače živali (koze, ovce, krave), ki sicer niso naravni gostitelji virusa, lahko
pa okužena žival izloča virus v svojem
mleku. Tako se lahko z zaužitjem nepasteriziranega mleka in mlečnih izdelkov okužijo tudi ljudje .

KAKO PREPREČIMO VBOD?
Na sprehodih in izletih v naravo se pred
klopi zaščitimo z oblačili, pri katerih je
čim več kože pokrite (dolge hlače, dolgi
rokavi, škornji, ruta). Oblačila naj bodo
svetle barve, da klopa na oblačilih lažje opazimo. Namažemo se z repelentom,
katerega vonj odganja klope. Po vrnitvi iz
narave natančno pregledamo telo, se stuširamo in umijemo glavo. Oblačila dobro
skrtačimo, če so pralna, jih operemo.

KAKO ODSTRANIMO KLOPA?
Klopa je treba čimprej previdno odstraniti. Primemo ga s koničasto pinceto
čim bližje koži in ga z enakomernim gi-

bom izvlečemo. Če deli klopa ostanejo
v koži, jih čim prej odstranimo in kožo
razkužimo. Za odstranjevanje klopov s
kože ne uporabljamo olja, krem, petroleja ali drugih mazil.

KLOPNI MENIGOENCEFALITIS (KME)
Je resno virusno vnetje osrednjega živčevja, ki se prenaša z vbodom okuženega klopa. Običajno poteka v dveh fazah.
Prva se prične približno teden dni po
vbodu klopa in je podobna običajni virozi – slabo počutje, bolečine v mišicah,
glavobol in vročina. Pri večini bolnikov
se po vmesnem izboljšanju, ki traja od
nekaj dni pa do treh tednov, pojavi druga
faza bolezni, ki se kaže z visoko telesno
temperaturo, močnim glavobolom, slabostjo, bruhanjem, tresenjem rok in jezika, včasih z motnjami zavesti in zbranosti. Pri 5 do 10 % bolnikov se pojavijo
ohromitve, približno 1% obolelih umre.
Bolezen v veliki večini primerov zahteva hospitalizacijo in lahko močno vpliva
na kakovost življenja tudi po okrevanju.
KME lahko pusti trajne posledice, npr.
glavoboli, vrtoglavice, motnje sluha,
zmanjšana sposobnost koncentracije,
depresija in motnje razpoloženja, mot
nje v delovanju avtonomnega živčevja
in ohromitve.

CEPLJENJE PROTI KME
Je najbolj učinkovit ukrep za zaščito
pred KME, zato ga strokovnjaki priporočajo vsem osebam od enega leta
starosti naprej, ki se gibljejo ali živijo na območju, kjer je KME endemičen.
Cepljenje je priporočljivo opraviti še
pred aktivnostjo klopov – pred pričetkom toplejšega obdobja. Drugi odmerek
osnovnega cepljenja sledi prvemu po
enem mesecu, tretji odmerek pa čez 5
do 12 mesecev. Prvi poživitveni odmerek je potreben čez tri leta, kasneje pa
na pet let, da se ohrani ustrezen nivo
zaščite. Cepljenje je možno na območ
nih enotah Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ) in v ZD Tržič, kjer
naj kandidati pokličejo po tel. 04 598 22
28 – sestro Tanjo Povalej in se domenijo
za termin cepljenja.

Cene:
- otroci od 1. do 15. leta: prvo cepljenje
31 €, vsako nadaljnje cepljenje 25 €,
- odrasli in otroci po 15. letu: prvo cepljenje 32 €, vsako nadaljnje cepljenje 26 €.

BORELIOZA (LB)
Je bolezen, ki se prenaša z vbodom okuženega klopa. Pojavlja se z različnimi
kliničnimi slikami in se navadno začne z
značilnimi spremembami na koži. Rdečina na mestu vboda klopa, ki se pojavi
nekaj dni po vbodu, praviloma ni znak
LB. Za LB značilna kožna sprememba se
običajno pojavi po nekaj tednih - značilna rdečina, ki se širi navzven, v sredini bledi in dobi obliko obroča. Kožne
spremembe trajajo nekaj tednov do mesecev. Že v času kožnih sprememb ali
pa njihovem izginotju se lahko pojavi
prizadetost živčevja, sklepov ali srca.
LB zdravimo z antibiotiki. Zdravljenje
je zelo uspešno in enostavno zgodaj v
poteku bolezni, bolj zapleteno pa pri
zastaranih oblikah bolezni.
V Sloveniji je LB najpogostejša infekcijska bolezen, ki jo prenašajo klopi. Let
no beležimo od 3000 do 7000 zbolelih.
Obolevajo ljudje vseh starosti, največ
obolelih je starih med 35 in 65 let. Bolezen se pojavlja sezonsko, največ obolenj je poleti, od maja do oktobra in se
pojavlja po vsej Sloveniji.
Ker cepiva za LB še ni na voljo, je za
preprečevanje bolezni najučinkovitejša
že omenjena zaščita pred vbodom klopa s primernimi oblačili in repelenti,
s pregledovanjem kože in takojšnjim
odstranjevanjem klopov. Mesto vboda
je potrebno opazovati več tednov, in če
se pojavi značilna rdečina, je potreben
takojšen obisk pri zdravniku, saj s pravočasnim zdravljenjem lahko preprečimo nadaljnji razvoj bolezni.
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Mednarodni dan prostovoljstva v Domu Petra Uzarja
MANCA ŠOLAR, DIPL. DELOVNA TERAPEVTKA, KATJA ROPOŠA, FOTO: KATJA ROPOŠA

Starejši nam prinašajo modrost, otroci pa njim del njihove radosti in otroškosti.

njem pisem, deljenjem risb, nasmehom in klepetom so razveselili
prebivalce doma ter jim na ta način zagotovo polepšali dan.

V aprilu smo obeležili Mednarodni dan prostovoljstva. Ob tem
dogodku so nas obiskali otroci osnovnih šol občine Tržič in stanovalce razveselili z risbami, s pismom, predvsem pa z obiskom.
Vsak otrok je svoje pismo prebral stanovalcu v sobi in si vzel
čas za pogovor z njim. Mi smo ta dogodek poimenovali kar DAN
ZA SPREMEMBE, saj so imeli vsi prisotni v srcu občutek zadovoljstva. Veseli smo, da smo ustvarjali lepe spomine medgeneracijskega sodelovanja z osnovnimi šolami občine Tržič.
Z učenci Osnovne šole Bistrica smo obiskali stanovalce doma.
V okviru projekta Popestrimo šolo so učenci pripravili čudovite
risbe in pisma topline – pisma z dobrimi željami, lepimi mislimi
in zanimivimi osebnimi dogodivščinami. S svojim obiskom, bra-

Učenci v DPU

Petrolova donacija Podružnični šoli Podljubelj
MAJA AHAČIČ, FOTO: MAJA AHAČIČ

V petek, 16. februarja 2018, smo prvo šolsko uro namenili glasbi.
Zbrali smo se v trim kabinetu in pripravili pevsko, glasbeno in
plesno revijo. Nastopali smo prav vsi, tudi odrasli.
Med nami je bil tudi ravnatelj Osnovne šole Tržič g. Stane Grum,
ki mu je ga. Nataša Krenner, mamica učenke Hane iz 3.p, zaposlene na Petrolovi črpalki zahod v Bistrici, poklonila ček v višini 200
evrov.
Že šestič so se zaposleni ob novemu letu odpovedali poslovnim
darilom, vsoto pa so poklonili podljubeljski šoli. Sredstva bomo
porabili za nadaljnje opremljanje učilnice na prostem, na južni
strani šole.
Zaposlenim na Petrolovi črpalki zahod se najlepše zahvaljujemo
in jim želimo veliko poslovnih uspehov.

Petrolova donacija Podružnični šoli

Prireditev ob materinskem dnevu v Kovorju
JULIJA AHAČIČ, 4. RAZRED

Dvaindvajsetega marca smo v Kulturnem domu v Kovorju pri
pravili prireditev ob materinskem dnevu. V programu smo sodelovali vsi učenci Podružnične šole Kovor. Pri likovni vzgoji smo
ustvarili veliko risb, slik in drugih izdelkov, ki so razstavljeni v
Kulturnem domu. V kulturnem programu so se predstavili pevski zbor s pesmimi Vandrovc, Zvonček in Poljubčki. Učenci prvega
razreda so zaplesali na pesem Od glave do peta in angleško pesem.
Učenci drugega in tretjega razreda so se predstavil z deklamacijami, angleško pesmico in plesom. V četrtem razredu smo zaigrali
Prešernovega Povodnega moža, petošolci so deklamirali pesmi o
mamicah in očkih.
Za zaključek smo zaplesali učenci pod vodstvom Plesnega kluba
Tržič. Na koncu sta na kratko spregovorila predsednik KS Kovor
g. Franc Smolej in podžupan Občine Tržič g. Dušan Bodlaj.
Vsi smo preživeli lepo popoldne, posvečeno našim mamam in
babicam.

šola
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Srebrno priznanje turističnemu krožku OŠ Križe
KATJA KONJAR

Turistični krožek na šoli v Križah deluje že
deveto leto. Vsako leto učenci krožka sodelujemo na državnem festivalu Turizmu
pomaga lastna glava. Letos smo zasnovali
turistični produkt Radetzkosled. Zelo smo
se trudili, da dosežemo čim boljšo uvrstitev in kar najbolje zastopamo našo šolo.
V naši projektno-turistični nalogi smo
želeli pokazati, da imamo v naših krajih
odlične pogoje za razvoj kulturnega turizma. Predstavili smo našo idejo o igri Radetzkosled in o vodenju po mestu z grofom
Radetzkyjem. Pri promociji naloge smo se
povezali z gospo Brodar iz Mestne kavarne. Izdelala je Radetzkiyjevo torto. Odlična
je. Vabljeni, da jo poskusite tudi sami.

Enajsta šola
TANJA AHAČIČ

Pozdravljeni, učenke in učenci!

MALO MESTO

TRŽIČ

Hvala za poslane pesmi, prave umetnine.
V tej številki objavljamo le tri, ostale bodo
ugledale luč papirja v naslednjih številkah.
Jejte peso za pesniški navdih! Srečno!

Nekoč v Šentanski je dolini

V Sloveniji je veliko mest,

grintavi petelin na goro jajce kotalil,

zato tudi cest.

na gori iz jajca zmaj se je zvalil,

Najlepši se mi zdi Tržič,

ki v dolino težke kamne je spustil.

ostali kraji mu v lepoti

Šentanci bežali so levo in desno,

ne morejo nič.

na desno Kropar je zavil,

Po Kovtrnici stečem v Tržič,

na levi Tržičan se je rodil,

da bi za pusta si kupil bič.

kjer prvo hiško je zgradil.

Za maškare bom jahač in bom imel bič,

Iz trga mesto je nastalo,

da bo vesel ves Tržič.

ko šuštar prvi žebelj je zabil

Tržiška Bistrica teče skozi Tržič,

in ko Krištof Ameriko je odkril,

v njej ribe lovi ribič.

Tržič današnje je ime dobil.

Tržič je torej eno lepših mest,

LAČNI PELIKAN
Lačni pelikan Štefko peče svojo omletko.
Polni jo z marmelado in zaliva s čokolado.
Ko se speče, jo poje.
Potem pa reče:
»U, dobro je!«
Julija Ahačič, 4. raz. PŠ Kovor

Eva Jerman, 5. a, OŠ Bistrica

nima pa veliko cest.
Enej Košir, 5.a, OŠ Bistrica

Moji beli zobki
TATJANA MALOVRH, TJAŠA MARCOLA

Zobna higiena in skrb za ustno zdravje sta
v predšolskem obdobju zelo pomembni.
Projekt je potekal celo šolsko leto. Namen
projekta je bil spoznati pomen umivanja
zob, se navajati na ustrezno ustno higieno
in skrbeti za svoje zobe.
Otroci so z različnimi dejavnostmi spoznavali, kako pomembno je uživanje zdrave
in uravnotežene prehrane, zato smo jedli
veliko sadja in zelenjave, pili vodo in ne
sladkan čaj. Ozaveščali smo jih z raznimi didaktičnimi igrami, z zgodbicami in

pravljicami o zdravih zobeh. Naučili so se
pesmico Moji beli zobki.
Enkrat mesečno nas je obiskala diplomirana medicinska sestra Nataša Kavar. Na
učnem pripomočku, lutki kravici Katki, je
otrokom demonstrirala in jih učila pravilne tehnike čiščenja zob z veliko zobno
ščetko. Otroci so bili navdušeni in hkrati
ponosni na svoje lepe zobe, zato bomo s
projektom nadaljevali tudi v prihodnjem
šolskem letu.
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Skrivnosti in lepote matere Zemlje –
MINFOS v Tržiču
LADO SREČNIK, FOTO: DAVORIN PREISINGER

Tržič se je leta 1966 pobratil z alzaškim
mestom Ste Marie aux Mines v Franciji.
Za seznanitev z zgodovinskimi temelji
pobratenja sta izjemno delo opravila tržiška profesorja Slava in Jože Rakovec.
Podpisnika pobratenja sta bila takratna
župana Tine Tomazin in Paul Bauman.
Kmalu je iz pobratenega mesta prišla pobuda, da tudi v Tržiču organiziramo mednarodne razstave mineralov
in fosilov. Takratni župan Milan Ogris
in predsednik pobratenja Tine Tomazin sta z občinskim uradnikom Mirkom
Majerjem in Turističnim društvom Tržič, ki ga je takrat vodil prof. Josip Rakovec, pričela z aktivnostmi.

ŠENTANSKI RUDNIK ŽIVEGA SREBRA
Geološko in geomorfološko je tržiško
okolje zelo zanimivo, še posebno opuščeni Šentanski rudnik živega srebra, ki
je pomembna tehnično-kulturna dediščina. Najdemo ga v zaselku Lajb na
zgornjem delu naselja Podljubelj. Cinabarit, živosrebrno rudo, so odkopavali v letih 1575 do 1902. Skupna dolžina
rudniških rovov presega 5.000 m. Rudnik je imel sedem rovov: Julij, Avgust,
Friderik, Anton, Jurij in Alojz. Pet jih je
med seboj povezanih s 150 m dolgim
slepim jaškom. Leta 1893 je bil, skupaj z
idrijskim rudnikom, prvi pri nas z elek
trično energijo. V svojih metalurških
obratih so bile tri talilnice rude. Konec
19. stoletja je bilo v rudniku zaposlenih
75 ljudi, od tega kar 24 žensk. Zanimivo je, da je imel že takrat uniformirano
rudarsko godbo. Viri navajajo, da je bilo
pridobljeno 180 ton živega srebra, za
kar je bilo potrebno odkopati kar 60.000
ton rude. Če bi iz tega živega srebra naredili toplomere, bi vsak prebivalec na
Zemlji imel tri.
Leta 1995 smo odprli del rova Anton za
varne oglede.

DOVŽANOVA SOTESKA IN
GEOLOŠKI STEBER
Dovžanova soteska je edinstveno nahajališče ostankov okamnelega živalskega
in rastlinskega sveta iz obdobja starejšega zemeljskega veka, paleozoika.
Zavarovana je kot naravni spomenik in

predstavlja eno osrednjih točk Slovenske geološke transverzale. Tektonske
sile in razdiralna moč Tržiške Bistrice so v črnem apnencu skozi tisočletja
izoblikovale čudovito sotesko, razgalile
so tudi pestro kameninsko podlago in
omogočile rast številnim edinstvenim
rastlinskim združbam.
Tržiška Bistrica se je prebila čez greben
permijskih apnencev in pri tem razkrila kamnine, stare 280 do 247 milijonov let, zato pomeni popotovanje skozi
kratko, a divjo sotesko tudi popotovanje
daleč v preteklost.
Posebej je zanimivo dno soteske, polno velikih balvanov kremenovega konglomerata. Geološki steber dr. Stanka
Buserja na zgornjem parkirišču, predstavlja vse geološke plasti, ki jih lahko
vidimo v soteski.

SCHWAGERINA CARNIOLICA
Dovžanova soteska je zaslovela po
okamninah predvsem po letu 1897, ko je
geolog E. Schellwien odkril v permijskih
apnencih veliko fosilov, zlasti ramenonožcev. Najbolj znani fosil iz Dovžanove
soteske je luknjičarka Schwagerina carniolica, katere okamnele, do 5 mm velike hišice, najdemo le na tem območju.
Geoloških in paleontoloških posebnosti
je toliko, da je na območju soteske kar
šest opazovalnih točk geološke trans
verzale.
Območje Dovžanove soteske med Tržičem in Jelendolom v vznožju Karavank
je od leta 1988 zavarovano kot naravni
spomenik.

PRVA RAZSTAVA MINERALOV IN
FOSILOV V TRŽIČU
Predsednik pripravljalnega odbora prve
razstave je bil prof. Josip Rakovec. Na
170 kvadratnih metrih v Paviljonu NOB
in OŠ heroja Bračiča v Tržiču je bila 6.
maja 1973 prva razstava. Na njej je sodelovalo 50 razstavljalcev iz Francije,
Avstrije, Italije, Zvezne republike Nemčije, Švice in Jugoslavije. Pripravili so
tudi pisemske ovojnice z znakom razstave, posebne znamke in priložnostni

Korala Preisingerella

poštni žig. Prvo mednarodno razstavo si
je ogledalo 3.000 obiskovalcev.

DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV
IN FOSILOV S
 LOVENIJE
Zaradi strokovnih in organizacijskih
potreb so navdušenci 11. 3. 1977 ustanovili Društvo prijateljev mineralov in
fosilov Slovenije s sedežem v Tržiču.
Predsedniki društva so bili: prof. dr.
Stanko Grafenauer, ki je bil tudi predsednik iniciativnega odbora, podpredsednik Mirko Majer, Avgust Čebulj, dr.
Bojan Ogorelec, Franc Pajtler, Davorin
Preisinger, Pavle Razložnik in sedaj Rok
Gašparič. Mednarodne razstave so dobile tudi svoj logotip, katerega avtor je
Alojzij Pavel Florjančič.
Po letu 1991 je organizacijo prevzela
firma Geoprof. Eno leto je bil njen direktor Alojzij Pavel Florjančič, potem
šest let Lado Srečnik, ki je bil obenem
tudi predsednik Turističnega društva
Tržič in do leta 2006 organizator 13
razstav Minfos. Šest let je bila organizatorka Marjana Zupan in sedaj Peter
Miklič, predsednik Turističnega društva
Tržič. Prvi dve razstavi je vodil prof.
Josip Rakovec, drugi dve prof. Marija
Faganeli Grajf. Od pete do dvajsete je
razstave vodil Komite za organizacijo
mednarodnih razstav pri Društvu prijateljev mineralov in fosilov Slovenije.
Pri tem je imel vidno vlogo dolgoletni
koordinator Mirko Majer. Kasneje je organizacijo zaradi kadrovskih in finančnih težav ponovno prevzelo Turistično
društvo Tržič.

turizem
RAZSTAVE
Razstave so se selile iz Paviljona NOB in
OŠ heroja Bračiča Tržič v OŠ Bistrica v
Bistrici pri Tržiču in nazadnje v Dvorano
tržiških olimpijcev v Tržiču. Organizirani so bili strokovni ogledi Dovžanove
soteske, Šentanskega rudnika, muzeja
Lovci na mamute, Tržiškega muzeja in
starega jedra mesta Tržič. Okoli 9.000
delavcev, strokovnjakov, kulturnikov,
varnostnikov je pripravljalo vsakoletne
prireditve; prek 10.000 razstavljalcev z
vseh petih celin je predstavljalo minerale in fosile. Na razstavah so sodelovali
tudi geološki krožki osnovnih, srednjih
šol in univerz. Do sedaj je razstave obis
kalo že več kot 170.000 obiskovalcev.
Veliko truda je bilo vloženega v to delo,
veliko sodelovanja in prostovoljnega
dela. Vsakoletno razstavo so omogočali
sponzorji, še danes pa organizatorjem
pomaga Občina Tržič.
Ob 45-letnici mednarodnih razstav je
Lado Srečnik pripravil razstavo z video
projekcijo: Skrivnosti matere Zemlje –
Ohranimo naravo za naše vnuke, ki je
bila predstavljena na več lokacijah.
Že šestinštirideseto leto se bomo drugi
vikend v maju v organizaciji Turističnega društva Tržič, Društva prijateljev
mineralov in fosilov Slovenije in s sodelovanjem s Prirodoslovnim muzejem
Slovenije na Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja v Tržiču srečali številni ljubitelji naravne dediščine.
Druži nas zanimanje za minerale, fosile, drage in poldrage kamne ter ostale
skrivnosti Zemlje; raziskano, nerazis
kano in vse tisto, za kar slutimo, da
nekje čaka in da skupaj odkrijemo.
Obiskovalcem je v času razstave na voljo
program, kjer prav vsak najde kaj zanimivega zase. Skupaj lahko pokukamo v
dogajanje izginulih svetov in spoznavamo zaklade geološke zgodovine naše
Zemlje. Z ogledi strokovnih razstav
obogatimo znanje in se pogovorimo s
strokovnjaki. Veliko zanimanja je namenjeno tudi izobraževalnim in ustvarjalnim delavnicam.
Stojnice prodajnih razstavljalcev z
mednarodno udeležbo iz držav EU,
držav bivše Jugoslavije, Afganistana,
Pakistana, Rusije, Maroka, Indije in
drugih so zanimivosti za oči, ponudba
tako naravnih, neobdelanih mineralov
kot tudi obdelanih, bo pestra in kvalitetna. Ljubiteljice in ljubitelji nakita iz
dragih in poldragih kamnov lahko na

enem mestu najdejo največjo izbiro,
ki je na voljo v Sloveniji. Zanimivo doživetje so vodeni ogledi v Dovžanovo
sotesko, ki je zaradi edinstvenega nahajališča paleozojskih kamnin zavarovana kot naravni spomenik. Vrata za
ogled zbirk odprejo tudi tržiške galerije
in muzej. Turistično društvo vabi vse, ki
jih zanimajo skrivnosti in lepote matere
Zemlje, na 46. Minfos.

LETOŠNJI MINFOS
Letošnja osrednja tema na Minfosu bo
geološko bogastvo Koroške, Savinjske
in Velenja. V pliocenskih plasteh Šaleške kotline je debel sloj premoga, ki
ga izkoriščajo že več kot 130 let. Rudarji
kopljejo lignit tudi do 500 metrov globoko. Ozemlje leži v severni Sloveniji
in zajema del Karavank, severovzhodni
podaljšek Savinjskih Alp, Koroško, vse
do Šaleške kotline. Zaradi rudarjenja
so nekatera področja dobro raziskana,
medtem ko je okolica veliko manj ra
ziskana, vendar bogata z redkimi minerali in fosili. Med avtohtone minerale
spada dravit, rjavi magnezijev turmalin, ki ga najdemo v okolici Dravograda.
Najdeni so bili fosili, predvsem amonitov, polžev in koral. Zbiralcem je znan
po enemu najlepših slovenskih mineralov vulfenit, to je svinčev molibdat, ki
tvori kristale pogosto oranžne barve, je
v širšem sestavku uvodnika Konkrecija
napisal Robert Lorencon.

ZAKAJ NAJDEMO FOSILE NA
PODROČJU KARAVANK IN
DOVŽANOVE SOTESKE?
Sonce, Zemlja in drugi deli Sončevega
sistema so nastali pred 4,6 milijarde
leti, življenje na Zemlji pa pred več kot
3,5 milijarde leti. Velika raznolikost organizmov je rezultat evolucije, ki je zapolnila vse razpoložljive ekološke niše z
različnimi oblikami življenja.
Območje Slovenije pripada manjši ploš
či, imenovani Jadranska litosferska
plošča, ki generalno gledano pripada
Afriški litosferski plošči, ki je bila nekje
ob ekvatorju.
Alpe so začele nastajati, ko je Jadranska
plošča pred več kot 60 milijoni leti prvič
trčila v Evrazijsko ploščo.
Tektonika litosferskih plošč je znanst
vena teorija. Govori o tem, da litosfera
ni enotna, pač pa je razkosana na sedem
večjih in več manjših trdnih litosferskih
plošč. Tektonika plošč bistveno vpli-
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va na evolucijo, saj povzroča klimatske
spremembe, prav tako pa lahko razpad in združevanje kontinentov ustvari
nove meje ali povezave, ki jih organizmi
lahko izkoristijo.
Vse celine so bile pred 200 milijoni leti
združene v eno velikansko celino Pangea (ime dobesedno pomeni vsa Zemlja), ki je nato razpadla na manjše kontinente, ti so se počasi premikali proti
današnjim lokacijam.
Tudi Karavanke in z njimi Dovžanova
soteska so priplule s področja Afrike,
tam nekje od ekvatorja, Karavanke so
nastajale pretežno na morskem dnu, ki
je bilo včasih plitvo, včasih pa spet precej pod morsko gladino. Vmes so bila
obdobja, ko so delovali vulkani, ki so
bruhali tekočo lavo, izvrgli precej pepela in trdnih kosov, ki so se kasneje sprejeli v tufe in vulkanske breče. Nekajkrat
je bilo to ozemlje docela dvignjeno iznad morske gladine, bila pa so tudi obdobja puščavskih razmer.

DAVORIN PREISINGER IN NJEGOVA
PREISINGERELLA
Da Karavanke z Dovžanovo sotesko še
niso popolnoma raziskane, nam kažejo
vedno nova odkritja. Pred nekaj leti je
član našega Društva prijateljev mineralov in fosilov Davorin Preisinger na
vzhodnem pobočju Stegovnika (1692 m)
našel izredno številno združbo velikih
kaninioidnih koral velike rugozne skupine Caninia. Združba s Stegovnika je
sestavljena iz številnih, dobro ohranjenih, do 10 cm dolgih koral, ki omogočajo
natančno študijo omogenskega razvoja
teh koral. Imenuje se po najditelju Davorinu Preisingerju, Preisingerella, o
tem je že bilo objavljeno v strokovni reviji Journal of Paleontologi.

ZA KONEC
To pomeni, da imamo še izziv za raziskovalce, za nove primerke, za nove
skrivnosti matere Zemlje tudi na tržiš
kem ozemlju.
Ko spoznavaš minerale in fosile, ti vsak
kamen postaja dragocen in še bolj spoštuješ naravne lepote. S poznavanjem
geologije bomo še izboljšali odnos do
narave in varovanja bogate geološke
dediščine. Vsak zase prevzemimo svoj
del odgovornosti za našo skupno sedanjost in prihodnost.
Z rudarskim pozdravom Srečno!
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naše okolje

Sodobne kurilne naprave na lesno biomaso
MAG. SAMO COTELJ, ENERGETSKI SVETOVALEC ENSVET

Če se odločite za zamenjavo stare kurilne
naprave, ne glede na energent centralnega
ogrevanja z novo kurilno napravo na lesno

biomaso (peleti, drva, sekanci), znaša
subvencija 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 €.

Več na:
WWW.TRZIC.SI/MEDIJI/CASOPIS-TRZICAN.HTML

Četrtošolce ozaveščali o pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O.

V podjetju Komunala Tržič smo ob podpori
Občine Tržič in v sodelovanju s podjetjem
JEKO, d.o.o. z Jesenic začeli projekt Zbiranje
odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev,
katerega namen je ekološko ozaveščanje
učencev o pravilnem zbiranju odpadnega
jedilnega olja (v nadaljevanju: OJO).
Projekt izvajamo v osmih občinah Zgornje
Gorenjske. Cilj je dolgoročno zmanjšati
škodljive vplive na okolje zaradi neprimernega načina odlaganja OJO.
Konec marca in v začetku aprila je bilo
tako izvedeno izobraževanje za več kot 150
tržiških četrtošolcev. Na izobraževanju je
bila prisotna tudi maskota Sončnica, ki je
učence prijazno poučila, zakaj je odlaganje OJO škodljivo in neprimerno za okolje.
Učenci so izvedeli, da olja, ki nam ostane po cvrtju ali peki, nikakor ne zlivamo
v straniščno školjko, greznico ali odtočni
sistem, saj lahko zamašimo odtočne cevi
ali celo čistilne naprave. Niti ni dovoljeno,

da OJO zlivamo v zabojnike za biološke odpadke ali v naravo. En liter OJO lahko onesnaži kar 1.000 litrov vode.
Odpadno olje sodi v zbirni center, kjer ga
zbiramo v posebnem zabojniku, tja pa ga
lahko prinesete v plastenkah, kozarcih za
vlaganje ali v podobni embalaži, ki jo je
predhodno treba očistiti.

Kovor. V juniju bo za zmagovalni oddelek
4. razreda, ki bo zbral največ OJO na učenca, nagrajen z izletom v Piran, kjer si bodo
ogledali tudi akvarij.
Ravnateljem in učiteljicam 4. razredov
vseh tržiških osnovnih šol se zahvaljujemo za pripravljenost sodelovati.

Med OJO uvrščamo rastlinska olja: olivno, sončnično, repično in rastlinske ter
živalske maščobe: margarina ali maslo, ki
ostaneta po cvrtju. Ne pa tudi avtomobilskega olja, ki ga z OJO ne smemo mešati.
Reciklirano jedilno olje je mogoče predelati v biodizel, torej ekološko gorivo, ki ne
onesnažuje okolja, in v glicerin, ki ostane
pri predelavi. Ta se uporablja v farmacevtski industriji.
V okviru projekta bodo učenci v naslednjih mesecih zbrano odpadno jedilno olje
iz gospodinjstev prinašali v Zbirni center

Za zdrave paradižnike
BOJKA JANUS

Bolezni paradižnikov mnogim zdesetkajo
pridelek. Tudi meni so ga – nekoč. Odkar
pa ubiram ekološko pot tako pri hranilih
(kompost, obogateno biooglje in Epsomska sol) kot pri zdravilih (homeopatija za
rastline), je postalo gojenje paradižnikov
»mala malica«.
Za paradižnike velja enako kot za vse ostale organizme: boleznim ali škodljivcem
podležejo, ko njihov imunski sistem oslabi. Če želimo imeti zdrave in močne rastline, pridelek pa še pozno v jesen, jim moramo dati to, kar potrebujejo.
Paradižnike sadimo zunaj po ledenih možeh. 7 do 14 dni prej pripravimo zemljo.
Zemljo zrahljamo, vanjo vdelamo predelan rastlinski ali živalski kompost in oblikujemo grede. Z delom na zemlji zbudimo
speča semena plevelov. Ob sajenju jih populimo in uporabimo za zastirko na gredi;
na ta način se nam kasneje ne bo treba več
kaj dosti ukvarjati s plevelom.

Pred sajenjem postavim opore: kole, spiralasto zavite kovinske palice ali kletke.
Na dno sadilne jamice položim kos umazane ovčje volne (za gnojenje in odganjanje voluharja), jo prekrijem z malo zemlje,
vržem nanjo še pest obogatenega biooglja,
na to položim ukrivljeno paradižnikovo
steblo in ga zasujem do prvih listov. Iz zasutega stebla poženejo nove korenine.
Tako posajene sadike zalijem s postano
vodo z malo Epsomske soli (1 žlička na
pol litra vode). Epsomska ali grenka sol je
magnezijev sulfat. Paradižniki, paprike in
vrtnice so najbolj občutljivi na stanje magnezija v tleh, zato jim vsakih nekaj ted
nov privoščimo Epsomsko sol.
Med paradižnike posadimo njihove prijatelje: žametnico, baziliko, peteršilj, čebulo
in kapucinke.
Paradižnikov ne skrivam pod plastične
strehice, ker menim, da morajo biti dobro oskrbljene rastline same kos boleznim

in škodljivcem. Če bi pa plesen le prišla,
imam v rokavu še dva aduta: homeopatska
pripravka za zdravljenje rastlin Natrium
sulphuricum in Carbo vegetabilis.

iz naše preteklosti
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Malo znani Tržičan
Jožef Tomažovec (1823 – 1851)
O pevovodji, skladatelju in učitelju med njegovim rodnim Tržičem, šolanjem v Ljubljani, Celovcu in
Gradcu. V Celovcu je dosegel svoj (po)ustvarjalni vrh, kjer je tudi umrl in je pokopan.
DR. FRANC KRIŽNAR, UNIV. MAG. IN DIPL. MUZIKOLOG

Jožef TOMAŽOVEC (Thomashovitz, Tomaschovitz, Tomaschoviz, Tomashovitz, Tomashoviz, Tomaževec, Tomaževič, Tomaživič, Tomažovic; Josip, ml.;
Tržič, 16. sep. 1823 – Celovec/Klagenfurt,
29. dec. 1851), pevovodja, skladatelj in
učitelj. Po ljubljanski glavni vzorni šoli
(1831-1834) je obiskoval licej-gimnazijo v Celovcu, 3. razred gimnazije pa
spet v Ljubljani (1840-1842). Filozofijo
je študiral v Gradcu (1842-1845). Tam je
(1844-1846) študiral tudi glasbo na Musikschule d. Steiermark Musikvereines
(prof. G. Ott in J. Netzer). Po brezuspeš
nem iskanju službe je bil domači učitelj
v Celovcu in tu zbiral okoli sebe pevce in postal 1847 ustanovitelj pevskega
društva Männersängverein (MSV). 1847
se je podal študirati pravo v Gradec in se
vključil v slovensko družbo. Ustanovil je
študentski pevski zbor (1847-1848). Leta
1848 se je v marčni revoluciji udejstvo-

val tudi politično, deklariral za Zedinjeno Slovenijo, bil zato izključen z univerze in izgnan iz Gradca. Oktobra 1848
se je zatekel v Celovec in naslednje leto
(1849) sprejel ponujeno službo pevovodje MSV, ki jo je opravljal vse do (prezgodnje) smrti. Tomažovec je napisal okoli
48 skladb: zbore, samospeve s klavirjem
in odrsko glasbo na slovenska in nemška
besedila. Zgodaj je segel v romantično

oblikovanje, vsekakor precej prej kot pa
na splošno mislimo. Tako njegov glasbeni
opus sodi med skladateljsko delo predromantične faze slovenske glasbe druge
polovice 19. stoletja in kaže razgledanega
glasbenika, ki je bil pozni klasicist, a že
močno usmerjen naprej.
Več na:
WWW.TRZIC.SI/MEDIJI/CASOPIS-TRZICAN.HTML

Pri Metki smo rofkali koruzo
MARJANA OBLAK

To ni bil običajen dan. Bil je siv, vetroven,
deževen in hladen. V hiši na Krasu v Lešah, pri Metki Kokalj, smo se zbrale Leske
z enim Lešnikom, da bi rofkali koruzo trdinko. To je naša avtohtona sorta koruze.
Gospodinja z vnukinjo Jasno nas je pričakala s toplo dobrodošlico. Kar sredi kuhinje smo po tleh razprli rjuhe in nanje
stresli suhe čerge, storže, koruze. Okrog
mene so ženske spretno rofkale koruzo,
meni pa ni in ni šlo, dokler mi Dragica ni
pokazala, kako je treba delati. Pa je tudi
meni steklo od rok. Koruza je bila trda,
moje roke pa nežne.
Mala Jasna je pomagala pospravljati zrnje
v čeber, babici Metki pa pri mletju zrnja
v moko. Povsod jo je bilo polno. Bila je
pridna kot mravljica. Med delom smo se
smejale, pele in obujale spomine, kako so
si včasih sosedje pomagali pri raznih opravilih. Danes pa gre žal vse v pozabo.

Rada imam naše običaje in navade. Za
pridno delo smo na koncu pojedle polento z mlekom. Naša Ada jo je skuhala. Se bo
kdo vprašal, kaj bo Metki koruza! Začela je
z ekološkim kmetovanjem in turizmom;
sobodajalstvom. Ima čudovit nov apartma.

Gostom bo ponudila domačo hrano: zelenjavo, sadje, jajčka … O ja, pridna in sposobna je naša gospodinja. Naj jo zdravje in
sreča ne zapustita. Meni pa naj bo dano še
kakšno podobno druženje ob starodavnem
opravilu.
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Preprodaja sezonskih vstopnic za Gorenjsko plažo
JURE ZADNIKAR

V letošnjem letu si lahko sezonske vstopnice za Gorenjsko plažo
zagotovite po ugodnih predprodajnih cenah, in sicer od 3. maja
2018 dalje.
Predprodajna cena

Redna cena

prenosna*

90,00 EUR

120,00 EUR

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

40,00 EUR

70,00 EUR

neprenosna - odrasli

70,00 EUR

Predprodaja vstopnic bo v TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič vse
do dne začetka obratovanja Gorenjske plaže.
100,00 EUR

Cena plastične kartice je 3,00 EUR.
*O pogojih nakupa več na www.bios-trzic.si, kjer je objavljen cenik.

Tudi v letošnji sezoni bomo za pripravili pester program, ki bo
vseboval plesne, pevske in športne dogodke. Ti bodo razporejeni
prek celotne sezone. Organizirali bomo tudi plavalne tečaje, za
otroke in za odrasle. Vljudno vabljeni.

** Dijaki in študenti svoj status izkažejo z veljavno dijaško ali študentsko
izkaznico, upokojenci in invalidi pa s potrdilom ali veljavno izkaznico.

Jane’s Walk: V koraku s časom
SAŠO BOROJEVIČ

Društvo ZA razvoj Tržiča tudi letos vabi na urbani sprehod Jane’s
Walk. V nedeljo, 6. maja, dopoldne, po zajtrku in pred kosilom,
bomo prehodili pot iz Tržiča v Bistrico čez Kovtrnico. Nato se
bomo sprehodili po največjem urbanem naselju v občini. Pogledali bomo, koliko prostorsko načrtovanje sledi trenutnim potrebam prebivalcev in obiskovalcev Bistrice. V Tržič se bomo vrnili
po cesti Ste Marie Aux Mines.
Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih. Ozaveščajo pomen pešačenja po
vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci
na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območ

ju bivanja. Obenem odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s
katerimi se stanovalci dnevno soočajo. Omogočajo pobude, kako
soseske narediti bolj privlačne in bolj prijetne za življenje.
Letošnji tržiški sprehod ima naslov V koraku s časom. Iskali
bomo rešitve za novonastale situacije, ki jih načrtovalci naselja
Bistrica pred več desetletji niso predvideli.
Nedelja, 6. maja 2017, ob 10.30. Zbirno mesto pred Paviljonom
NOB v Tržiču. Pridružite se nam lahko tudi v Bistrici – ob 11.00
pred nekdanjo trgovino na Zelenici. Sprehod organizira Društvo
ZA razvoj Tržiča, vodila ga bosta Luka Ropret in Sašo Borojevič.

Mladinski center Tržič (CSD Tržič) išče pomoč prostovoljcev
KATARINA KUZMA, VODJA MLADINSKEGA CENTRA TRŽIČ

V Mladinskem centru Tržič se bomo še naprej trudili, da bi otrokom s težavami pomagali pri učenju, izpolnjevanju šolskih
obveznosti, pridobivanju novih veščin in spretnosti. V naš program je vključenih že veliko otrok in mladih, zato je pomoč pros
tovoljcev več kot dobrodošla.
Iščemo zavzete, odgovorne in potrpežljive ljudi, ki bi bili pri
pravljeni pomagati otrokom in mladostnikom in bi hkrati radi
pridobili nova znanja in izkušnje. Želimo predvsem prostovoljce,
ki bi bili pripravljeni ob delavnikih v popoldanskem času poma-

gati učencem in dijakom pri šolskih obveznostih. Potrebujemo
predvsem ljudi, ki bi lahko prihajali vsak teden v šolskem letu. Za
vodenje delavnic dobrodošli tudi tisti, ki imate znanja in spretnosti z različnih področij.
Za več informacij nam lahko pišete na mladinski.center.trzic@
gmail.com ali pokličete na telefonsk o številko 031 699 247. Več o
našem programu si lahko preberete tudi na spletni strani:
www.csdtrzic.org

Vabilo
Vabljeni na likovno razstavo devetošolke Osnovne šole Bistrica, Eve Potočnik. Potekala bo od 3. do 31. maja 2018, v G
 aleriji
Salamander. Ogled bo možen v delovnem času Salamandra. Predstavljene bodo njene slike, pod mentorstvom Vinka Hlebša.
Lepo vabljeni.
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Britanska pustolovščina v Tržiču
POLONA ROŽIČ

Dva praznična koncerta v čast devetdesete obletnice Pihalnega
orkestra Tržič, ki mu je bila zvesta tržiška publika priča v preteklem letu, godbenikov in godbenic nista utrudila. Ob sestav
ljanju programa za tradicionalni spomladanski koncert se je
pogled snovalcev usmeril na Britansko otočje. Njegova glasbena
zapuščina bo osrednje vodilo prireditve. Pristen občutek škotskih
višavij, nepreglednih čred ovac in irskih pubov bodo orkestru pomagali pričarati člani kranjske glasbene zasedbe Beer Belly, ki že
več kot deset let ustvarja na področju tradicionalne irske, škotske
in keltske glasbe.
Vabljeni torej 19. maja 2018 ob 19.30 uri v Dvorano tržiških
olimpijcev na še en nepozaben večer, ki ga za vas pripravlja Pihalni orkester Tržič!

Novo na Ljudski univerzi Tržič
MITJA SLAPAR

V soboto, 19. maja 2018, gremo na izlet v panonski svet, ki ga
bomo začeli v Beltincih z ogledom gradu, parka in muzeja Zgodovine zdravstva v Pomurju. V Lipovcih si bomo ogledali obrt pletenja slamnatih izdelkov. V idilični vasici Ižankovci bomo spoznali Otok ljubezni z zanimivo kulturno in naravno dediščino ter
z ogledom plavajočega mlina na Muri. Peljali se bomo z brodom.
Po kosilu si bomo ogledali še prekmursko domačijo v vasici Lipa.
Cena izleta je 35 EUR, vključuje prevoz, vodenje, vstopnine in kosilo. Odhod je ob 6:30 izpred OŠ Tržič in ob 6:35 s postajališča pri
vrtcu v Bistrici. Predviden povratek je ob 20:30.
Prijave sprejemamo do 14. maja 2018 oziroma do zapolnitve mest
na naslovu kristina@lu-trzic.si in po telefonu 04 592 55 51.

Time for tea
MITJA SLAPAR

Na Ljudski univerzi Tržič poteka pogovorna skupina v angleš
kem jeziku TIME FOR TEA, ki jo vodi naša vedno nasmejana in
vsestranska Anja Draksler. Vonj po piškotih in čaju se vije po
hodniku, sproščen smeh iz dvorane LU 1 da slutiti, da se v njej
dogaja nekaj pristnega in dobrega. Anja je mlado dekle, nadvse
rada hodi po svetu. Svojo svobodo, ki jo zajema z veliko žlico in
dobro voljo, redno prinaša na Ljudsko univerzo Tržič. Udeleženke z mladostno dušo, modrostjo in z žarom poskrbijo za prijetno vzdušje in dišeče priboljške. V programu TIME FOR TEA se
prepletajo različne teme, zato se v njem lahko tudi z različnimi
ravnmi znanja angleščine ujamejo vse udeleženke. Ljudska univerza Tržič s tem programom učenja angleškega jezika spodbuja
in zadovoljuje kreativnost.

V ponedeljek, 7. maja 2018, od 9.00 do 11:15 se na LU Tržič v okviru Centra medgeneracijskega učenja prične tečaj Zelišča v domači
lekarni z mentorico Natalijo Brumen. Dobivali se bomo tri zaporedne ponedeljke. Cena je 12 EUR. Prijave sprejemamo na naslovu
kristina@lu-trzic.si in po telefon 04 592 55 51. Vabljeni k vpisu.
V maju bomo skupaj s partnerji sooblikovali Teden vseživljenjskega učenja 2018, ki bo v razširjenem terminu trajal od 11. maja
do 30. junija 2018. Letak z natančnimi informacijami o pestrih
dogodkih bo izšel v začetku maja. Dobila ga bodo vsa tržiška gos
podinjstva.
Vsi dogodki v okviru TVU bodo brezplačni..
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koledar prireditev

30. april, maj 2018
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Razstave
do 31. 5.
Galerija Vogal

V četrtek 7. 5. in 21. 5.
15.00 Dom Petra Uzarja Tržič

Branje – Kramljanje
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Razstava: Cvetlična tihožitja

petek, 4. 5.

Delo akademske restavratorke Valentine Rus
Špendal

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

od 10. 5. do 25. 6.
Atrij Občine Tržič

Razstava likovnega simpozija članov
društva Veselih umetnikov
Tržiški muzej

od 15. 5 do 9. 6.

Zabavna angleščina - angleške urice za
predšolske otroke
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Pogovorna skupina
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 5. 5.

19.30 Pollakov salon Tržiškega muzeja

Predavanje Pavle Medvešček: Staroverci
Tržiški muzej

od 11. 5. do 20. 5.
Tržič z okolico

4. Teden ljubiteljske kulture
OI JSKD Tržič

petek, 11. 5.
20.00 Tržiški muzej

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju:
Boris Cavazza kvartet
Tržiški muzej
dopoldne Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižna čajanka

Galerija Paviljon

izpred Osnovne šole Tržič

7. Območni pregled odrasle likovne
ustvarjalnosti

Planinski izlet: Krevl (1515 m)

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Planinsko društvo Tržič

19.00 Turistična kmetija Obstar, Sebenje

OI JSKD Tržič in Kulturno društvo tržiških
likovnikov

Osnovna šola Bistrica

Predavanje Jakob Kleč: ZDA - 
zlati zahod: Kalifornija, Nevada, Utah in
Arizona

od 3. 5 do 31. 5.
Galerija Salamander

Razstava: Evin akril
Delo Eve Potočnik pod mentorstvom Vinka Hlebša

Dan gibanja
Osnovna šola Bistrica pri Tržiču
Kulturni center Tržič

Regijsko srečanje otroških Folklornih
skupin Gorenjske
OI JSKD Tržič
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

April
ponedeljek, 30.4.
7.00 Sokolnica

Krvodajalska akcija

Merjenja društva diabetikov

Krajevna skupnost Sebenje
19.30 Kulturni dom Križe

Krvodajalska akcija in prireditev ob
tednu ljubiteljske kulture
Območno združenje Rdečega križa Tržič

sobota, 12. 5.

Društvo diabetikov Tržič

Iz Križev

12.00 Kegljišče Tržič

Tekmovanje v kegljanju (prijave do 30. 4.)

Planinski pohod v Julijske Alpe: planina
Osredki in Orožnova koča in Lisec

Športna Zveza Tržič in Kegljaški klub Ljubelj

Planinsko društvo Križe

ponedeljek, 7. 5.

8.00 Trg svobode

Območno združenje Rdečega Križa Tržič

17.00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Tržni dan

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Počitniška delavnica

Delavnica Zdravstvenega doma Tržič:
Spoprijemanje s stresom

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zdravstveni dom Tržič

18.15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 8. 5.

Delavnica za odrasle: Odkrivamo
lepoto čipke

15.30 Zdravstveni dom Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

19.00 na vrtu gasilskega doma v Kovorju

Družabno srečanje ob tabornem ognju
Prostovoljno gasilsko društvo Kovor
20.00 Polana nad Križami

Tradicionalno prvomajsko kresovanje
PGD Križe
20.00 Športni park Jelendol – Dolina

Druženje ob tabornem ognju
Športni park Jelendol - Dolina

Maj
vsak četrtek 3., 10. in 17. 5.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje onkoloških bolnikov
18.00 Pisarna Društva diabetikov Bistrica

Merjenja društva diabetikov v Bistrici
Društvo diabetikov Tržič

sreda, 9. 5.
17.00 Glasbena šola Tržič

Dan odprtih vrat Glasbene šole Tržič
Glasbena šola Tržič

do četrtka, 10. 5.

Prijave na ogled Državnega zbora
(ogled 15. 5.)
Andreja Potočnik, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije

četrtek, 10. 5.
17.00 Galerija Atrij Občine Tržič

Otvoritev razstave likovnega simpozija
članov društva Veseli umetniki
Tržiški muzej

Conventio d.o.o.

Zelemenjava
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
10.45 izpred cerkve Marijinega oznanjenja v Tržiču

Tradicionalno romanje v Glinje na
Koroško - peš čez Karavanke
Ženska zveza pri Novi Sloveniji
15.00 Skakalni center Sebenje

Stari orli 2018
Nordijski smučarski klub Tržič FMG

sobota, 12. 5.
od 9.30 do 19.00 Dvorana tržiških olimpijcev Tržič

MINFOS 2018
Turistično društvo Tržič
Gorniški učni center Zelenica

Tečaj letnega gorništva za zahtevnejše
ture
Planinsko društvo Tržič
10.45 Izpred cerkve Marijinega oznanjenja v Tržiču

Romanje v Glinje
Ženska zveza pri Novi Sloveniji

koledar prireditev
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nedelja, 13. 5.

četrtek, 17. 5.

četrtek, 24. 5.

8.30 izpred gasilskega doma v Lomu pod Storžičem

15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Pollakov salon Tržiškega muzeja

Tradicionalno romanje v Glinje
na Koroško - z avtobusom

Srečanje članov društva slepih in
slabovidnih

Ženska zveza pri Novi Sloveniji

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Muzejski večer - pogovor z Jožetom
Grosom in predstavitev knjige: Življenje
tržiškega čevljarja

od 9.00 do 18.00 Dvorana tržiških olimpijcev Tržič

petek, 18. 5.

MINFOS 2018

Tržiški muzej

Tržiški muzej

Turistično društvo Tržič

do 25. 5.

od 14. 5. do 20. 5.

Mednarodni muzejski dan - muzejski
detektiv za otroke (Radetzky)

Teden zdravja

Tržiški muzej

Prijave na tridnevni izlet po Bosni in
Hercegovini

Klub tržiških študentov

17.00 Telovadnica Osnovne šole Križe

Društvo invalidov Tržič

od 15 do 17., 24., 30. 5.
18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Šola za starše

Tekmovanje v namiznem tenisu
Športna zveza Tržič in Namiznoteniški klub Križe
18.00 Tržiški muzej

Koncert pevcev ljudskih pesmi FS
Karavanke

Zdravstveni dom Tržič

do 15. 5.

Folklorna skupina Karavanke

Športna zveza Tržič

Prijave na poletni tabor v Savudriji
Športna zveza Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Pogovorna skupina
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 15. 5.

Planinski pohod: Voje
Društvo upokojencev Tržič
9.00 Kulturni center Tržič

Predstava KLA- KLA –KLASIKA (za
osnovnošolce)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 RIS Dolina

Predavanje: Zeliščni pripravki in
uporaba v zdravilstvu
Občina Tržič
19.00 Paviljon NOB Tržič

Otvoritev razstave Društva tržiških
likovnikov

sobota, 19. 5.

Planinski pohod na Rjavčki vrh
Planinsko društvo Križe

Društvo invalidov Tržič

petek, 25. 5.
Dvorana tržiških olimpijcev Tržič

Prireditev: To smo mi Tržičani
Osnovna šola Tržič

sobota, 26. 5.
Izpred Osnovne šole Tržič

Planinski izlet: Schoberriegel in Gruft
Planinsko društvo Tržič
15.00 pod gradom Neuhaus

Otvoritev Športnega parka
KATRX SPORT
18.30 Cerkev sv. Janeza Krstnika v Kovorju

Iz Tržiča

Pohod na Šijo
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek
19.30 Dvorana tržiških olimpijcev

Spomladanski koncert Pihalnega
orkestra Tržič

Letni koncert mešanega pevskega zbora
Kres
Kulturno društvo sv. Janez Krstnik Kovor

nedelja, 27. 5.
18.00 Dvorana tržiških olimpijcev

Pihalni orkester Tržič

Mednarodno tekmovanje v akrobatskem
rock and roll-u

nedelja, 20. 5.

Plesni klub Tržič

Tečaj akro joge

sreda, 30. 5.

Klub Tržiških študentov

16.30 Tržiški muzej

OI JSKD Tržič in Kulturno društvo tržiških likovnikov

torek, 22. 5.

16. 5. in 30. 5.

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Škratovske oči - likovna razstava in
pesniško - pravljični dogodek

Zaključek bralne značke za odrasle

Tržiški muzej

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.30 Predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika

Šola za starše
Zdravstveni dom Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Glasbena šola Tržič

Nastop učencev Glasbene šole Tržič
Glasbena šola Tržič

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
Datum in ura

Prireditev

Kraj

Dodatne informacije

5.5., od 9. ure dalje

25. tradicionalno srečanje
starodobnih vozil

Idrija z okolico

Društvo LSV Ajdovščina
tic@visit-idrija.si

12. 5., ob 9.30

Gorsko-kolesarski festival Bajkafest

Sevno pri Novem mestu

Društvo gorskega k
 olesarjenja Bajka
041 682 512
www.drustvobajka.si

18. 5., od 10. ure
dalje

Mednarodno muzejski dan v Žički kartuziji

Slovenske Konjice

TIC Slovenske Konjice 03 759 31 10,
051 444 141
https://tic.konjice.si

19. 5., ob 10. uri

Pohod po Stari rudni poti Jesenice – Planina
pod Golico

Jesenice

Turistično društvo G
 olica
041 566 847,
info@tdgolica.com

19. 5., ob 14. uri

Miss narcis

Planina pod G
 olico

Turistično društvo Golica, 041 566 847,
info@tdgolica.com

21. - 26. 5. 2018

Festival klasične in sodobne glasbe Sem glasba,
sem mesto

Novo mesto

Zavod za šport, kulturo, turi-zem in mladino
Novo mesto, 07 393 03 90, www.kcjt.si

25. 5.

3. Pop Up Wine Festival Novo mesto

Grmski grad, Novo mesto

Pop Up Wine Festival www.popup-festival.si

25. 5. do 16. 6.

Teden evropskih geoparkov v
Geoparku Idrija

Idrija z okolico

Center za idrijsko dediščino-UNESCO Globalni
Geopark, Idrija tic@visit-idrija.si

26. 5., od 10. ure
dalje

Jesenice tečejo en krog ali več

TVD Partizan Jesenice

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice
04 583 10 94

obvestila, oglasi
Vljudno vas vabimo na
DAN ODPRTIH VRAT
GLASBENE ŠOLE TRŽIČ
v sredo, 9. maja 2018, od 17. do 19. ure in
VPIS

brezplačni oglas

Pevci:

Petek, 25. 5. 2018 ob 19. uri

Klara Jazbec, Stiven Rahman,
Vivien Isabel Herak Hadaš,
Neža Čadež, Lana Petrovič,
Lara Primožič, Ema Soklič
Instrumentalisti:

Primož Lah, Jure Slapar,
Ema Meglič

VPIS JE OMEJEN.
V predšolsko glasbeno vzgojo vpisujemo otroke, rojene leta 2013 (starost 5
let), in v glasbeno pripravnico, rojene
leta 2012 (starost 6 let), brez preizkusa
glasbenih sposobnosti, v pisarni šole
vsak dan v času uradnih ur do zasedbe
oddelkov.

Plesalec:

Danijel Petković
Pihalni orkester Tržič, Plesalke
KUD Leyli, Ansambel Zarja, Otroški
in mladinski pevski zbori OŠ Tržič,
OŠ Križe in OŠ Bistrica, Otroški
pevski zbor Vrtca Tržič – enota Križe,

Vstopnina: 2,00 eur

Prisrčno vabljeni!

Plesalci in deklamatorji OŠ Tržič

brezplačni oglas

in

v Dvorani tržiških olimpijcev

Preizkus bodo kandidati po r azporedu
opravljali v petek, 11. maja 2018, od
17. ure dalje.
Vpisujemo v naslednje oddelke:
• klavir,
• godala (violina, viola, violončelo),
• harmonika,
• trobila (trobenta, rog, pozavna,
bariton, tuba),
• kitara,
• pihala (kljunasta flavta, flavta,
klarinet, saksofon),
• tolkala,
• petje.

Nastopili bodo
mladi tržiški talenti:

to smo
mi - tržičani

Prijava je možna tudi na spletni strani www.glasbena-sola-trzic.si, do
petka, 11. maja 2018, do 12. ure. Za termin preizkusa glasbenih sposobnosti
pokličite na tel. št. 04/59 80 700.

Nagrajenci 2. letošnje številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore (v letu
2018 Plesni klub Tržič praznuje 20 let
delovanja) nagrajuje Plesni klub Tržič
so;
1. nagrada - pulover Plesnega kluba
Tržič - Andrej Martič, Cesta na Hudo
38, Tržič
2. nagrada - majica Plesnega kluba
Tržič - Andreja Primožič, Lom pod
Storžičem 59, Tržič
3. nagrada - kapa Plesnega kluba Tržič
- Breda Kocjan, Podljubelj 155, Tržič
Tolažilno nagrado vstopnico za dve
osebi za odprto prvenstvo Tržiča v
akrobatskem rock and roll-u, ki bo
27. 5. 2018 ob 18. uri v Dvorani tržiških
olimpijcev pa prejmeta;

brezplačni oglas

Irena Meglič, Snakovška cesta 14,
Križe
Janez Pobežin, Loka 106, Tržič
Nagrajenci nagrade prejmejo po pošti!
Čestitamo!

brezplačni oglas

brezplačni oglas

V Glasbeno šolo Tržič za šolsko leto
2018/19. Prijave na preizkus glasbenih
sposobnosti za vpis bomo sprejemali v
pisarni šole v:
torek, 8. maja 2018, od 9.00 do 17.00
in
sredo, 9. maja 2018, od 9.00 do 19.00.

brezplačni oglas

30

oglasi

31

GLASBENI VEČERI
V TRŽIŠKEM
MUZEJU 2018

V SODELOVANJU Z
NAMIZNOTENIŠKIM KLUBOM KRIŽE
ŠPORTNIM DRUŠTVOM LOM
KEGLJAŠKIM KLUBOM LJUBELJ

v pollakovem salonu ali na vrtu muzeja.
TER PROPOZICIJE TEKMOVANJ, KI BODO POTEKALA V
POČASTITEV PRAZNIKA DELA IN DNEVA UPORA

Festival PARADIŽ - 24. in 25. avgust

20.APRIL
OB 20H

TEO COLLORI &
MOMENTO CIGANO

11.MAJ
OB 20H

BORIS CAVAZZA KVARTET

22.JUNIJ
OB 20H

skupina PLIŠ

MAJA KEUC AMAYA
z glasbeniki

17.AVGUST
OB 20.30H

GREENTOWN JAZZ BAND

1. Kraj in datum: Kegljišče v Tržiču, sobota, 5. maja 2018 od 12.00.-20.00 ure
2. Tehnična izvedba: Kegljaški klub Ljubelj Tržič
3. Program: Tekmovanje v kegljanju v moški in ženski konkurenci 120 lučajev
mešano, 4x30 (15 x 15 ) na vseh štirih stezah
4. Priznanja: Najboljši trije v moški in ženski konkurenci prejmejo kolajne
5. Stroški: Delne stroške organizacije in priznanj krije organizator, ostali del pa bo
poravnan od prispevka 7 € na osebo in se plača pred pričetkom
tekmovanja v gotovini
6. Prijave: Prijave se sprejemajo do ponedeljka, 30. aprila 2018 na kegljišču
v Tržiču
7. Ostalo: Razpored tekmovanja bo objavljen v četrtka, 3. maja 2018 na kegljišču.

1. Kraj in datum: Telovadnica OŠ Križe, petek, 18. maja 2018 ob 17.00 uri
2. Tehnična izvedba: Namiznoteniški klub Križe
3. Program: Tekmovanje posameznikov v moški in ženski konkurenci. Glede na število
prijavljenih tekmovalcev se bodo oblikovale starostne kategorije. Invalidi
tekmujejo v svoji kategoriji. Igra se po pravilih NTZS
4. Priznanja: Najboljši trije v moški in ženski konkurenci prejmejo kolajne
5. Stroški: Delne stroške organizacije in priznanj krije organizator, ostali del pa bo
poravnan od prispevka 3 € na posameznika in se plača pred pričetkom tekmovanja
v gotovini
6. Prijave: Tekmovalci se prijavijo na kraju tekmovanja.

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo po končanem
tekmovanju v posamezni športni panogi na kraju tekmovanja.

Tržič, 11. april 2018

Športna zveza Tržič – komisija za ŠR

Občina Tržič obvešča,
da oddaja v najem:
Prostore v pritličju stavbe na naslovu Podljubelj 311,
4290 Tržič, stoječe na zemljišču parc. št. 21/12 k. o. –
Podljubelj, ki je v naravi objekt nekdanje srednje postaje sedežnice Vrtača, v izmeri 112,60 m². Prostori so
potrebni obnove. Najemna pogodba se bo sklenila za
obdobje do 5 let, vlaganja najemnika v obnovo prostorov se bodo upoštevala pri določitvi najemnine.
Potencialne najemnike vabimo, da do četrtka, 31.
maja 2018, pisno sporočijo svoj naslov, in sicer na
naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali na
elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si.

20.JULIJ
OB 20.30H

PRIMAKEM D.O.O., SPAR,
CABLEX, KVIBO

vstopnice: v tržiškem muzeju in v tpic tržič

Spoštovane občanke,
spoštovani občani občine
Tržič,
vse tiste, ki vas zanima, kako izgleda hram slovenske demokracije od znotraj, vas vljudno vabim, da se
mi pridružite na ogledu Državnega zbora Republike
Slovenije v sredo, 15. maja 2018. Ogledu bo sledila
manjša pogostitev. Odhod avtobusa bo ob 8.30 izpred
avtobusnega postajališča Tržič in ob 8.35 iz Bistrice.
Prihod v Tržič je predviden ob 14 uri.
Prevoz in ogled sta brezplačna, prijave zbiramo do
zapolnitev mest.
Prijavo do 10. maja 2018 sporočite po e-pošti:
andreja.potocnik@dz-rs.si oziroma Alenki Bradač,
na št. 040/ 436 347.
S spoštovanjem,
Andreja Potočnik,
poslanka Državnega zbora Republike Slovenije

brezplačni oglas

Vabimo vse občane, da se tekmovanj udeležijo v čim večjem številu.
Projekt podpirata Občina Tržič in Fundacija za šport.

brezplačni oglas

VSA TEKMOVANJA SE UPOŠTEVAJO PRI TOČKOVANJU ZA NAJBOLJŠO EKIPO IN
POSAMEZNIKE V TRŽIŠKIH ŠPORTNIH IGRAH ZA SEZONO 2017/18.

