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Učenci OŠ Križe uživajo v  
Tednu vseživljenjskega učenja

Nataša Dovžan

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja 
na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt vodijo na 
Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju z orga-
nizacijami po Sloveniji. S projektom opozarjamo na vseprisotnost in 
pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki 
jih posameznik v svojem življenju prevzema.
Naša šola je v projekt vključena že peto leto. Zadnja leta projekt 
izvajamo po končanem pouku za učence od 1. do 4. razreda. Učenci 
vsak dan krožijo med različnimi delavnicami: letos so ustvarjali na 
temo olimpijade, se uči-
li tehnike risanja, brali v 
kotičku pod drevesi, se 
izpopolnjevali v športu, 
spoznali osnove raču-
nalnika, se srečali z (ne)
varnostjo računalnika in 
se sprehodili do enega 
izmed zvonov na Poti 
treh zvonov. Učenci 
so zelo uživali, se med 
seboj spoznali in si po-
magali.
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Svoboda, enakost, BRATSTVO
David Ahačič

V preteklem mesecu smo tudi Tržičani za trenutek uje-
li francoski srčni utrip – člani občinske delegacije, ki 
je ob obletnici pobratenja obiskala Sainte-Marie-aux-
Mines, slovesnejšega, ostali precej bolj grenkega, ko 
smo zadržali dih ob pokolu v Nici in se spraševali o 
prihodnosti, ki se nam bliža. Škoda, da je šele skupni 
nasprotnik – namreč brezsrčno sovraštvo do človeštva 
– dovolj velika spodbuda za premislek o povezovanju 
Evrope in njenih državljanov.
Iz izkušnje pobratenja bi lahko črpali energijo za pove-
zovanje na drugih področjih, bolj plodnih in ustvarjal-
nih. Nekaterim se morda pobratenja občin zdijo preži-
vet način napihovanja lokalnih interesov, uradni obiski 
delegacij pa nepotrebna potrata. In vse to je mogoče, če 
»bratstvo« ni posledica naše želje po učenju in spozna-
vanju drugačnosti. Prepričan sem, da so zgledi pobrate-
nih mest tudi za Tržič lahko koristni – Ludbreg, ki je z 
ustanovitvijo državnega centra postal hrvaška prestol-
nica restavratorske dejavnosti; Sainte-Marie-aux-Mines 
z inovativnima turističnima produktoma, rudnikom in 
bližnjo tovarno bonbonov v Hautes Vosges; Borovlje s 
svojo specialno proizvodnjo (puškarno), ki neprekinje-
no raste že od srednjega veka; ali nenazadnje Zaječar 
s pravkar vloženo pobudo za brezplačen javni prevoz 
za nosečnice – prepoznali so nevarnost nizke rodnosti 
in tudi na ta način napravili enega od malih korakov za 
spodbujanje še boljšega počutja občanov. 
Zgledi vlečejo … V še enem poletnem mesecu, ki je 
pred nami, skupaj premišljujmo, katerim zgledom naših 
»bratov in sester« lahko sledimo – in obratno, kaj kako-
vostnega bomo sami ponudili njim.
Vive la Fraternité!

Na naslovnici: Obnovitev listine o pobratenju med mestoma Tržič 
in Sainte-Marie-aux-Mines 10. junija 2016 v Dvorani tržiških olim-
pijcev (foto: Luka Rener)
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župan z nami

Uspešen obisk bratov v 
Franciji je sodelovanje 
še poglobil in odprl nove 
možnosti
Dolgo in naporno pot smo ob največjem 
francoskem prazniku zaključili odlično 
razpoloženi, tesneje povezani, bogatejši 
za izkušnje in polni načrtov za naprej. 
Uspešnih zgodb in evropskega povezova-
nja tudi tragedija v Nici ne zaustavi. Naši 
prijatelji v Franciji se s solzami v očeh, a 
pokončno, namerno niso želeli odreči niti 
enemu dogodku, rekoč, da življenje teče 
dalje in da se tovrstnim pritiskom niso 
pustili ukloniti ne v času francoske revo-
lucije niti danes.
Izveden je bil celoten program od uradnih 
slovesnosti do odprtja novega spominske-
ga stebra v Slovenskem parku v čast pr-
vemu podpisniku Tinetu Tomazinu. Se-
veda ni šlo brez obiska in slovesnosti ob 
slovenskem spomeniku ter slavnostnega 
ognjemeta in parade v čast francoskemu 
državnemu prazniku. Uspeli smo si ogle-
dati zgodovinsko dediščino mesta, turisti-
čen produkt promocije rudnika srebra in 
uspešno tovarno bombonov v Vogezih, ki 
uspešno trži nišni produkt izdelave bom-

bonov z izjemnim turi-
stičnim obiskom. 
Predzadnji dan obi-
ska smo v Slovenskem 
parku odprli steber 
prijateljstva z zgodo-
vinskimi dogodki in z 
izjemno navdušujočim 
nastopom Folklorne 
skupine Karavanke ter 
evforijo ob presežnem 
nastopu Pihalnega or-
kestra ponosno in sa-
mozavestno zaključili 
slovenski večer. Naši gasilci pa so si vmes 
ogledali in proučili alzaški način zaščite in 
reševanja.
Delegacijo so večinsko sestavljali mladi 
Tržičani, ki so v celoti izpolnili vsa pri-
čakovanja. Izkazali so se kot zrela, disci-
plinirana ter močno povezana družba, ki z 
optimizmom in povsem enakovredno sto-
pa s prijatelji iz velike Francije in Nemčije 
po evropski poti naprej.
Hvaležen sem Folklorni skupini Karavan-
ke, Pihalnemu orkestru Tržič, gasilkam in 
gasilcem, šoferjem ter avtomehanikom, 
OŠ Križe ter uradni delegaciji za uspešno 
pot, Jožetu Klofutarju pa za brezhibno or-
ganizacijo srečanja.
Sodelovanje se bo nadaljevalo z izme-
njavo razreda osnovnošolcev v jesenskih 
dneh ter tesnejšo povezavo plezalnih od-
sekov in sodelovanjem na evropskih turi-
stičnih in športnih razpisih.

Slovenci se trudimo z 
vpisom pravice vode v 
ustavo
Za naše občane pa je še pomembnejša 
kvalitetna javna vodooskrba. Po lanski us-
pešni izvedbi novega vodovoda v Gozdu 
in na Vetrnem pravkar zaključujemo iz-

Ob sodelovanju nemških prijateljev smo obnovili jubilejno zaprisego prijateljstva.

Turiste že na mejnem platoju Ljubelj na info 
točki seznanimo z lepotami Tržiča (foto: Arhiv 
Občine Tržič).

gradnjo novega vodovoda v Podljubelju, 
v naselju Voh. Prebivalci poleg prvih jav-
nih vodovodnih priključkov dobivajo še 
kanalizacijski meteorni sistem, izboljšano 
poplavno varnost ob neurjih, posodobitev 
ter razširitev mostu, posodobljeno javno 
razsvetljavo, vkopano elektroinstalacijo.
Trenutno po celi občini nadaljujemo z 
izgradnjo sodobnega telemetrijskega sis-
tema, ki zagotavlja spremljanje vseh pa-
rametrov kvalitete in nadzora vode vseh 
24 ur in že gradimo ter povezujemo naj-
pomembnejši tržiški vodni vir Smolekar z 
omrežjem.

Turizem je ena od naših 
gospodarskih priložnosti
Tudi v tej sezoni se veselimo dobrega 
obiska Gorenjske plaže, povečanja no-
čitvenih kapacitet, uspešno zaključenega 
razpisa za turizem in gospodarstvo ter po-
novnega odprtja gostinsko nočitvenih ka-
pacitet v gostišču Sluga v mestnem jedru, 
ki tudi s prenovo Paviljona NOB pridobi-
va na vsebinah in urejenosti. 

Dejanja štejejo. Zato vsem lepo poletje in 
srečno ter uspešno na poti novih izzivov.
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Občina Tržič 
naklonjena kmetijstvu 
in gozdarstvu

Saša Pivk Avsec 

Občina Tržič je tudi v letošnjem letu ob-
javila razpis za dodelitev nepovratnih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v občini Tr-
žič v letu 2016. 
Za Pomoč za naložbe v opredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
je bilo razdeljenih 28.599,25 evra, za 
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter na-
ložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
je iz občinskega proračuna namenjenih 
1.550 evrov nepovratnih sredstev, ukrep 
Nove investicije za delo v gozdu prinaša 
upravičencem 8.846,05 evra, za Podpo-
ro delovanju društev/združenj s področja 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeže-
lja pa 2.800 evrov. Za ukrep Štipendiranje 
bodočih nosilcev kmetij je ostalo prostih 
1.2000 evrov, prijave pa lahko interesenti 
oddajo do 10. oktobra 2016. 

Odličnjaki na sprejemu pri 
županu
Sredi junija je župan Občine Tržič mag. 
Borut Sajovic sprejel najboljše učence iz 
treh tržiških osnovnih šol. "Odličnjaki, 
ponosni smo na vas. Biti devet let zapored 
odličen je imeniten skupen dosežek učen-
cev, staršev in celotnega pedagoškega ter 
tehničnega osebja v naših šolah. Učitelji 
so jim dali petice za znanje matematike, 
jezikov, jaz jim dajem še desetko za dob-
ro voljo, optimizem, družbeno odgovor-
nost in vključenost v množico društev, ki 
pomembno sooblikujejo našo skupnost," 
pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sa-
jovic, ki je vsem zaželel še dolge in vroče 
počitnice. 

V Tržiču vse večje potrebe po 
športnih površinah in doda-
tnih vsebinah
Dan pred zaključkom šolskega leta je Ob-
čina Tržič v sodelovanju z Osnovno šolo 
Tržič tudi uradno predala svojemu na-
menu obnovljeno, edino zunanje športno 
igrišče v mestu.
Športno igrišče ob Dvorani tržiških olim-
pijcev je bilo zgrajeno leta 2000 ob izgra-
dnji dvorane in osnovne šole. Med tednom 
se v dopoldanskem času občasno uporab-
lja za namen in potrebe dejavnosti OŠ 
Tržič, v popoldanskem času pa je igrišče 
polno zasedeno z rekreacijsko športno de-
javnostjo mladine in ostalih občanov vseh 
generacij, predvsem iz ožjega mestnega 
jedra in bližje okolice.
Občina Tržič je igrišče prenovila s sofi-
nanciranjem Fundacije za šport. Skupna 
vrednost investicije po sklenjeni pogod-
bi z izvajalcem del Gitri d.o.o. znaša 
143.337 €. V sklopu investicije se je z 
asfaltno podlago preplastilo večnamensko 
igrišče, uredilo odvodnjavanje ter ure-
dilo manjšo betonsko tribuno. Območje 
športnega igrišča se je zavarovalo z novo 
varovalno ograjo in lovilnimi mrežami. 
Zgradila se je dodatna športna površina v 
obliki igrišča za ulično košarko s postavi-
tvijo enega koša na asfaltni podlagi ter po-
ligon za skok v daljino z zaletno stezo na 
tartanski podlagi. Športno igrišče je opre-
mljeno z ustrezno razsvetljavo. Urejeno je 
odvodnjavanje meteornih voda in brežina, 
na športnem igrišču so postavljeni pitnik 
in urbana oprema.

Prenovljen Paviljon NOB 
V začetku junija je bilo s kratkim kulturno- 
plesnim programom tudi uradno odprtje 
dokončno prenovljenega Paviljona NOB 
in ploščadi pred njegovim vhodom. Pavi-
ljon NOB v Tržiču je bil v okviru projekta 
REAAL v lanskem letu deležen temeljite 
energetske sanacije in gradbene prenove. 
Obnova je bila delno sofinancirana s strani 
Švicarskega prispevka – slovensko švicar-
skega programa sodelovanja za zmanj-
ševanje gospodarskih in socialnih razlik 

v razširjeni Evropski uniji. Galerijski 
prostor je v letošnji pomladi dobil preno-
vljeno ploščad pred vhodom, konserviran 
spomenik Stojana Batiča pred vhodom, 
prenovljen povezovalni mostič med Pa-
viljonom NOB in poštno stavbo, urejeno 
okolico z osvetlitvijo.

Nikdar in nikoli več naj se ne 
ponovi
“Nikdar in nikoli več naj se ne ponovi” je 
bila glavna misel spominske slovesnosti 
ob 71. obletnici osvoboditve koncentracij-
skega taborišča pod Ljubeljem, ki sta se je 
11. junija udeležila tudi predsednik Vlade 
RS dr. Miro Cerar in prvi predsednik RS 
Milan Kučan. 
Slavnostni govornik na slovesnosti Boris 
Pahor, antifašist, taboriščnik in literat je 
opozoril na to, da se večinoma ohranja le 
spomin na trpljenje v uničevalskih tabo-
riščih, pozablja pa na delovna taborišča, 
v katerih so težki pogoji številne vodili v 
smrt. »O vseh taboriščih, o usodi rdečih 
trikotnikov, Evropa praktično ne ve nič. 
Na dan spomina enkrat na leto se govori 
le o usodi judovskega naroda. Vse se vrti 
okrog taborišča Auschwitz. Se ne bi sme-

Med 45 vlagateljev je bilo razdeljenih dobrih 
41 tisočakov za razvoj in naložbe v kmetijstvo 
(foto: arhiv Občine Tržič).

Na OŠ Križe, OŠ Bistrica in OŠ Tržič se lahko pohvalijo z 28 vzornimi učenci (foto: arhiv Občine Tržič).

V času pouka se bo igrišče uporabljalo za 
potrebe šole, popoldne in med vikendi pa 
bodo športne površine prosto dostopne vsem 
uporabnikom (Foto: arhiv Občine Tržič).
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lo spominjati tudi one druge tragike, ki je 
ravno tako tragična in je vodila v smrt?« se 
je spraševal Boris Pahor, ki je sam preživel 
koncentracijsko taborišče ter bil boj z bo-
leznijo in lakoto. 
Slovesnost je bila vpeta v širše praznova-
nje obletnice pobratenja s francoskim mes-
tom Ste-Marie-aux-Mines, zato se je je 
udeležila tudi francoska delegacija. “Bese-
da svoboda je pogosto zapisana v krvi. V 
francoščini se pomenljivo rima z beseda-
ma enakost in bratstvo. Njeni glavni načeli 
pa sta neodvisnost in suverenost ljudstev. 
Vrednoti, ki so ju naši prijatelji Slovenci Nikdar in nikoli več naj se ne ponovi. Slavnostni govornik Boris Pahor.

Projekt priprave Celostne prometne stra-
tegije Občine Tržič že zaključuje svojo 
prvo fazo – fazo analize stanja. Strokov-
njaki Konzorcija CPS, ki skupaj z Občino 
Tržič uresničujejo pripravo tega pomemb-
nega strateškega dokumenta, so v kratkem 
času izvedli 22 poglobljenih intervjujev, 
delavnico in predstavitev projekta na Ob-
činskem svetu ter natančno proučili vsa 
gradiva v zvezi s prometno ureditvijo, ki 
jih hrani Občina Tržič. Eden od večjih za-
logajev je bila izvedena anketa med obča-
ni, veliko novih informacij, ključnih za us-
pešno nadaljevanje projekta, pa so izvedeli 
tudi na javni razpravi, ki je bila 5. julija v 
Paviljonu NOB. 

Faza analize prometa prina-
ša nove izzive
Faza analize trenutnega stanja v prometu 
je bila zelo pomembna za celoten pro-
jekt, saj prinaša izhodišča za fazo pripra-
ve konkretnih predlogov izboljšav. Kot so 
izpostavili člani Konzorcija CPS, priprava 
Celostne prometne strategije za razliko 
od tradicionalnega pristopa k načrtovanju 
prometa daje velik poudarek na vključeva-
nje javnosti, zato so veseli, da so prejeli 
več kot 300 izpolnjenih anket in da se je 
javne razprave udeležilo kar nekaj občank 

in občanov z lastnimi vprašanji, zamisli-
mi in pobudami. Vse to so izzivi, za katere 
bomo vsi skupaj iskali rešitve v okviru na-
črtovanja sprememb v prometni ureditvi.
 

Trenutno stanje slabo pred-
vsem za kolesarje
Pridobljene informacije kažejo, da ste ob-
čani zadovoljni z nedavno ureditvijo sre-
dišča Tržiča in da menite, da je v mestu do-
volj površin za varno pešačenje. Slika pa 
je malo drugačna v drugih krajih občine, 
kjer ni dovolj pločnikov, poleg tega pa so v 
veliki meri zasedeni s parkiranimi avtomo-
bili. Marsikateri domačin je izpostavil pre-
majhno število poti, namenjenih rekreaci-
ji, starši pa imajo predvsem veliko težav z 
dostopom do šol in vrtcev. Še večje težave 
imajo kolesarji, saj po izsledkih raziskav 
kolesarske infrastrukture tako rekoč ni. 
Posledično se po vsakodnevnih opravkih 
zelo malo ljudi odpravi s kolesom, kar ni 
dobro ne za okolje ne za zdravje ljudi. V 

Projekt Celostne 
prometne strategije 
vstopa v novo fazo

Mateja Muzik

nekaterih krajih občine se pojavljajo želje 
po večjem številu parkirišč, na splošno pa 
je premalo parkirnih mest, rezerviranih za 
invalide in motoriste. 

Spremljajte in sodelujte
K aktivnemu sodelovanju boste domačini 
vabljeni tudi v naslednji fazi, ki se bo soo-
čala s pripravo predlogov ukrepov. Pestro 
dogajanje se nam obeta že septembra, ko 
so napovedani javni dogodek na prostem 
(v času Evropskega tedna mobilnosti), več 
javnih razprav in žreb privlačnih nagrad za 
vse, ki ste pravočasno oddali izpolnjene 
ankete.
Aktualno dogajanje v okviru projekta lah-
ko spremljate na www.trzic.si, v lokalnih 
medijih in na www.facebook.com/konzor-
cij.cps. Za vsa dodatna vprašanja so vam 
na voljo na Občini Tržič, Trg svobode18, 
obcina@trzic.si in Urban Jeriha, vodja 
projektne skupine Konzorcij CPS za pri-
pravo CPS Občine Tržič, urban.jeriha@
ipop.si.

dosegli leta 1991. Ponosni smo, da danes 
lahko delimo to dvojno obletnico – 25. le-
tnico neodvisnosti Slovenije in 50. letnico 

pobratenja z našimi brati in sestrami iz Tr-
žiča,” je dejal župan Občine Sainte-Marie
-aux-Mines Claude Abel.

Konzorcij

konzorcij-cps.si
CPS Naložbo sofinancirata Republika Slovenija

in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
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Prijateljstvo je ljubezen brez kril 
– 50. let pobratenja s francoskim 
mestom Sainte-Marie-aux-Mines

Saša Pivk Avsec, foto: Luka Rener, Media butik, Tine Klemenčič

Letni koncert Pihalnega orkestra.

Več kot 600 udeležencev, ki so v minulih letih zaznamovali zgodbo o 
prijateljstvu, se je sprehodilo v mimohodu po Trgu svobode.

Obiskovalce slavnostne akademije sta v Dvorani tržiških olimpijcev v 
čustvenih nagovorih pozdravila župana obeh občin, mag. Borut Sajovic 
in Claude Abel. Ob tej priložnosti sta obnovila listino o pobratenju, prvič 
podpisano pred petimi desetletji. 

Za dolgoletno sodelovanje in izjemen prispevek pri ohranjanju 
prijateljskih odnosov ter krepitev prepoznavnosti Tržiča in Slovenije v 
Franciji pa je naziv ambasador Občine Tržič prejel Jože Klofutar.

Paul Baumann, Armand Fleck in Tine Tomazin so s svojim prepričanjem 
in zavzetostjo dali pobratenju izredno dimenzijo. Prvima dvema smo v 
Parku pobratenja odkrili spominsko ploščo, Tinetu Tomazinu pa lani 
izkazali hvaležnost z nazivom častni občan Občine Tržič.

Oživili smo spomin na pomembne 
Tržičane

Francka Globočnik

Člani KD tržiških likovnikov smo letos za svojo pregledno 
društveno razstavo ustvarili portrete pomembnih tržiških osebno-
sti, s katerimi smo do oživili spomin na ljudi, ki so v preteklosti 
naredili za Tržič kar nekaj dobrega. Slikarji se zavedamo, da to še 
zdaleč niso vsi, ki bi se jih morali na takšen način spomniti. Še jih 
bomo naslikali. Spodbudo za to, da delamo naprej, pa ste nam dali 
spoštovani obiskovalci razstave. Z obiskom, ki smo ga do sedaj 
lahko samo sanjali, ste nam dali zagona za nadaljno ustvarjanje. 
Dali ste nam tudi kar nekaj predlogov, kdo so še najbolj zaslužni, 
da jih na takšen način oživimo.
Zaenkrat smo naslikali devetnajst portretov tržiških velika-
nov: Toneta Pretnarja, Viktorja Kragla, Jakoba Aljaža, Andreja 
Gassnerja, Ignacija Hladnika, Antona Volka, Rudolfa Ahačiča, 
grofa Jožefa Radetzkyja, Karla Bocaka, Amalije Šimec, Jerneja 
Kogoja, Gašperja Polaka, Dorce Kralj, Mata Mežka, Petra Ko-
zine, Tomaža Pirca, Vojteha Kurnika, dr. Karla Borna in Janka 
Čadeža.
Prvih deset portretov od ponedeljka, 18. julija, visi v veliki sejni 
sobi na občini. Čez nekaj časa jih bomo zamenjali z preostalimi, 
medtem pa poskrbeli še za kakšen ogled v katerem od kulturnih 
domov po tržiški občini, pa tudi izven Tržiča.
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spremljamo, poročamo

KS Bistrica pri Tržiču praznuje

Lado Srečnik; foto: Valentin Klemenčič, Marija Krapež in Lado Srečnik

Grb, zastava, himna, video, nove razglednice, logotipi, priznanja, 
zahvale, nova celostna podoba, raznovrstne prireditve, varovanje 
okolice, sodelovanje z društvi, uporaba prostorov za razne aktiv-
nosti – so pridobitve KS Bistrica pri Tržiču v zadnjem desetletju.

Dobitnica 20.000. sladoleda Slaščičarne Bistrica je prejela torto in majico 
KS; Slaščičarna pa je za 10-letno sponzorstvo prejela uro z bistriškim 
motivom. Hvala vsem sodelavcem Slaščičarne Bistrica.

Dobitniki plakete in priznanj KS Bistrica pri Tržiču; priznanja so prejeli tudi 
najboljši učenci OŠ Bistrica in balinarji.

Otroci vrtčevske enote Palček so zapeli tudi Planšarju Ladku.

Praznik krajevne skupnosti, 4. julij, ima dolgoletno tradicijo praznovanja 
na Bistriški planini, kjer je tudi letos kljub deževnemu vremenu zadonela 
pesem.

Primož Lah je vseh deset let nastopal na sladolednih dnevih, letos s tremi 
harmonikami in saksofonom. Bravo in hvala!
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Župnija Leše 

Ciril Lazar, župnik

Pod krasno goro Dobrčo, na njeni prisojni 
strani, na območju nadmorske višine okoli 
500 do 600 metrov je prilepljenih na po-
bočje hriba okrog 50 hiš, starih in zanimi-
vih pa tudi novih in sodobnih. Ta kraj se 
imenuje Leše. Ime Leše je prvič omenjeno 
leta 1040; nastalo je verjetno po besedi le-
ščevje, po domače leševje in skrajšano leše 
- torej Leše. Kraj je lep in prijeten. Zemlja 
je rodovitna. Panorama čudovita. Valvazor 
jo imenuje »gorenjska Vipava«. 
V tej vasi stoji cerkev posvečena apostolu 
sv. Jakobu starejšemu. Prvotna cerkev je 
omenjena leta 1660, dve leti kasneje je bil 
prizidan zvonik. Sedanjo cerkev so pozi-
dali med leti 1806 in 1822. Leta 1745 je 
bila ustanovljena duhovnija, vikariat 1783 
in 1862 župnija. Spadala je pod pražupnijo 
Radovljica. Posvetil jo je ljubljanski škof 
Anton Alojzij Wolf 15. julija 1827. Leta 
1906 je cerkev poslikal Matija Bradaška. 
Cerkev ima tri oltarje. 
Župnija Leše je razmeroma mlada, obstaja 
154 let. K njej spadajo še vasi: Paloviče, 
Peračica in večji del Hudega grabna. Žu-
pniji pripada okrog 350 prebivalcev.
Že dolga leta imamo samo eno nedeljsko 
mašo in to ob 9. uri dopoldne, prav tako ob 
praznikih, ki so dela prosti dnevi. Verouk 
uči župnik, prva dva razreda uči mlada ka-
tehistinja dijakinja. Mladinskega verouka 
že dolgo ni. 
Za slovesnosti prvega svetega obhajila se 
starši in otroci zelo potrudijo. Prvo sveto 
obhajilo želijo imeti starši tudi v primeru, 
da je en sam kandidat. Sveto birmo imamo 
v župniji le na štiri leta ob letu kanonične 
vizitacije zaradi majhnega števila birman-
cev. Žal po birmi marsikateri birmanec 
prekine z versko prakso. 
Imamo Župnijski pastoralni svet, izbran 
od faranov in potrjen od nadškofa ljubljan-
ske nadškofije. S člani se nekajkrat v letu 
sestanemo, da skupno premislimo, kaj bi 
pozitivnega storili za dobrobit župljanov 
in to predvsem v pastoralnem pomenu. 
Časa manjka zaradi zaposlenosti z razni-
mi dejavnostmi, vendar dobra volja ostaja.  
Župnijski gospodarski svet deluje vzorno. 
Veliko stori za župnijo in je župniku v ve-
liko pomoč. 
Lansko leto je bil na predlog Župnijskega 
pastoralnega sveta prvič organiziran orato-
rij. Prijavilo se je kar veliko otrok in z ve-
seljem so se udeleževali srečanj vsak dan. 

Zavzeto so sodelovali v delavnicah in pri 
športu. Potekal je urejeno, brez prekrškov, 
disciplinirano. Navdušeni so bili nad svo-
jimi sproščenimi igrami. Posebej se jim je 
zdelo zanimivo romanje na Brezje k Mari-
ji Pomagaj, ker so se v eno smer peljali z 
vozom na konjsko vprego. Oratorij je zelo 
dobro uspel in navdušil mlade, da smo se 
letos odločili kar za pet dni in sicer proti 
koncu meseca avgusta.
Skrbimo tudi za stare, oslabele in one-
mogle. Župnik jih večkrat obišče in za 
prve petke v mesecu jim podeli svete zak-
ramente. Župnijska Karitas deluje že več 
let. Pred časom je delila evropska sredstva 
med potrebne prebivalce župnije in tudi 
drugim. Precej se posveča otrokom, za 
katere pripravlja razne delavnice pred 
božičem in v postnem času. Nekateri se 
izkažejo kot nadarjeni risarji, drugi kot 
oblikovalci, spet drugi z velikim smislom 
za praktično delo. Prostovoljne prispevke 
zbirajo in naklanjajo Karitasu za pomoči 
potrebnim. Člani se ukvarjajo tudi z vzgo-
jo otrok. In molijo. Seveda vsi ne znajo 
moliti. Ti pač začudeno gledajo in poslu-
šajo, kaj sosedje govorijo ali recitirajo.
Molitvena skupina je samo ena. Nastopa 
pa vsak dan z molitvijo rožnega venca pol 
ure pred sveto mašo. Običajno skupno 
molimo tudi angelovo češčenje in dodamo 
očenaš po namenu svetega očeta papeža 
Frančiška. Dodamo še kake druge name-
ne: za bolne in trpeče, umirajoče, pravkar 
umrle in tiste, ki so končali zemeljsko pot 

v kakšni nesreči, npr. v prometu. Vseka-
kor pa se med mašo pridružimo molitvam, 
ki jih priporočata nadškofija ter pastoralna 
služba. Tu mislim na javne zadeve: za našo 
državo in domovino, za državne voditelje, 
za mir na svetu , za misijonarje, za prega-
njane kristjane,  za družine, za mladino, 
za otroke. Ob raznih prilikah se skušamo 
tolažiti, opogumljati, vzbujati veselje do 
življenja in biti hvaležni za vse, kar smo 
in kar imamo. Priporočamo se Svetemu 
Duhu za razsvetljenje in pravo pamet. 
Vsako leto se vključimo v misijonsko de-
javnost zlasti na Krištofovo nedeljo, mi-
sijonsko nedeljo in trikraljevsko akcijo. 
Tako skušamo pomagati najbolj potreb-
nim ljudem po svetu. 
Ob mašnih razmišljanjih božje besede 
poudarjam pomen vere v pravega troedi-
nega Boga za naše zemeljsko življenje, ki 
tako hitro in nepredvideno mine, hkrati pa 
je povezano s tegobami in stiskami. Vera 
da vsemu temu pomen in smisel in tako 
znamo bolj ceniti svoje zemeljsko življe-
nje ter življenje drugih. Ogrevamo se za 
kulturo življenja, saj ga v veri gledamo 
kot neskončno lepega in neminljivega pri 
tistem, ki nas je ustvaril. Slavimo Gospo-
da! Aleluja!

Zavedamo se, da je vera vrednota, dana 
od Boga – neprecenljiv dar – milost. Če jo 
imamo, jo varujmo kot zenico v očesu, če 
je nimamo, se potrudimo zanjo. Za vred-
note se je treba potruditi.

Letos slovenski oratoriji spremljajo zgodbo o Ostržku, leseni lutki, ki skozi 
vrsto težav in zapletov na koncu spozna prave vrednote in postane pravi 
deček. Njegovo potovanje po svetu ga nauči, da v življenju ni vredno iskati 
bližnjic in se izogibati odgovornosti ter da so družina, znanje, delo in resnica 
največje vrednote v življenju, ki na koncu vsakega pripeljejo do resnično 
srečnega življenja. Skupaj z njim pa se bodo tega naučili tudi otroci z mladimi 
animatorji!

Morda oratorijski teden v avgustu pripravljajo tudi v vaši župniji. Dobrodošli 
boste!
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Umetnik je skulpturi 
posvetil in zapustil 
Tržiču

Janita Košir, foto: Tržiški muzej

Tržiški muzej je v Galeriji Paviljon NOB 
ob spominski slovesnosti osvoboditve Ta-
borišča Ljubelj jug in ob 50. obletnici po-
bratenja s francoskim mestom Ste-Marie
-aux-Mines pripravil razstavo japonskega 
umetnika Seijija Kimota. Edinstvena ki-
parska razstava z naslovom Moč in nemoč 
je ob podpori Občine Tržič, Ministrstva za 
kulturo in Ministrstva za kulturo nemške-
ga Posarja gostovala v času od 9. junija do 
10. julija 2016. 
Seiji Kimoto se v ustvarjalnem nagovoru 
razstave Moč in nemoč s kiparsko likovno 
govorico posveča žrtvam nekdanjih tabo-
rišč v Evropi, osredotoča se na eksisten-
cialne teme človeštva, človekove svobode 
in ujetništva. Istoimenska razstava, ki že 
več let potuje po nekdanjih taboriščih, je 
nazadnje gostovala v nekdanjem koncen-

tracijskem taborišču Natzweiler Struthof, 
ki je imelo svojo podružnico v pobrate-
nem mestu Ste-Marie-aux-Mines. V seriji 
modernističnih likovnih del, s katero si je 
umetnik pridobil velik ugled, je za tokra-
tno priložnost izdelal dve skulpturi posve-
čeni Taborišču Ljubelj jug in Ljubelj sever. 
Poimenoval ju je Preboj in Preboj I. Ob 
zaključku razstave je kipa poklonil Tržiču 
in Tržiškemu muzeju, v želji, da ovekove-
či kraj spomina nekdanjega taborišča na 
Ljubelju, podružnice koncentracijskega 
taborišča Mauthausen. Gre za dragoceno 
pridobitev, zato avtorju in njegovi ženi Ur-
suli Kimoto izražamo iskreno hvaležnost 
za to donacijo.
Seiji Kimoto (1937), rojen v Osaki na Ja-
ponskem, živi in ustvarja v Nemčiji. Raz-
pet med slikarstvom, grafiko in kaligrafi-
jo, se zadnjih dvajset let vse bolj posveča 
tudi kiparstvu. Ustvarja skulpture iz lesa, 
ki v zahtevnem postopku žganja dobijo 
kovinski izgled. Ti v presunljivem izrazu 
s predimenzioniranimi in odrezanimi udi, 
izkrivljenimi gestami ter v nenaravnih dr-
žah, brez obraznih potez izražajo razčlove-
čeno govorico človeškega bitja, z močno 
izpovednostjo se dotika vsebine o vredno-
tah človečnosti in humanizma. Človek 
izjemnega duha in ustvarjalnega zanosa 

Seiji Kimoto s skulpturama Ljubelj jug in Ljubelj 
sever.

si je v podstat svoje ustvarjalnosti vedno 
prizadeval postaviti človeka z njegovimi 
osebnimi prepričanji in socialnimi izkuš-
njami, medsebojni odnosi v poziciji moči 
in nemoči, in nenazadnje odporu, ki »zbu-
ja upanje za človeško v človeku«, je po-
vedala umetnikova žena, ki z veliko mero 
angažiranosti in pedagoške tankočutnosti 
širi vizijo njegove ustvarjalnosti. »O tem 
ozavestiti človeka in izraziti dostojanstvo 
človeških žrtev nasilja v skulpturah, to 
sem si zastavil kot svoje umetniško pos-
lanstvo«, nam je v pogovoru zaupal Seiji 
Kimoto. 

Misli in čustva v 
likovnih podobah 
Jožeta Megliča

Janita Košir

Tržiški muzej je v mesecu juliju v galeriji 
Paviljon NOB obeležil ne samo 10. oble-
tnico smrti Jožeta Megliča, temveč tudi 
spomin na akademskega slikarja in likov-
nega pedagoga ter njegov prispevek rod-
nemu kraju in Šmartnemu pri Litiji, kjer je 
večino časa živel in ustvarjal.
Jože Meglič (1939 ̶ 2006) je v Tržiču poz-
nan, saj je bil na likovni sceni prisoten vse 
od 60. let 20. stoletja dalje. Skozi leta so 
se zvrstile številne razstave, ki so predsta-
vljale njegov obsežni likovni opus. Da-
našnja, posthumna razstava, 16. po vrsti, 
nam z naslovom Misli in čustva v likovnih 
podobah z izborom 24 del daje vpogled v 
njegovo umetniško ustvarjanje. Postavitev 
je posvečena vsem njegovim tovarnam, 
erotiki, fantazijski figuraliki, krajini ter va-
škim in mestnim vedutam, ki so se vedno 
znova vračale v njegova dela. Jože Meg-
lič je po zaključeni diplomi in opravljeni 

specialki za slikarstvo na ljubljanski aka-
demiji dobil delo likovnega pedagoga na 
osnovni šoli v Trbovljah, kasneje, vse do 
upokojitve pa na osnovni šoli Šmartno pri 
Litiji. Mladega umetnika je takrat prevzela 
zasavska industrijska podoba tovarniške in 
rudniške arhitekture. Znamenite erotične 
motive z osrednjo žensko figuro v spro-
ščenih in nesramežljivih pozah pa je začel 
ustvarjati, ko je strogi formalni jezik spro-
stil, in ga razvijal vse do trenutka, ko jo 
izbrane motive povezal v ritmično razgi-
bano krajino. Čeprav je slikar večino svo-
jega življenja preživel v Zasavju, pa mu je 
Lom pod Storžičem ponujal kraj oddiha. 
Gorenjska pokrajina mu je nudila predlo-
ge za številne podobe gorske pokrajine 
in vaških vedut, nastajale so barvite slike 
resničnih in idiličnih prizorišč domačega 
dvorišča, ki jih je z izseki mestnih nase-
lij, podob gradu Bogenšperka in cerkvenih 
spomenikov zaokrožil v svoj najobsežnejši 
slikarski ciklus. V devetdesetih letih je bo-
gat in obsežen slikarski program zaključil 
z oblikami stožčastih in stolpastih skalnih 
tvorb hiš, cerkva in samostanov v ciklus 
Skušnjave Kapadokije. 
Slikarsko razstavo dopolnjuje mavčni 
odlitek doprsnega kipa Jožeta Megliča, 
delo akademskega kiparja Anžeta Jurkov-
ška. Bronasti kip, ki ga je poklonila druži-
na Jurkovšek, hranijo v knjižnici Šmartno 

pri Litiji. Na odprtju razstave je številne 
zbrane nagovorila ga. Joža Ocepek, nek-
danja direktorica knjižnice Šmartno pri Li-
tiji in predsednica Društva LILA. Kulturni 
program je sooblikoval in obogatil sekstet 
Lomski fantje.
Na umetniški poti Jožeta Megliča mu je 
z velikim ponosom ves čas sledila njego-
va žena ga. Milena Meglič, ki še danes z 
veliko mero spoštovanja hrani in skrbi za 
njegovo likovno dediščino. V počastitev 
letošnje obletnice so na gradu Bogenšperk, 
kjer je slikar Jože imel svoj atelje kar 33 
let, postavili spominsko razstavo likovnih 
del iz zasebnih in javnih zbirk.
Razstava, ki je nastala ob podpori Občine 
Tržič in Ministrstva za kulturo ter sode-
lovanju umetnikove družine, bo na ogled 
do 29. avgusta 2016. Vabljeni na ogled 
razstave, odpiralni čas galerije je od torka 
do petka od 10.00 do 12.00, od 16.00 do 
18.00; v soboto od 10.00 do 12.00.
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Otroci so prespali v 
Tržiškem muzeju

Dr. Bojan Knific

18. junija 2016 je v slovenskih muzejih, 
galerijah in razstaviščih potekala 14. Po-
letna muzejska noč in tudi vrata Tržiškega 
muzeja so bila od 18. ure dalje na stežaj 
odprta obiskovalcem, ki so se lahko brez-
plačno sprehodili po stalnih razstavah. Gre 
za največjo promocijsko akcijo slovenskih 
muzejev, pridružujejo pa se ji tudi števil-
ni drugi zavodi in ustanove, ki izvajajo 
programe iz področja kulturne dediščine, 
umetnosti, kulture, zgodovine. 
V Tržiškem muzeju smo ob tej priložnos-
ti organizirali dva dogodka, Otroško noč  
muzeju in Koncert družinskega tria Volk 
Folk iz Ilirske Bistrice. Koncert je potekal 
v Pollakovem salonu v Tržiškem muzeju, 
v izjemnem vzdušju pa so obiskovalci lah-
ko spoznali bogastvo in pestrost slovenske 
ljudske glasbene dediščine – tako pevske 
kot inštrumentalne. Oče Romeo, hči Nina 

in sin Gregor Volk, ki pojejo in igrajo na 
violino, kontrabas, diatonično harmoniko 
in oprekelj, so pričali vzdušje, kakršnega 
človek zlepa ne pozabi.
Posebna je bila Otroška noč v muzeju – 
tokrat v Tržiškem muzeju pripravljena 
prvič, ki se je udeležilo 16 otrok, za nji-
hovo dobro počutje pa so poskrbeli Dani 
Meglič, Saša Meglič, Pija Japelj, Janita 
Košir, Boštjan Meglič in pisec prispevka. 
Muzealci verjamemo, da jim bo noč os-
tala v trajnem spominu, kajti priložnosti, 
da človek noč preživi v muzeju, res niso 
pogoste. Tako so se otroci pred Pollakovo 
kajžo zbrali ob 18. uri, se igrali detektive 
in v Tržiču spoznavali dediščino, poveza-
no z vodo, si ogledali kurjenje krušne peči 
v Kurnikovi hiši, večerjali žgance in kislo 

mleko, spremljali koncert Tria Volk Folk, 
poslušali pravljice, ki jih je pripovedoval 
Nejc Perko iz Knjižnice dr. Toneta Pret-
narja, in že pozno ponoči zaspali na im-
proviziranih ležiščih v Pollakovem salonu. 
Doživljanje dediščine, ki jo hrani Tržiški 
muzej, se je nadaljevalo v nedeljskem do-
poldnevu, ko so si otroci v črni kuhinji v 
Kurnikovi hiši pripravili zajtrk, tekmovali 
v spoznavanju tržiških narečnih besed in 
se zabavali v starih besednih igrah, ki izgi-
njajo iz naše vsakodnevne prakse. »Muzej 
bil je živ« zapišem na koncu in živ ostaja 
tudi v bolj ali manj vročih poletnih dneh. 
Če vam je doma ali zunaj vroče, se lah-
ko pridete pohladit v naše prostore, ki ob 
»vročih« in zanimivih vsebinah ohranjajo 
hlad tudi poleti.

Ringaraja to smo 
mi, mladi tržiški 
folklorniki

Saša Meglič, foto: Dani Meglič

28. maja 2016 je v Cerkljah na Gorenj-
skem potekalo državno srečanje otroških 
folklornih skupin pod naslovom Ringa-
raja 2016. Na srečanje je bilo izbranih 7 
skupin, ki so prešle tristopenjski sistem 
selekcije. Med približno 230 otroškimi 
folklornimi skupinami se jih je na regij-
ska srečanja uvrstilo 58, izmed teh pa 7 na 
državno, med njimi tudi Otroška folklorna 
skupina Karavanke z odrsko postavitvijo 
Muskontarjov švedrǝ. V čast si štejemo, 
da smo lahko kot edina gorenjska skupi-
na nastopili med najboljšimi slovenskimi 
skupinami. Poleg tržiške so nastopile še 
Mlajša otroška folklorna skupina JVIZ 
OŠ Dobrepolje, Otroška folklorna skupina 
Rege, KD France Prešeren Račna, Veseli 
Marki IV. OŠ Beltinci, Otroška folklorna 
skupina Val OŠ Koper, Otroška folklorna 
skupina KUD Študent Maribor in Otro-
ška folklorna skupina OŠ Mirana Jarca iz 
Črnomlja. Programe skupin je spremljala 

tudi strokovna žirija, ki je poleg zlatega 
priznanja, ki so ga prejele vse skupine, 
trem skupinam podelila še posebno po-
hvalo. Eno od teh je prejela tudi Otroška 
folklorna skupina Karavanke in sicer za 
zanimiv program in pevsko izvedbo. 
Otroci so si to vsekakor zaslužili, saj kot 
skupina veliko vadijo, se spodbujajo, stre-
mijo k čim boljši izvedbi, si med seboj po-
magajo, so vztrajni, zagnani, željni novih 
izkušenj, večina od njih je že dolgoletnih 
plesalcev, ki jim je ljudsko izročilo že 
malo zlezlo pod kožo. Velika zahvala gre 
tudi Piji Japelj, ki je skupino pevsko dvig-
nila na visok nivo kakovosti. Ob koncu 
lahko rečem le, da sem ponosna na vse in 
vesela, da lahko delam s skupino otrok, ki 
mi znova in znova vlivajo pozitivno ener-
gijo. Upam, da bomo še dolgo skupaj in da 
bomo tudi v prihodnje dosegali podobne 
rezultate.

Opereta v Tržiču

Člani KD Ignacij Hladnik, foto: arhiv Tržiškega muzeja

V Kulturnem društvu Ignacij Hladnik 
letos segamo po novem izzivu. Obuditi 
želimo dogodek, ki je pred 65 leti 
pomembno obogatil kulturno življenje 
v Tržiču. Na odrske deske bomo oktobra 
postavili odlično opereto Radovana 
Gobca PLANINSKA ROŽA. V Tržiču je 
izvedba leta 1951 zaradi svoje kvalitete in 
ljudi, ki so se trgali za vstopnice, doživela 
kar 14 ponovitev. Ko nam je dirigent 
Tomaž Meglič predvajal posnetek, nas 
je prevzela, zato smo se je lotili s polno 
zavzetostjo. Opereta, ki jo pripravljamo, 
je bogata tako scensko kot kostumsko. 
Zgodba, vzeta iz planinskega življenja, 
se prepleta s čudovito glasbo in plesom.

Jesen bo čarobna – tudi zaradi naše 
PLANINSKE ROŽE.
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11. Vikend smeha

Slavko Bohinc

Tradicionalna prireditev Vikend smeha 
zopet vabi ljubitelje gledališča v Križe. 
15 gledaliških skupin je na dosedanjih 10 
prireditvah izvedlo že 35 gledaliških pred-
stav. Letošnja enajsta prireditev bo poteka-
la od četrtka, 25. avgusta, do nedelje, 28. 
avgusta 2016. Na gledališkem odru pred 
dvorano v Križah si bo v štirih zaporednih 
večerih moč ogledati štiri predstave. Štiri 
veseloigre so zelo raznolike po času na-
stanka in po vsebini, vendar jih druži rdeča 
nit preteklosti in življenjske naivnosti. V 
letošnji predstavah  je tudi veliko glasbe 
in petja. 
Prvi večer je naslovljen »V Tržiču je t'ko, 
da se rad' govori …«; čeprav je življenje 
v Tržiču danes precej drugačno od tistega 
pred stoletjem, bi nam še danes vendarle 
koristilo, če bi ohranili "stare" krepostne 
navade, med njimi najprej "delavnost in 
vero", ki ju hvali Vojteh Kurnik, in nato 
vedoželjnost, medsebojno naklonjenost, 
veselje. V tem gledališko-folklornem ve-
čeru bosta igralca KD Kruh v starem na-

rečnem jeziku obudila nekaj poglavij iz 
krajevne zgodovine, pridružili pa se jima 
bodo pevke ljudskih pesmi in plesalci 
Folklorne skupine Karavanke.
V petek pride v goste gledališka skupina 
Svoboda iz Senovega. Prek trideset članov 
gledališkega ansambla bo izvedlo Moli-
erovo 350 let staro zgodbo Zdravnik po 
sili. Gledališko delo je priredil Tone Par-
tljič. V gledališki list so zapisali: »Spet bo 
ena tu predstava, se bo odrobila glava, če 
pa ljudstvo kruha nima, tud´ krvava igra 
štima … Vsemu božjemu ljudstvu, plemi-
čem in beračem, tlačanom in meščanom se 
na znanje daje: V Križah, 26. 8. 2016 ob 
sončnem zahodu bo na glavnem trgu veli-
ka krvava rihta! Pridite, to bo krvava rihta, 
kot je še ni bilo. Kak' lepo je gledati, ko 
rabelj mora sekati!«

V soboto se bo igralo in pelo s Humori-
stično skupino Smeh (Mladinsko gledali-
šče Tržič). V komediji »Damski orkester« 
nastopa šest kapricioznih glasbenic in 
glasbenik. Med koncertom se izrisuje sli-
ka izpraznjenih odnosov in izgubljenega 
idealizma. Glasbenice se vsaka po svoje 
spopada z zavoženo kariero in čustvenimi 
težavami. Pri tem so smešne in tragiko-
mične. Po predstavi bo klepet z ustvarjalci 
predstave in ogled razstave njihovih por-
tretov, ki so nastali v fotografskem studiu 
Tonija Čebrona.

Na zaključnem večeru domača skupi-
na KD Kruh v igri »Navaden človek« 
postavlja uprizoritev ljubezenske zgodbe 
z neobičajno srečnim razpletom in števil-
nimi zabavnimi zapleti. Prijazno vabljeni!

Umetnikov ambient 
Ferda Mayerja v 
paviljonu NOB

Miha I. Primožič

Tržiški paviljon NOB je postal z odprtjem 
Umetnikovega ambienta bogatejši za deset 
umetniških del, ki jih je Krajevni skupnos-
ti Tržič - mesto podarila umetnikova žena 
Danica Majer. Izbor del je pripravila sli-
karjeva hčerka, umetnostna zgodovinar-
ka in likovna kritičarka Smiljana Škofic
-Mayer.
Umetnikov ambient akademskega slikarja 
Ferda Mayerja, rojenega leta 1927 Mari-
boru, diplomiranca Akademije za likovno 
umetnost, je prostor likovnega doživetja 
in trajen spomin na umetnika, po katerem 
se imenuje galerija v tržiškem paviljo-
nu NOB. Poimenovanje po priznanem, v 
svetu in doma uveljavljenem slovenskem 
likovnem umetniku, ki si je v Lomu nad 
Tržičem zgradil svoj ustvarjalni dom, je 
hvalevredno, dokazuje, da se v Tržiču za-
vedamo umetniške pomembnosti svojega 

nekdanjega občana in da znamo ceniti 
njegovo delo. Te besede nam je nedolgo 
po umetnikovi prerani smrti kot moralno 
obvezo in zavezo po ohranitvi spomina 
na slikarja izrekel priznani likovni kritik 
dr. Cene Avguštin. S tem, dimenzijsko si-
cer skromnim prostorom, v katerem je na 
ogled deset umetnikovih del, prostori pa-
viljona dobivajo svoj smisel.
Umetniški ambient bo v hiši, ki se z le-
tošnjo pomladjo prenovljena vrača med 
nas, srčika razumevanja likovne umetno-
sti, ki jo je na osnovah akademskega 
znanja ustvarjal Ferdo Mayer s čustveno 
komponento prežet slikar. Obiskovalcem 
prostora bodo razstavljena likovna dela 
vtisnila spomina na umetnika, ki ima po-
membno mesto v razvoju likovne umetno-

sti v Sloveniji in zunaj nje. Ta spomin bo 
identifikacija z razstaviščem in mestom, 
v katerem je Mayer preživel del svojega 
plodnega ustvarjalnega obdobja. In prav to 
naj bo vzgib za nadaljevanje tradicije raz-
stavne dejavnosti v galeriji, ki s ponosom 
nosi slikarjevo ime (Povzeto po Vabilu 
na odprtje umetnikovega ambienta, Tržič 
2016).
Program otvoritve smo pripravili člani 
Krajevne skupnosti Tržič - mesto, besedi-
lo o slikarjevem likovnem opusu je preb-
rala Marija Žnidaršič, ki se je ljubeznivo 
odzvala naši prošnji zaradi odpovedi li-
kovnega kritika ddr. Damira Globočnika. 
Za glasbeno vzdušje je poskrbela Vivien 
Isabel Hadaš Herak s kitaristom, prireditve 
se je udeležil tudi tržiški župan Borut Sa-
jovic, ki se redno udeleži vseh prireditev in 
je s tem lahko zgled tudi občinskim svetni-
kom, ki jih bolj poredko srečamo ob takih 
priložnostih. Županu in krajevni skupnosti 
se je ob koncu prireditve iskreno zahvalila 
še umetnikova soproga Danica Majer.
Umetnikov ambient bo odprt za ogled ob 
vsakem odprtju razstav v Galeriji Ferda 
Mayerja, zgornjem galerijskem prostoru in 
po predhodni najavi na Krajevno skupnost 
Tržič - mesto. Dežurstvo bomo opravljali 
člani krajevne skupnosti. Prijazno vabljeni 
k ogledu.

Ob slikarjevem portretu stojita od leve hči 
Smiljana Škofic Mayer in soproga Danica Majer.
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Vabilo k vpisu  
v program 

Cicibanove urice
Vrtec Tržič vabi otroke v starosti od 
2. do 6. let, ki ne obiskujejo vrtca, da 
se priključijo Cicibanovim uricam. 
Namen teh je druženje s sovrstniki in 
doživljanje vsebin predšolske vzgoje. 

Cicibanove urice bodo potekale 
dvakrat tedensko v popoldanskih 
urah v eni izmed enot Vrtca Tržič s 
predvidenim pričetkom v mesecu 
septembru. 

Starši lahko vpišete otroka v Cicibanove 
urice vsak dan na upravi Vrtca Tržič, 
kjer lahko pridobite tudi vse dodatne 
informacije o programu. Telefon 
04/59-71-600 ali 04/59-71-607. 

Vabljeni v Vrtec Tržič, ki stoji na 
temeljih spoštovanja in strokovnosti.

Indijanska vas v Lomu

Tatjana Malovrh

Z otroki iz enote Lom smo za nekaj časa 
postali Indijanci. Poseben poudarek smo 
namenili uvodu v projekt. Zjutraj, ob pri-
hodu, nas je v naši igralnici pričakal in-
dijanski šotor, ki je otrokom na ta način 
postavil miselni izziv. Otroci so razmiš-
ljali in predlagali ideje za načrt raziskova-
nja. Veliko smo se pogovarjali o življenju 
Indijancev, kako živijo, kakšni so, kaj de-
lajo. Ob branju pravljic so otroci ugotovi-
li, da imajo Indijanci drugačna imena kot 
mi. Njihova označujejo značilnosti živali, 
rastlin in predmetov. Zato so se odločili, 
da bodo poiskali svoja imena. Njihova 
izbira je bila zelo zanimiva (Sivi blisk, 
Tigrova lilija, Ognjeni konj, Stari mod-
rec …). V likovnem kotičku smo izrezali 
prave indijanske obleke ter jih poslikali z 
raznimi vzorčki, naredili smo si unikatne 

Prometni dan v  
Vrtcu Tržič

Ana Marija Kuhelj

18. maja se je pred enoto Deteljica Vrtca 
Tržič odvijal »Prometi dan«. Udeležili so 
se ga otroci starejših skupin iz vseh enot 
vrtca (Deteljica, Križe, Palček, Lom).
Namen prireditve je otroke seznaniti z de-
lom posameznih služb za zaščito in reše-
vanje. Vsaka služba je otrokom na posta-
jah na kratko predstavila, kakšno delo 
opravljajo, katero opremo uporabljajo in 
na kakšen način pomagajo ljudem.

perjanice, izdelali ogrlice in zapestnice, 
slikali Indijance, šotor, indijanski ogenj, 
izmislili smo si indijansko pisavo in na-
pisali pismo, spoznali smo nekaj indijan-
skih predmetov. Poslušali smo indijansko 
glasbo, naučili smo se pesmici Ani kuni in 
Hipo etata E ter jih spremljali na bobne, 
ki smo jih izdelali iz odpadnega materia-

la. Izdelali smo si lovilce sanj. V njihove 
mreže so se ujele številne sanje, od kate-
rih smo si zapomnili samo najlepše, ne-
prijetne pa so se izgubile v prvi jutranji 
svetlobi. V zaključku projekta smo želeli 
izkusiti pravo indijansko življenje, zato 
smo naše igrišče spremenili v indijansko 
vas in v njej neizmerno uživali.

Medse smo povabili gasilce, policiste, 
Kinološko društvo in Gorsko reševalno 
službo. Prav tako je bila povabljena eki-
pa nujne medicinske pomoči, ki pa za-
radi intervencijske vožnje žal ni uspela 
priti.
Ena izmed postaj je bil tudi poligon, kjer 
so otroci lahko urili svoje spretnosti pri 
vožnji s skiroji in razvijali ravnotežje s 
hoduljami. V imenu otrok in zaposlenih 
v Vrtcu Tržič se zahvaljujemo predstav-
nikom Gorske reševalne službe, Kinolo-
škega društva, policistom in gasilcem za 
sodelovanje na našem Prometnem dne-
vu. Izkušnje, pridobljene z neposrednim 
opazovanjem in praktičnim delom, se 
otrok dotaknejo na poseben način. Zna-
nje, ki ga s tem pridobijo, pa ostane v 
spominu za vedno.
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Zlati osmošolki  
OŠ Tržič

Nevenka Vevar in Asja Štucin, mentorici; foto: Drago Zalar

Zlato priznanje iz znanja geografije
21. državno tekmovanje iz znanja geo-
grafije je potekalo 19. Aprila v Rogaški 
Slatini. Tekmovanje, ki so se ga udeležili 
učenci od 6. do 9. razreda, je bilo na vseh 
ravneh sestavljeno iz pisnega in terenske-
ga dela. Letošnja osrednja tema so bile 
»Naravne znamenitosti Slovenije«.
Iz OŠ Tržič se je po uspešnem območnem 
tekmovanju, ki so ga vzorno organizirali 
na OŠ Križe, z osvojenim srebrnim pri-
znanjem na državno tekmovanje uvrstila 
Maja Valjavec, učenka 8. a razreda. Med 
več kot 120 osnovnošolci, ki so si pot v 

finale zagotovili na enem od enaindvajse-
tih območnih tekmovanj, je Maja dosegla 
odličen rezultat, zlato priznanje iz znanja 
geografije.
Osnovnošolci so na terenskem delu tek-
movanja, na katerem je bilo potrebno 
pokazati veliko geografskih spretnosti in 
veščin, raziskovali obrobno pobočje na 
stiku mestnega in podeželskega okolja v 
okolici Šolskega centra Rogaška Slatina. 
S tem so izkazali veliko raven geografsko 
kompleksnega, življenjskega in uporab-
nega znanja.  

Zlato Proteusovo priznanje
Prirodoslovno društvo Slovenije vsako 
leto organizira tekmovanje v znanju bi-
ologije za Proteusovo priznanje, na kate-
rem lahko sodelujejo učenci 8. in 9. ra-
zreda. Vsebina tekmovanja je vsako leto 
vezana na določeno vsebino, ki jo morajo 
učenci preučiti.
V letošnjem šolskem letu so tekmovalci 

preučevali metulje Slovenije. Od 160.000 
vseh živečih vrst jih je v Evropi približno 
8.500. Učenci so morali poznati njihovo 
morfološko zgradbo, razvoj, življenjska 
okolja, prilagoditve na okolja in značil-
nosti desetih različnih vrst metuljev, ki ži-
vijo v Sloveniji. Na državno tekmovanje 
se je uvrstila učenka 8. a razreda, Meta 
Križaj, in dosegla zlato priznanje.
Meta Križaj in Maja Valjavec z mentori-
cama Asjo Štucin in Nevenko Vevar ter 
ravnateljem Stanetom Grumom na pode-
litvi zlatih priznanj.

Uspeh mladih 
raziskovalcev OŠ Tržič

Sergeja Osredkar 

"Sprejmite izziv. Le tako boste začutili 
veličino uspeha," je misel neznanega av-
torja. 
Po njej sta se ravnala učenca 9. razreda 
Adis Smailović in Marko Zupan ter se 
odločila, da skupaj izdelata raziskovalno 
nalogo.
Zelo rada imata namreč računalnike. Ne 
za igranje igric, temveč za ustvarjanje le
-teh. Pod mentorstvom učiteljic Sergeje 
Osredkar in Irene Žnidarič sta v program-
skem jeziku Java izdelala lastno igrico. 
Da ne bi ostala na domačem računalniku, 
sta na starejši šolski računalnik namesti-
la internetni strežnik in izdelala spletno 
stan, kjer lahko vsak obiskovalec pridobi 
njuno igrico in jo preizkusi. Njuno igrico 
sedaj lahko igramo »online«, saj sta izde-
lala še Java Applet. Nalogi sta dodala še 
nekaj besed o ekipi in kako je prišlo od 
ideje do končnega izdelka.
Na regijskem srečanju mladih raziskoval-
cev sta v skupini računalništvo in teleko-
munikacije dosegla 1. mesto in se s tem 
uvrstila na državno tekmovanje. 16. maja 
2016 sta se z mentoricama odpeljala v 
Mursko Soboto, tam ponovno predstavila 
svoj izdelek in bila zopet najboljša! Svojo 
nalogo sta odlično predstavila in suvereno 
odgovarjala na vprašanja komisije.

Učenci OŠ Tržič 
razbijali stereotipe o 
beguncih in migrantih

Tjaša Jazbinšek

Učenci OŠ Tržič so na delavnicah pro-
jekta Body COOLturen, ki ga izvaja 
UNICEF Slovenija, pokazali, da je edino 
pravo in 'cool' sprejemanje vsakega po-
sameznika, ne glede na njegov videz ter 
kulturno, religiozno in etnično ozadje.
Mnogi otroci na begu pred vojno in pre-
ganjanji so na poti do boljše prihodnosti 
prečkali Slovenijo, nekateri so pri nas 
zaprosili za mednarodno zaščito. UNI-
CEF že od začetka prihajanja migrantov 

v Slovenijo na terenu izvaja različne ak-
tivnosti za otroke v sprejemnih in nastani-
tvenih centrih, obenem pa se bori za spre-
membe v razmišljanju slovenske javnosti. 
Si predstavljate, da bi na svetu obstajala 
le ena pesem, en jezik, en stil oblačenja 
? Raznolikost nas bogati in nam daje pri-
ložnost za lasten razvoj. »Glavni cilj pro-
jekta je, da pri mladih razblinimo strah 
pred tujci in jih spodbudimo, da bodo v 
druženju z ljudmi z drugačnim kulturnim, 
etničnim ali verskim ozadjem videli izziv 
za lasten razvoj,« je povedala vodja pro-
grama Ana Pšenica iz UNICEF Sloveni-
ja, ki izvaja delavnice v okviru projekta 
Body COOLturen za učence tretje triade 
in srednješolce po vsej Sloveniji. 
Učenci OŠ Tržič so se 6. junija prek de-
lavnic bolje seznanili z vzroki za preselje-
vanje v sodobnem času, informacijami in 
primeri s terena o kršenju pravic otrok in 
mladih. Projekt Body COOLturen izvaja 
UNICEF Slovenija v šolah po vsej Slo-
veniji, s sofinanciranjem Urada Vlade RS 
za Komuniciranje. Več na www.unicef.si, 
www.vlada.si/pomoc_beguncem in www.
ukom.gov.si. 

Prejela sta zlata kipca in za 1. mesto še 
vabili na zaključno srečanje v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, 
kjer so se 11. junija zbrali vsi prvouvršče-
ni mladi raziskovalci. Čestitamo! 
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Kaj se lahko naučimo 
od finske šole?

Mateja Marčun

Finska, dežela prostranih gozdov in ne-
skončnih jezer, dežela molčeče toplih 
ljudi in kričeče hladnih zim, dežela uko-
reninjena v tradicijo in zazrta v razvoj ... 
Finska je dežela velikih nasprotij in širno 
preproste enakosti.
Tako deželo sva spoznali učiteljici OŠ 
Križe pri Erasmus+ programu, ki združu-
je šole desetih držav: Katalonije, Poljske, 
Nemčije, Italije, Grčije, Romunije, Ni-
zozemske, Anglije, Finske in Slovenije. 
Finsko smo obiskali kot sedmo državo 
projekta, skupaj z učenkama 6. razreda.
Vsesplošno prepričanje o najboljšem iz-
obraževalnem sistemu na svetu je gnalo 

Prijateljstvo nima 
meja

OŠ Križe že vrsto let sodeluje s partner-
sko šolo Volksschule 1 iz Borovelj. Letos 
so si naši četrtošolci v slovenščini in nem-
ščini dopisovali s svojimi vrstniki. Nav-
dušeni so bili, ko so jih 8. junija končno 
tudi spoznali. Med počitnicami se že 
veselimo novega šolskega leta, ko bomo 
prijatelje povabili v Križe.

Ko smo prispeli v Borovlje, smo si ogle-
dali čebelarski muzej. Potem smo spozna-
li svoje dopisovalce in si ogledali njihovo 

Učenci OŠ Križe na 
Frankofonskem 
festivalu

Sara Bitežnik 

V Kranju vsako leto maja poteka franko-
fonski festival, kjer se zberejo slovenski 
osnovnošolci, ki se učijo francoščino. 
Svoje znanje francoskega jezika in po-
znavanje kulture pokažejo z igro, plesom, 
pesmijo in recitalom. To leto je bil že 15. 
Frankofonski festival, a prvi za OŠ Križe, 
ker je prvo leto našega učenja francošči-
ne. Predstavili smo se z venčkom pesmi 
o Parizu in našimi likovnimi izdelki. Na-
stopiti pred 600 vrstniki in ostalimi gosti 
ni tako preprosto, še posebej, če je nastop 
v tujem jeziku in je med povabljenci tudi 
veliko naravnih govorcev. A kdor ima je-
zik rad, se ga z veseljem uči in na koncu 
je trud poplačan. Kulturni program, ki so 
ga pripravili nastopajoči, nas je tako nav-
dušil, da že razmišljamo o prihodnjem 
nastopu.

domišljijo, še preden smo stopili na go-
stujoča tla. Dan za dnem so nam gosti-
telji odstirali nevidne tančice njihovega 
šolskega sistema ter nas prepričevali, da 
vse, kar delajo, ni nič posebnega, nič ne-
navadnega, nič izjemnega ... Vendar so 
izjemni v svoji prvobitnosti, v sposobnos-
ti ohranjanja šole za življenje in ne šole 
za znanje. In kakšno je njihovo življenje? 
Na eni strani je trdno povezano s prostra-
nimi gozdnimi površinami ter številnimi 
jezeri, na drugi strani se še vedno močno 
oklepajo tradicije življenja, tradicije od-
govornosti. Prav zaradi tega se v šoli že 
v prvih razredih učijo prek igre orienta-
cije v gozdu, ki jo z razredi nadgrajujejo 
do varnega obiskovanja gozdnih širjav. 
Spoznavajo les, njegovo obdelavo in upo-
rabnost, nabirajo gozdne in jezerske sa-
deže in pripravljajo hrano, obdelujejo les 
ter postavljajo makete, kurijo ogenj in si 
gradijo zavetišča, veslajo po jezeru in se 
učijo timskega dela, pletejo pletenine in 
si šivajo obleke ... Še in še bi lahko našte-

vali praktična znanja, ki jih po programu 
nudi šolski sistem ter s tem omogoča in 
razvija prenos misli, znanj in idej z enega 
področja na drugega. Učitelji so kot spre-
mljevalci, pomočniki na poti, ki vzpod-
bujajo in motivirajo učence za življenje. 
Tako preprosto, pa vendar trenutno tako 
nedosegljivo.

šolo. Imajo res lepo in veliko šolo. Zelo 
mi je bila všeč njihova velika telovadnica. 
Potem smo se igrali zunaj. Z mojo prijate-
ljico sva si podajali žogo, skakali v vrečah 
in se pogovarjali. Nisem jo čisto razume-
la, vendar me to ni motilo. Ugotovila sem, 
da je zelo prijazna. 

Sara, 4. a

Sredi šolskega leta nam je učiteljica pove-
dala, da bomo ob koncu leta šli v Borovlje 
in da se bomo dopisovali s prijatelji iz Bo-
rovelj. Kmalu sem dobil pismo. Ugotovil 
sem, da je mojemu prijatelju ime Paul. 
Dan smo začeli z obiskom muzeja, kjer 
sem se naučil veliko o čebelah in tudi o 
čebeljem plesu. Zunaj smo ga zaplesali. 
Spoznal sem tudi Paula in počutil sem se 
zelo dobro.

Domen, 4. b
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Stezice, glasilo 
učencev OŠ Bistrica

Jožica Koder, foto: Dina Pintarič

Posebna, radostna zgodba so tudi le-
tos Stezice. Vse leto so jo dan za dnem 
ustvarjali učenci matične in podružnične 
šole. Urednica in mentorica besedilne-
mu delu glasila je Andreja Kosec, prof. 
slovenskega jezika, Dina Pintarič, prof. 
računalništva, pa mentorica oblikovni 
podobi Stezic. Smiselno so urejene po 
ciklih, vsebinsko pestrost besedil dopol-
njujejo simpatične, zgovorne fotografije 
in številne domiselne, lepe ilustracije. 
Prvošolčki so se razpisali o tem, kako radi 
hodijo v knjižnico, pravijo, kako so vese-
li, ker znajo brati in ker lahko obiskujejo 
različne interesne dejavnosti v šoli in zu-
naj nje; obiskujejo plesne vaje, zdrav ži-
vljenjski slog, dramski krožek, glasbeno 
šolo, radi imajo likovni krožek, igrivo ko-
šarko, trenirajo nogomet, so pri planincih 
in plezalcih. Učenci s podružnične šole v 
Kovorju so vsako sredo hodili v telovad-
nico in v knjižnico. Cel kup prispevkov so 
napisali o hišnih ljubljenčkih, ti navdušu-
jejo učence vseh starosti.
Drugošolci poročajo o športnem dnevu, 
kako jim šport prinaša veselje. Prijazno pri-
povedujejo, kako radi imajo svoje starše.
Cikel Lahkih nog naokrog pripada tretje-
šolcem. Fino so se imeli na Pokljuki, kjer 

so se sankali, hodili, se kepali. Naravo-
slovni dan so preživeli v Slovenskem šol-
skem muzeju. Zelo všeč jim je bila učna 
ura po starem. V nekaj zapisih učenci 3. 
razreda opozarjajo na nevarne snovi, ki 
ogrožajo okolje. 
Četrtošolci, tudi nekateri tretješolci, so 
dali krila svojemu domišljijskemu svetu, 
svoji sanjski deželi. V domišljiji so poto-
vali v vesolje. Njihova sanjska dežela je 
neosnažena dežela, v njej je veliko rastlin, 
gozda in svobodnih živali.
Petošolci natančno poročajo o kulturnem 
dnevu: o srečanju s policijskim orkestrom 
v Cankarjevem domu, kjer so si ogledali 
predstavo Martin Krpan, pa o kuharskih 
poizkusih, o zabavni in poučni uri v knji-
žnici.
Razmišljajoči, lepi so sestavki o starših, 
družini, avtorji so učenci 8. in 4. razreda. 
Izpovedali so ljubezen in spoštovanje, ki 
ju čutijo do staršev, da je najlepše takrat, 
ko so skupaj.

Najbolj obsežen cikel ima naslov Lite-
rarni prispevki, v njem cvetijo pesmi. To 
so razmišljujoče, lirske pesmi, izpovedi 
o življenju, o naravi, o iskanju, o sreči, o 
stiskah, o šoli, o svetu …  Napisali so jih 
največ devetošolci, šestošolci pa imajo 
vedre pesmi: o zajčku, mačku, piškotih, 
prijateljih, veselju.
Zanimivo je brati odlične reportaže; o 
tehniškem dnevu na šoli, o zdravem na-
činu življenja, o predavanju Jane Dular, 
ustanoviteljice društva ELA, ki izvaja hu-
manitarne projekte v vzhodni Afriki. Tudi 
o športnem dnevu učencev predmetne 
stopnje v Bohinju.
Generacija, ki se poslavlja. Tak je naslov 
zadnjega cikla v letošnjih Stezicah. Prave 
slavospeve, lepe spomine na šolo so na-
pisali v več pesmih, z naslovom Šolska. 
Lepo jih je brati. Pesmim sledijo razmi-
šljanja na že prehojeno pot, na tej poti os-
tajajo veseli dogodki, lepi spomini, vzpo-
ni in padci, skratka doživetja, ki jih, kot 
pravijo učenci, ne bodo pozabili. Hkrati 
so ob slovesu tudi razmišljanja in želje za 
prihodnost. Vsem je od srca želeti, da bi 
bila čim svetlejša.
Zadnja stran pove, da so učenci OŠ Bistri-
ca dosegli odlične rezultate na občinskih, 
področnih in državnih tekmovanjih
Stezice so kot kronika raznovrstnega dela 
na šoli. So uspešen zaključek šolskega 
leta 2015/2016. Ustvarilo jih je več kot 
dvesto učencev, avtorjev vezane in neve-
zane besede, likovnih prispevkov in od-
ličnih fotografij. 

Iskrene čestitke!

Načrt varnih šolskih 
poti in kolesarski izpit 
na OŠ Bistrica

Monika Golmajer in Marjeta Vester

Učenci petih razredov OŠ Bistrica ima-
jo veliko prometnih dejavnosti. Večkrat 
na leto jih obišče policist Leon, priprav-
ljajo se na kolesarski izpit in navdušeno 
se vključijo v projekt Varna šolska pot. 
V 5.b razredu so učenci v treh skupinah 
izdelali plakate, na katerih so predstavili 
šolski okoliš in izpostavili nevarna mesta 
na šolski poti. Z zeleno barvo so označili 
najprimernejšo in najvarnejšo šolsko pot, 
z rdečimi trikotniki pa izpostavljena ob-
močja, kjer morajo biti pešci še posebej 
previdni. Plakate so razstavili ob šolskih 

vhodih, kjer opozarjajo učence na previ-
dnost na cesti. Ob izdelavi plakata so se 
seznanili s križišči in nevarnimi točkami 
na in ob cestišču. Praktično pa so vse poti 
prevozili s kolesi, ko so se pripravljali na 
kolesarski izpit. Večinoma so bili uspešni 
in s svojo vožnjo zadovoljni. 
 »Z učiteljem Petrom Jurkovičem smo 
se pripravljali na praktično vožnjo ko-
lesarskega izpita. 16. 6. 2016 smo imeli 
tehniški dan, ki je 
bil namenjen ko-
lesarskemu izpitu. 
Malo nas je vzne-
mirjal dež, a drugo 
šolsko uro smo že 
vozili. Vsi smo bili 
zelo zaskrbljeni. 
Jaz sem mislila, da 
sem naredila veliko 
napak, a je bilo vse 
prav. Kasneje smo 
imeli malico in nato 

še vožnjo na šolskem poligonu. Najmanj 
kazenskih točk na poligonu je dosegla 
Zala, 20, nato Kaja, na tretjem mestu pa 
je bila Maša. Jaz sem imela 60 kazenskih 
točk. Bila sem na 4. mestu, ki sem si ga 
delila s Tinkaro. Na koncu nas je obiskal 
še policist Leon. Komaj čakam, da dobim 
izpitno izkaznico, da se bom lahko s kole-
som vozila po cesti.«
(Tija Stritih, 5. b)
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Sobota, 6. avgust 2016, ob 21. uri –  
Kulturni center Tržič

Monokomedija PIJEM, KER SEM PAČ ŽEJNA  
s POLONO VETRIH

Žlahtna komedijantka in priljubljena slovenska gledališka igralka Pol-
ona Vetrih, ki je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena, se predstav-
lja z avtorsko monokomedijo, z naslovom Pijem, ker sem pač žejna. 
Da je to življenje resno, vemo vsi. Ljudje se kot figurice zapletamo v 
njegovem vrtincu, se jezimo, žalostimo nad svojo zlo usodo, za kat-
ero so seveda odgovorni drugi. Pa smo res naredili vse, da bi nam bilo 
lepše? Tri ženske, vsaka s svojim pogledom na svet, s svojimi napakami 
in težavami ter rešitvami zanje, pokažejo, da so človeške lastnosti v 
resnici hudo smešne in da lahko na življenje gledamo tudi na šaljiv 
način. Cenejše vstopnice po 5 € so v predprodaji v TPIC Tržič, na dan 
predstave bodo dva evra dražje. 

Sobota, 13. avgust 2016, ob 10. uri – Trg svobode

Otroška matineja GUSARSKA PREDSTAVA  
z Alenko Kolman

Kapitan Luka bo otrokom pripovedoval svoja doživetja na morju z 
gusarji in hkrati izvajal čarovniške trike. Izdal jim bo tudi svojo skrivnost 
– s svojega zadnjega gusarskega potovanja ima še vedno načrt, kje 
se nahaja skriti zaklad. Po predstavi bo otroke povabil, da skupaj ta 
zaklad najdejo. Ko ga bomo našli, bomo okrog njega zaplesali in si ga 
prijateljsko razdelili.

Četrtek, 1. september 2016, ob 20. – Tržiški muzej

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju –  
IZTOK MLAKAR
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Priljubljeni slovenski kantavtor in gledališki igralec je stalno zaposlen 
v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Poznamo ga kot av-
torja številnih songov za gledališke igre in pesmi šansonskega stila. 
Prejemnik Ježkove nagrade je eden najbolj prepoznavnih slovenskih 
kantavtorjev, ki s svojimi domiselnimi in hudomušnimi pesmimi vedno 
znova navduši. Večina pesmi je v goriškem narečju, ena najbolj znanih 
»Pubi, usidma se«, pa v cerkljanskem narečju. Vstopnice za njegov 
koncert v Tržiškem muzeju so bile razprodane v trenutku.

Sobota, 3. september 2016, ob 21. uri – Avditorij 
Gorenjske plaže

Koncert HELP! A BEATLES TRIBUTE in  
KINGSTON

Za zaključek Tržiških poletnih prireditev pod pokroviteljstvom Občine 
Tržič bosta v avditoriju Gorenjske plaže poskrbeli skupini HELP!A BEA-
TLES TRIBUTE in KINGSTON. Na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji 
legendarne liverpoolske četverice The Beatles kot tudi ene najbolj 
priljubljenih slovenskih glasbenih skupin Kingston. Pozitivna energija, 
izjemna karizma na odru, kakovost izvedbe glasbe in nizanje uspešnic, 
so glavne karakteristike, ki Kingston držijo v samem vrhu že več kot 
20 let. 

Vstop je prost. 

Informacije o prireditvah in prodaja vstopnic:

TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič

04/59-71-536 in 051-627-057  

informacije@trzic.si, www.trzic.si, www.visit-trzic.com

Utrip s Tržiških poletnih prireditev

Saša Pivk Avsec 

Skupina Vox Arsana je napolnila vrt Tržiškega muzeja z izjemnimi vokali.

Mali in veliki umetniki so ustvarjali v slikarski delavnici.

"Zelo lep prireditveni prostor imate in fenomenalno publiko," so bile 
besede članov Big Foot Mame, ki so z Modeli stare šole in Paraziti 
poskrbeli za enkraten uvod v Tržiške poletne prireditve.
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»Gremo gor v hribe«

Učitelji POŠ Lom pod Storžičem

3. junija smo učenci in zaposleni na POŠ 
Lom v Domu krajanov v Lomu pod Stor-
žičem pripravili zaključno prireditev z 
naslovom Gremo gor v hribe. Naslov pri-
reditve je tematsko vezan na šolski pro-
jekt Tržič in gore. V letošnjem šolskem 
letu smo, v okviru omenjenega šolskega 
projekta, raziskovali predvsem gorsko 
cvetje. Tako smo  z učenci izdelali "oseb-

Zaključni izlet v Bohinj

Učenci 2. in 3. razreda POŠ Lom pod Storžičem 

14. junija smo imeli zaključni izlet v Bo-
hinj, ki smo ga z vodnikom Urošem zače-
li v Ribčevem lazu z ogledom zemljevida 
Bohinja z okolico in spomenika štirih srč-
nih mož, ki so prvič stopili na Triglav. Po 
malici smo odšli v Zlatorogovo pravljič-
no deželo. Na postajah z nalogami smo 
spoznavali zanimiva pravljična bitja: Zla-
toroga, ledenega moža, jezernika, škrata 
Polesnjaka in Čateža. 
Nato smo si ogledali pokopališče voja-
kov iz 1. svetovne vojne in se z gondo-
lo popeljali na vrh Vogla, kjer smo imeli 
slastno kosilo. Ogledali smo si smučišče 
brez snega. Po spustu smo se še poigrali 
na igralih, ker smo čakali na ladjico. Vo-

Obisk gorske 
reševalne službe Tržič 
in Komunale Tržič

Učenci 2. in 3. razreda POŠ Lom pod Storžičem 

Konec maja smo imeli prav poseben nara-
voslovni dan. V prvem sklopu so nas obi-
skali delavci Komunale Tržič. Na začetku 
so nam predstavili vozili, ki jim pomaga-
ta pri opravljanju njihovega dela. Stroj 
pometač nam je pomedel igrišče. Potem 
je pripeljal še tovornjak za odvoz smeti. 
Zanimivo je bilo, kako dvigne zabojnik, 
strese in stisne smeti. Nato sta nam dve 
gospe osvežili spomin glede ločevanja 
smeti. Igrali smo se igro, kam kaj spada. 
Tako smo se preizkusili v ločevanju sme-
ti. Veseli smo, da veliko vemo in vse prav 
naredimo! Za darilo smo dobili nekaj po-
učnih brošur in svinčnike. 
V drugem sklopu so nas obiskali pred-
stavniki gorske reševalne službe iz Tr-
žiča. Spoznali smo njihovo delo. Koliko 
pripomočkov imajo gorski reševalci! Pri 
svojem delu uporabljajo tudi reševalne 
pse. Če nismo v gorah previdni, nam reše-
valci priskočijo na pomoč. Tvegajo svoja 
življenja, da bi rešili naša!

dič, gospod Simon, nam je med plovbo 
predstavil nekaj zanimivosti o jezeru in 
Bohinju. Ko smo se izkrcali, smo odšli v 

park Pod skalco. Tam se je vsak povzpel 
na »mini Triglav« in se dotaknil Aljaže-
vega stolpa. Izlet nam je bil zelooo všeč!

ne izkaznice" gorskih cvetlic, likovno 
smo jih upodobili s pomočjo slikarjev iz 
Društva tržiških likovnikov. Izdelali smo 
spominke: gorske kamne smo obogatili 
z markacijo in eno gorsko rožo, ki smo 
jih sami izdelali. Sodelovali smo tudi s tr-
žiškimi gorskimi reševalci. S prireditvijo 
smo želeli prikazati, kako planinariti in se 
varno podajati v hribe in gore, ki jih je 
v naši neposredni bližini zares veliko. V 
poplavi resničnostnih šovov smo tudi mi 
imeli svojega, "Gremo gor v hribe", v ka-
terem so učenci vse zgoraj omenjene de-
javnosti prikazali z recitacijami, petjem, 
igranimi točkami. Veseli smo bili števil-
nega obiska staršev, krajanov, sodelav-

cev in drugih gostov. Zagotovo nas take 
prireditve vse obogatijo, česar si nadvse 
želimo tudi v prihodnosti. 
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Tržiški kickboxserji 
evropski in svetovni 
prvaki

Edin Alijagić

Na kratko vam predstavljamo naše 
vrhunske rezultate v zadnji sezoni: na 
evropskem prvenstvu v kickboxingu na 
Madžarskem konec lanskega leta so pos-
tali evropski prvaki naši člani Aleksander 
Kostić, Dejan Pavlovič, Jaka Jerala, Tilen 
Miljković pa je postal evropski podprvak.
Aprila letos je potekal evropski pokal v 
hrvaškem Karlovcu, od koder smo med 
drugimi prinesli 4 srebrne medalje. 7. 

Zaključni piknik 
Plesnega studia Špela

Špela Mandelc

Z vstopom v poletne mesece sta nas na 
plesnem parketu čakali dve zelo po-
membni plesni tekmovanji: evropsko pr-
venstvo na Češkem ter državno prvenstvo 
v Medvodah, na kateri smo se plesalci 
pripravljali celo sezono.
Evropsko prvenstvo na Češkem je pote-
kalo od 8. do 11. junija, plesalci pa smo si 
priplesali super uvrstitve: BLACK ILLU-
SION, hip hop mala skupina mladinci (8. 
mesto) in DIVALICIOUS, hip hop mala 
članska skupina (9. mesto).
Državnega prvenstva v Medvodah se je 
udeležilo prek 40 naših plesalcev, priple-
sali pa smo si:
1. mesto DIVALICIOUS, hip hop mala  
 članska skupina, 
1. mesto Ana Čosič in Rika Dolžan, hip  
 hop pari otroci, seštevek Poka 
 la Slovenije,
2. mesto Maša Štucin in Laura Višnar,  
 hip hop pari člani, seštevek Po 
 kala Slovenije,
2. mesto  Laura Višnar, hip hop solo  
 članice,
2. mesto Ana Čosič in Rika Dolžan, hip  
 hop pari otroci,
3. mesto Laura Višnar, hip hop solo  
 članice, seštevek Pokala Slo 
 venije,
3. mesto ILUMINATI, otroška velika  
 skupina.

ŠPORTNO ČEZ POČITNICE – najbolj zabavno POČITNIŠKO VARSTVO OTROK
Zdi se nam kot, da so se počitnice šele dobro začele, pa je pred nami le še dober mesec njih. Tudi otroci so bolj 
ali manj že skočili v morje, si oddahnili od šole, sedaj pa počasi ne vedo kam z odvečno energijo, ki jo še imajo. 
Pa smo našli rešitev. V Plesnem Studiu Špela smo se tako odločili, da vsaj za EN DELOVNI TEDEN vaše otroke 
prevzamemo mi, ter se v času vaše službe ZABAVAMO, UČIMO in ŠPORTAMO… V času šolskih poletnih poči-
tnic bo tako Plesni Studio Špela organiziral AKTIVNO POČITNIŠKO VARSTVO ZA VAŠE OTROKE. Vsi, ki bi se radi 
zabavali ob jahanju konj, plavanju, poslikavi obraza, iskanju skritega zaklada, rolanju, vožnji z električno rolko, 
vodni drči, napihljivem gradu, ogledu domačih živali na kmetijah/živalskem vrtu in še mnogo več, smo pravi 
naslov za vas prav mi. =)
Varstvo bo trajalo od ponedeljka do petka, od 7.00-16.00 ure. Namenjeno je otrokom starim od 6-12 let oz. od 
1. do vključno 5. razreda osnovne šole. 

AVGUSTOVSKI TERMIN  22. - 26.8.
Če želite, da se tudi vaš otrok zabava in športa v okviru našega poletnega varstva vabljeni v našo družbo. 
PRIJAVE IN OSTALE INFO. 040 623 535 Špela

maja je v hrvaškem Čakovcu potekal še 
svetovni pokal v ring disciplinah. Tu sta si 
naslov svetovnega prvaka pridobila Ale-
ksander Kostić in Dejan Pavlovič. 
Zahvaljujemo se našim donatorjem, me-
nedžerju Perotu Pavloviču, Adisu Lan-

giču iz firme PROTEINI.SI. Vse, ki vas 
zanimajo borilne veščine, vabim v našo 
družbo, tekmovalcem pa še enkrat čes-
titam za odlične uspehe. Naše naslednje 
tekmovanje je svetovno prvenstvo no-
vembra v Italiji. Držite pesti.

Čestitke tudi ostalim plesalcem, ki so si 
prav tako priplesali odlične rezultate!

Člani Plesnega Studia Špela smo junija 
zaključili s plesnimi tečaji in športnimi 
vadbami ter odšli na zaslužen počitek. Še 
pred tem pa smo se vsi skupaj zbrali na 
že tradicionalnem zaključnem pikniku PS 
Špela. Otroci, starši, dedki in babice so se 
tako zabavali pri različnih športnih igrah, 
druženju, plesnih nastopih.

Športno čez počitnice
Tudi letos smo na Gorenjski plaži orga-
nizirali VESELO ŠOLO PLAVANJA. V 
prvem terminu se nam je pridružilo 17 
otrok, s katerimi smo nabirali znanja na 
začetnem in nadaljevalnem tečaju plava-
nja. Plavalno šolo bomo pripravili tudi v 
avgustu.
Pred nami je le še mesec počitnic - otroci 
so morda že skočili v morje, si oddahni-

li od šole in imajo precej energije, ki jo 
lahko usmerijo v aktivni počitniški teden 
s PS Špela. Dobrodošli vsi, ki bi se radi 
zabavali ob jahanju konj, plavanju, po-
slikavi obraza, iskanju skritega zaklada, 
rolanju, vožnji z električno rolko, vodni 
drči, napihljivem gradu, ogledu domačih 
živali na kmetijah/živalskem vrtu …
Varstvo bo trajalo od ponedeljka do pet-
ka, od 7.00 do 16.00 ure. Namenjeno je 
otrokom med 6. in 12. letom oz. od 1. do 
vključno 5. razreda osnovne šole. 

AVGUSTOVSKI TERMIN 22. - 26. 8.
DAN PLESNEGA STUDIA ŠPELA NA 
GORENJSKI PLAŽI bo letos potekal 3. 
9. 2016 od 11.00 ure dalje. Cel dan bodo 
potekale aktivnosti za vso družino (vod-
ne igre, limbo, napihljiv grad, brezplačen 
sladoled, otroške delavnice, vodna aero-
bika).
PRIJAVE IN OSTALE INFO.:  
040-623-535 (Špela).
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Uspehi Plesnega kluba 
Tržič

Marta Markič

Plesni klub Tržič se je pred počitnicami 
udeležil kar nekaj domačih in tujih tekmo-
vanj, tudi državnega prvenstva, mednaro-
dnega tekmovanja v Avstriji in svetovnega 
pokala v Riminiju. S pridnim delom in 
vztrajnostjo so naši pari dosegali odlične 
uvrstitve. Poleg tega so plesalci PK Tržič 
nastopili na tržnem dnevu, mimohodu v 
počastitev pobratenja, zaključni prireditvi 
OŠ Tržič, otvoritvi razstave japonskega 
umetnika Seijija Kimota v Paviljonu NOB, 
prireditvi v počastitev krajevnega praznika 
Bistrice pri Tržiču in mavričnem teku.
Plesalci PK Tržič, ki plešejo v plesnih 
zvrsteh hip hop, break dance in jazz balet, 
so odlično zaključili prvi del tekmovanja 
pred zasluženimi počitnicami. Na držav-
nem prvenstvu smo osvojili odlične rezul-
tate, enako na evropskem prvenstvu, kjer 
smo osvojili naslov evropskih prvakov.

Merčunov dan

Marjan Špehar

15. Merčunov dan je potekal 18. junija 
v Lomu pod Storžičem in tudi letos smo 
imeli več različnih pohodov, da smo zajeli 
čim večje število udeležencev.
Ob 7. uri so se pohodniki zbrali pri Domu 
pod Storžičem in se odpravili do Merču-
nove spominske plošče. Ostali udeleženci 
so se zbrali ob 8.30 pri gasilskem domu. 
Po jutranjem okrepčilu so se odpravili na 
pohod po vasi. Za ureditev parkiranja so 

Tržiški starodobni kolesarji

Boštjan Meglič, foto: Arhiv družine Meglič 

V mesecu aprilu so pospravili svoje stare lesene smuči, s kateri-
mi so tekmovali v pretekli zimi. Že maja pa so pričeli kolesariti z 
več kot 80 let starimi kolesi. Letos so do sedaj uspešno nastopili 
na starodobnih kolesarskih relijih v Beltincih, Dupleku, Šentjur-
ju pri Celju, Škofji Loki, Stari Gori in na prireditvah, kamor jih 
povabijo za popestritev programa. S svojim delovanjem tako pri-
spevajo k ohranjanju kulturne in tehniške dediščine.

6. mesto Matic in Ema; 1. mesto med 
dekliškimi formacijami PKT Tržič in 2. 
mesto PKT Podljubelj; 2. mesto, člani A, 
Jure in Lejla. Državno prvenstvo MTP: 4. 
mesto, hip hop solo mladinci, Marko; 26., 
solo člani, Manca; 13., jazz balet, Teja; 5., 
break dance solo, Anže, 5. Marko, 17. Juš 
in 21. Vid; 3. mesto, člani, skupina Bre-
akingz.

Čestitke plesalcem in trenerjem!
Pridružite se nam septembra na brezplač-
nem mesecu plesa! Info.: 040-635-710 ali 
plesni.klub.trzic@gmail.com. 

Nekaj rezultatov:
Svetovni pokal Rimini: 4. mesto Jaka in 
Kaja; 28. Matic in Ema, 15. med maljšimi 
mladinci Domen in Nika, 25. med člani A 
Jure in Lejla. Evropsko prvenstvo: Marko 
Stegnar, Anže Glavič  in ekipa 007 crew 
so postali evropski prvaki v skupini bre-
ak dance mladinci, 8. mesto Anže Glavič, 
break dance mladinci, in 13. mesto med 
hip hop mladinci Marko Stegnar. Državno 
prvenstvo v rock'n'rollu: 2. mesto, mlajši 
mladinci, Domen in Nika, 7. mesto Jure 
in Iris, 1. mesto, starejši mladinci, Jaka 
in Kaja, 4. Tej in Teja, 5. Maj in Lara, 

Od leve proti desni: Jure Košir, Jože in Tilka Meglič, Miha Dolžan

poskrbeli člani ZŠAM Tržič. Najprej so 
si ogledali proizvodnjo kovinskih izdel-
kov MG METAL, nato smo se odpravili 
na Hariževo turistično kmetijo, kjer nas je 
čakala malica. Vse, ki so imeli težave s 
hojo, smo med posameznimi etapami po-
hoda vozili s kombijem.
Sledil je obisk cerkve svete Katarine, ki 

je bila pred kratkim obnovljena. Vse o 
cerkvi iz 14. stol. ter o kraju je povedal 
tamkajšnji župnik Silvo Novak. Po ogle-
du smo se odpravili v Tržič, kjer smo v 
restavraciji Raj imeli kosilo s pohodniki 
s Storžiča. Vreme nam je dobro služilo, 
udeleženci pa so bili zadovoljni s sreča-
njem in programom.
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Avto za Karolino  
in Nika

Suzana P. Kovačič

Rotary klub Tržič – Naklo je ob začetku 
poletja praznoval svoj prvi rojstni dan, ki 
so ga praznovali z eno največjih donacij 
doslej. V zadnji akciji so zbrali kar 7400 
€, od katerih so 4500 € namenili nakupu 
avtomobila za Karolino Lesjak, ki ji bo 
olajšal vsakodnevne poti in skrbi. Karo-
lina ima namreč 18-mesečnega sina Nika, 
ki je že dvakrat doživel možgansko kap, 
ko je bil star pol leta, so se mu začeli 
pojavljati tudi epileptični napadi. Doslej 
avta nista imela in si ga nista mogla pri-
voščiti, kar pomeni, da sta se na preglede 
izven Tržiča vozila z reševalnim vozilom, 
znanci ali avtobusom, toda vsi avtobusi 
nimajo dovolj visokih prtljažnikov za Ni-
kov prilagojen voziček. »Donacija je zelo 
prostoren avto z velikim prtljažnikom, v 
katerega gre Nikov voziček. Moja velika 
zahvala gre pediatrinji Hermini Krese, ki 
je prva prepoznala to potrebo,« je ob zah-
vali povedala Karolina in veselo dodala, 
da bo zdaj svojega sina končno lahko od-
peljala tudi kam na lepše.

Avtomobil bo Niku, ki obiskuje razvojni 
oddelek Vrtca Mojca v Kranju, in njego-
vi mami vsaj malo razbremenil življenje; 

njuna zgodba pa je ganila tudi števil-
ne donatorje, ki so priskočili na pomoč 
članom RD Tržič – Naklo. Največji del 
sredstev so zbrali na junijskem Kresnem 
plesu v Dvorani tržiških olimpijcev. »S 
tem prvim plesom kresne noči smo želeli 

Ob predaji avta, od leve Hermina Krese, Karolina z Nikom in Tatjana Peharc.

obuditi tudi dogajanje v Tržiču, predvsem 
pa nas veseli, da smo k temu lepemu do-
živetju dodali dobrodelno noto,« je v ime-
nu RC povedala nova predsednica Janka 
Planinc. Ostanek zbranih sredstev bodo 
jeseni darovali še eni tržiški družini.

V Lešah smo obeležili 
že 7. Astronavtski dan 

Melanija Primožič  

21. maja 2016 smo v Lešah pripravili 
tradicionalni, že 7. Astronavtski dan, v 
spomin na prvi obisk ameriške astronavt-
ke lešanskih korenin Sunite I. Williams v 
Lešah leta 2009. Prav z vsakoletnim pra-
znovanjem sledimo njeni želji, da sezna-
njamo mlade o poklicu astronavta, njiho-
vih uspehih v znanstveno raziskovalnem 
delu, da si prizadevamo pri mladih vzbu-
diti veselje in zanimanje do tehničnih 
znanosti in astronavtskega poklica. 
Letošnji astronavtski dan so oblikovali 
Alja Štular, Klara Šlibar, Jakob Golma-
jer Šmid in Žan Mladenovski, učenke in 
učenci Podružnične šole iz Kovorja pod 

vodstvom mentorice, učiteljice razredne-
ga pouka Janje Šmejc. Projekt so poime-
novali Vesolje in Astronavti. 
V lanskem letu smo pridobili od Sunite 
še vrsto novega fotografskega gradiva, 
ki smo ga razstavili poleg Sunitine spo-
minske sobe. Pri programu Astronavtske-
ga dne je sodelovala še režiserka filma o 
Suniti Jasna Hribernik, ki je po ogledu 
filma navzočim predstavila potek dela 
pri ustvarjanju filma in izrazila željo po 
nadaljnjem sodelovanju z Zavodom Slo-
venski Astronavt. Pobudo za ogled filma 
in srečanje z režiserko je dala direktorica 
tržiške knjižnice Marinka Kenk Tomazin.
V nadaljevanju programa nam je nova 
direktorica zavoda mag. Manca Vernig 
Kokalj predstavila preveden pogovor s 
Sunito, ki smo ga dan prej imeli z njo prek 
Skypa. Na dan praznovanja povezava s 
Sunito ni bila mogoča zaradi njene pripra-
ve na Bostonski maraton. Rezka Švab 
nam je spekla potičke, ki smo jih poime-
novali Sunitine potičke, Nuša Križaj pa je 

vsako lično in estetsko zavila v celofan 
in jih okrasila s pisanimi pentljami. Bile 
so prav prisrčno darilce za obiskovalce 
prireditve. Za odlično postrežbo na prire-
ditvi sta poskrbeli Marjana in Dragica iz 
skupine Lesk.
Ob tem dogodku smo se še posebej zelo 
razveselili postavitve informativne table 
o Sunitini spominski sobi v Lešah, ki smo 
jo obesili pod kozolec na vrhu odcepa za 
Leše. Tablo je izdelala Tiskarna Uzar, del 
stroška table je sponzoriralo podjetje BPT 
d. o. o. s posredovanjem gospoda Sama 
Cotlja. V dogodek je bilo vloženega veliko 
ur dela, zahtevne korespondence z Naso 
za pridobitev dovoljenje pogovora z astro-
navtko Sunito in pripravljenosti za brez-
plačno pomoč pri organizaciji in izvedbi 
projekta. Letos sta nam prijazno poma-
gala tudi to gospod Marjan Mali, direktor 
podjetja Tiko.E Mali, in dr. Edvard Kobal, 
direktor Slovenske znanstvene fundacije. 
Hvala obema, kot tudi Leskam in nepo-
grešljivi organizatorki Metki Kokalj.
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Dan tržiških invalidov 
v Podljubelju

Joži Laharnar

Društvo invalidov Tržič 11. junija v dvo-
rani v Podljubelju pripravilo že tradicio-
nalno družabno srečanje invalidov. Ude-
ležba povabljenih invalidov je bila sicer 
nekoliko manjša od pričakovane, vendar 
je bilo srečanje kljub temu veselo vse tja 
do poznega popoldneva. Poskrbeli smo 
tudi za vse tiste člane, ki jesen življenja 
preživljajo v domu starostnikov, za težje 
invalide in tiste z invalidskimi vozički pa 
smo pripravili brezplačen prevoz s kom-
bijem, ki ga je tudi tokrat opravil Vinko 
Grašič. 
Tržiškim invalidom so se pridružili po-
vabljeni gostje iz gorenjskih invalidskih 
društev in člani pobratenega Društva in-
validov Nova Gorica, pogrešali smo le 
povabljene predstavnike naše občine. Ve-
selo tradicionalno srečanje z živo glasbo, 
kulturnim programom, ki so ga pripravili 
domačini iz Podljubelja, s tudi že neko-
liko pozabljenimi tržiškimi narodnimi 
pesmimi, dobro hrano in prijetnim vzduš-
jem je prava popotnica Društvu invalidov 
Tržič za podobna srečanja. Tako smo z 
velikim zadovoljstvom svojih članov in 
gostov preživeli v Podljubelju lep sobotni 
dan, na katerem je marsikdo pozabil na 
vsakodnevne skrbi in težave. 

 »Zdaj gre zares«

Maja Tekavec, foto: Luka Rener

Pa nam je uspelo! Vpeljati, pripraviti 
in organizirati prvi oratorij v Lomu pod 
Storžičem, ki je potekal od 24. do 26. ju-
nija 2016 v organizaciji župnij Tržič in 
Lom pod Storžičem. Pod naslovom »Zdaj 
gre zares« smo spoznavali znano zgodbo 
o Ostržku, ki jo je pred več kot sto leti 
napisal Carlo Collodi. 
Skozi številne igre, delavnice, kateheze 
smo se animatorji in otroci učili in ras-
li skupaj z Ostržkom in ostalimi junaki 
zgodbe. 35 nasmejanih in zadovoljnih 
otroških obrazov in 7 prijetno utrujenih 
animatorjev, veliko novih prijateljstev in 
nepozabnih spominov ne bi bilo brez ma-
terialnih kot tudi duhovnih pomočnikov. 

Velika zahvala gre 
gospodu župniku 
Silvu Novaku, ker 
nam je omogočil 
izvedbo oratorija, 
vsem staršem za 
zaupanje in pozi-
tivne misli, našim 
mladim oratorij-
cem, ki so s svo-
jo prisotnostjo in 
energijo pričarali 
ta nepozabni vi-
kend, in vsem tis-
tim, ki ste uspeli najti čas in s svojim de-
lom narisali marsikateri nasmešek (več) 
na obrazu: Evi Kern za risanje, gasilcem 
PGD Lom pod Storžičem za prostor in za 
to, da nam ni bilo vroče, restavraciji Firbc 
okn za odlično hrano, Katarini Malovrh, 
da je bil oratorij še bolj barvit, kot sicer, 
in velika hvala Luku Renerju, ki nam je 
vedno pripravljen narediti lepe plakate, 

slike in spletno stran. 
Posebna zahvala gre animatorjem: Alenki 
Slapar, Piji Japelj, Marini Meglič, Eriki 
Čemažar, Roku Megliču in Moniki Va-
ljavec za vso skrbnost, zanesljivost, ne-
pozabno energijo, iskrivost, odprtost, za 
ves prosti čas, za vse besede priznanja in 
popihane buške! Brez vas tega ne bi bilo. 
Se vidimo prihodnje leto!

Martino romanje

David Ahačič, foto: Hermina Krese

Župnijska Karitas Križe v poletne mesece 
že tradicionalno vstopa z dvema velikima 
srečanjema s starejšimi, bolniki in invali-
di. V starosti ali bolezni se običajno redke-
je odpravljamo na potovanja, saj si jih vse 
težje privoščimo, pa tudi telo si namesto 
naporov raje privošči več počitka. Ker pa 
človeka osrečuje, da spozna nove kraje in 
sreča nove ljudi, vsako leto v maju prip-
ravimo Martino romanje, tokrat smo 21. 
maja obiskali Stično in Dobrepolje.
Pri belih menihih smo si ogledali samo-
stan, trgovino z zdravili po recepturah 

patra Ašiča, v baziliki Žalostne Matere 
Božje smo imeli sv. mašo. Iz Stične nas 
je pot vodila skozi Ivančno Gorico prek 
Muljave, kjer je bil rojen pisatelj prvega 
slovenskega romana, Josip Jurčič, mimo 
izvira reke Krke v Dobrepoljsko dolino, 
kjer nas je sprejel tamkajšnji župan. Po 
kosilu smo se zapeljali na Videm, kjer 
imajo župnijski dom ostarelih – Dom sv. 
Terezije. Za zaključek romanja smo v 
cerkvi Povišanja sv. Križa zapeli litanije 
Matere Božje. 
Že čez nekaj tednov, 12. junija, pa je žu-
pnijska cerkev v Križah gostila nedeljsko 
srečanje starejših, bolnikov in invalidov. 
Pri maši so lahko prejeli tudi zakrament 
bolniškega maziljenja, ki krepi v boju 
proti strahu in bolečinam, skupaj pa smo 
se nato zadržali v prijaznem klepetu ob 
dobro obloženih mizah v župnišču.
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Silvu Žnideršiču v spomin! 
Iztekla se je življenjska pot 92-letne-
ga Silva, ki je tiho zaspal v bolnici na 
Golniku.

Rodil se je 28. 8. 1924 v Suhodolu pri 
Zidanem Mostu očetu Martinu, že-
lezničarju, in materi Alojziji, gospo-
dinji. Po štirih letih se je s starši pre-
selil v Zidani Most, kjer je obiskoval 

osnovno šolo, gimnazijo pa v Ljubljani in Celju, dokler 
šolanja ni prekinila 2. svetovna vojna. 

Konec leta 1942 ga je nemška vojska mobilizirala in tako 
je preko Nemčije, Francije, Italije potoval do Sicilije. Tu so 
ga  leta 1943 zajeli Angleži, odpeljali v Afriko in šolali za 
vojnega pilota. Šolanje je zaključil junija 1945. Odločil se 
je, da sodeluje kot pilot pri RAF za osvobajanje Jugosla-
vije. Na srečo se je vojna končala in tako se je 19. 9. 1945 
vrnil domov.

Nastopili so drugačni časi. Zaradi izgubljenega doma 
so si v Zidanem Mostu postavili novega. Sledila so leta 
študija matematike in fizike. Diplomiral je na Pedagoški 
akademiji in od leta 1951 do 1964 služboval v Hrastni-
ku, nato je skupaj z družino odšel na Gorenjsko. Skupaj 
z ženo Vido sta poučevala na OŠ heroja Grajzarja Tržič, 
Silvo vse do upokojitve leta 1986. 

Vseskozi je aktivno sodeloval tako na pedagoškem 
področju kot izven njega. Na Pedagoški akademiji je 
sodeloval pri nastajanju učbenikov, bil predsednik de-
lavskega sveta OŠ heroja Grajzarja, danes imenovane 
Osnovna šola Tržič, bil je do zadnjega aktivni član Zve-
ze borcev Bistrica. Za svoje strokovno delo je leta 1986 
od Izobraževalne skupnosti občine Tržič prejel Nagrado 
prosvetnih delavcev.

Svojo poklicno pot je zaključil že pred desetletji na takra-
tni Osnovni šoli heroja Grajzarja. Kar nekaj sodelavcev 
poučuje še sedaj v Osnovni šoli Tržič in se ga spominja-
jo kot matematično natančnega, odgovornega in tudi 
strogega učitelja. Spoštovali so ga in pogosto upoštevali 
njegove bogate izkušnje s področja pedagoškega dela 
in vsakdanjega življenja. Marsikomu bo ostal v spominu 
tudi kot izdelovalec maket in odličen šahist, kot delu pre-
dan človek, prežet z energijo in voljo do življenja. 

Mnoge generacije učencev se tovariša Silva spominjajo 
po njegovem nazornem pouku fizike in matematike. Z 
veseljem se je odzval vabilu na srečanja ob obletnicah 
valet. Na enem izmed srečanj je požel aplavz in obču-
dovanje, saj je pri 8o. letih odigral še tekmo v odbojki in 
obljubil, da naslednjič spet pride – in obljubo je držal.

Ob upokojitvi se je posvetil vrtnarjenju, obdelovanju 
sadovnjaka, užival v taroku, reševanju križank ali bra-
nju  in vedno je imel čas za prijatelje, ki so ga imeli radi 
zaradi njegovega izjemnega značaja. Ob njegovem 90. 
rojstnem dnevu je ob obisku predstavnikov OŠ Tržič 
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Dragi Nace, Tebi v slovo
Odšel si z letošnjo pomladjo. Tako 
nenadoma, da ne morem doume-
ti težke resnice, da ne bo nikoli več 
prijetnih srečanj s Teboj, nikoli več 
besed, odšel si za vedno.

Na Tvoji zadnji poti na tržiško poko-
pališče sem razmišljal o Tebi, o Tvo-
jem življenju, o Tvojem delu, o Tebi, 

ko so Ti zvonovi farne cerkve peli v slovo.

Bil si skrben mož, oče, stari oče, brat, dober prijatelj. Vra-
ta Tvojega doma na Ravnah so bila vselej odprta za vsa-
kogar, vedno si bil pripravljen pomagati vsakomur, ki Te 
je prosil za pomoč.

Po poklicu si bil mehanik, kruh si služil največ kot šofer. 
Sedemindvajset let si vozil rešilni avto Zdravstvenega 
doma Tržič. Nič koliko Tržičank in Tržičanov si varno pri-
peljal v bolnišnico na Jesenice, v Ljubljano, na Golnik in 
v kranjsko porodnišnico. Spominov na te vožnje je bilo 
veliko, a od vsega si si najbolj zapomnil, ko sta z dr. Tone-
tom Martinčičem peljala v porodnišnico mlado mamico 
z dojenčkom. Rodila je doma, malo prezgodaj, še preden 
je rešilni avto prišel ponjo. Kako sta bila vesela oba z dr. 
Martinčičem, da sta mlado življenje srečno pripeljala v 
porodnišnico. Kot šofer rešilnega avtomobila si doživel 
tudi težke, žalostne dogodke.

Bil si navdušen član AMD Tržič. Nič koliko bodočih šofer-
jev je šlo skozi Tvoje roke. Bil si uspešen učitelj varne vo-
žnje vsem, ki so se pri Tebi pripravljali na šoferski izpit in 
ga vsi uspešno opravili.

V prostem času, še posebno po upokojitvi, si rad zaha-
jal med prijatelje na balinišče. Na četrtek, dva dni pred 
smrtjo, si s kombijem peljal člane balinarskega kluba v 
Rogaško Slatino.

Rad si imel naravo, kamor si hodil s svojima vnukoma. 
Še zadnji dan si bil v gozdu nad svojim domom.

Bil si človek s polno dobrega in lepega, vedno dobre vo-
lje in nasmejanega obraza.

Spoštoval si domačo slovensko besedo, pesem in glasbo.

Zelo Te bomo pogrešali, dragi Nace.

Tvoj boter Franci Šarabon

postregel s svežim jabolčnim sokom, ki ga je pridelal 
sam. Nadvse pa je občudoval gozd, poznal veliko vrst 
gob in iz njih pripravljal številne jedi.

Živel je bogato življenje, ohranil je bistrost duha in mod-
rosti izkušenega moža vse do trenutka, ko je za večno 
zaprl oči.

Dragi kolega, počivaj v miru.

Tvoji prijatelji
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V Domu Petra Uzarja je bila 4. julija otvo-
ritev projekta Lada Srečnika z naslovom 
Kdo je Peter Uzar?. Gre za razstavo foto-
grafij, spominkov, priznanj in drugih pred-
metov. Prikazan je bil film o Petru Uzarju, 
Sončnica, iz leta 1968, delo Filmskega 
kluba Tomo Križnar Tržič. Poleg uglednih 
gostov se je prireditve udeležilo tudi ve-
liko Uzarjevih sorodnikov. V kulturnem 
programu so sodelovali Grajski trio, har-
monikar Primož Lah in Nika Krištof. 

Peter Uzar se je rodil 26. aprila 1894 v 
Sebenjah pri Tržiču. Po končani osnovni 
šoli se je izučil čevljarskega poklica in de-
lal v čevljarski delavnici skupaj z bratom 
Janezom Uzarjem. Pozneje se je zaposlil 
v tovarni Peko. Po izbruhu prve svetovne 
vojne je bil mobiliziran na vzhodno fronto, 
kjer so ga leta 1915 ujeli in  ga internirali v 
Taškent. Tu je leta 1917 dočakal oktobrsko 
revolucijo in se je aktivno udeležil kot član 
ruske partije. 

V ujetništvu je delal je v čevljarski delav-
nici, popravljal čevlje oficirjem in drugim 
prebivalcem. Tetine čevlje je v popravilo 
prinesla tudi njegova bodoča žena Katjuša. 
S Petrom sta se spoprijateljila in se 25. 8. 
1919 poročila. Prvo hčerko Vero je rodi-
la 2. 12. 1920. Z devetmesečno hčerko so 
odšli na dolgo, skoraj šestmesečno pot v 
domovino.  

Mlad in pogumen je bil, drzen včasih kar 
preveč, saj so zato trpeli žena in njunih 
osem otrok. Vsak mesec so imeli preiska-
ve, ženo so zaradi sumničenj poslali v za-
por Glavnjača v Beogradu. Otroci so ostali 
sami, dali so jih v dom za sirote na Skali 
v Tržiču. Ko se je pričela druga svetov-
na vojna, so oče in trije sinovi so odšli k 
partizanom. Med prvimi je bil, ko so nad 
Zg. Vetrnim julija 1941 sestavljali Tržiško 
četo. Peter Uzar je bil med tržiškimi prvo-
borci, delal je kot aktivist na Dolenjskem. 
Tu so ga ujeli, ga poslali v zapore v Lju-
bljano, nato v koncentracijska taborišča 
na Rabu, v Gonars in Renicci, kjer sta se 
srečala s sinom Borisom. Po kapitulaciji 
Italije se je ponovno vključil v narodno 
osvobodilno gibanje, v Južnoprimorski 
odred. Od tam je prišel v deveti korpus in 
nato je kot čevljar 30. divizije organiziral 
čevljarsko delavnico. Osvoboditev je do-
čakal v Idriji.

Družina se je prvič srečala šele po osvo-
boditvi. Žal brez dveh sinov, ki sta padla 
v NOB. Viktor Uzar je padel 13. 7. 1943 
na Zg. Vetrnem, Stanko Uzar – Joško 21. 
4. 1943 v okolici Podsrede na Kozjan-
skem. 

Peter Uzar se je vseskozi prizadeval, da bi 
v Tržiču zgradili dom za starejše. Dom Pe-
tra Uzarja Tržič je bil res zgrajen s samo-
prispevkom občanov in državno pomočjo. 
Dobil je ime po velikem revolucionarju, 
komunistu in prvoborcu Petru Uzarju. V 
domu je od leta 1986 do 1991 stanovala 

tudi njegova žena Kati, od začetka leta 
2016 pa sin Boris Uzar.

Peter Uzar je umrl leta 1977 in bil poko-
pan je bil z vojaškimi častmi na pokopa-
lišču v Križah. Vrednote padlih borcev in 
revolucionarjev, kot je bil Peter Uzar, so 
gradniki naše prihodnosti, morali bi jih 
negovati in spoštovati. Narod, ki ne spoš-
tuje lastne zgodovine, nima prihodnosti.

Z zbranimi podatki bi bilo mogoče prip-
raviti publikacijo o življenju Petra Uzarja, 
v letu 2017 bi mu ob 120- letnici rojstva, 
100-letnici oktobrske revolucije in 40-le-
tnici smrti v Domu postavili spominsko 
ploščo, uredili bodo tudi kotiček Petra 
Uzarja.

Razstava s prek 300 fotografijami je na 
ogled v juliju in avgustu v Domu Petra 
Uzarja v Bistrici pri Tržiču.

Kdo je Peter Uzar?

Lado Srečnik, foto: Valentin Klemenčič

Dom Petra Uzarja Tržič - Bistrica pri Tržiču -  »KDO JE PETER UZAR« 

AVTOR PROJEKTA »KDO JE PETER UZAR« LADO SREČNIK, ČLAN FOTO KLUBA TRŽIČ 

Partizanska spomenica 1941 

  

Partizanska spomenica 1941 je bilo visoko jugoslovansko vojaš-
ko in civilno odlikovanje, ki je bilo podeljeno vsem udeležen-
cem narodnoosvobodilnega gibanja, ki so pričeli delovati leta 
1941. Nosilci Partizanske spomenice 1941 so znani tudi kot 
prvoborci ali spomeničarji. 

Uzar Peter je bil ob 40— letnici oktobrske revolu-
cije,  leta 1957, povabljen na slovesno praznovanje 
v Moskvo, kjer je prejel  medaljo Lenina in prilož-
nostno darilo. Slika levo je samo simbolična.   
Zgoraj so ruske značke 

NEKAJ ODLIKOVANJ IN SPOMINSKIH ZNAČK REVOLUCIONARJA PETRA UZARJA 

Red bratstva in enotnost            
II. stopnje 

Orden zaslug za narod z 
zlato zvezdo   (dvakrat) 

Odlikovanje OSVOBODILNE 
FRONTE SLOVENIJE              
za požrtvovalno delo 

Spominska medalja –
odlikovanje 1. slovenske-
ga proletarskega bataljona  
Toneta Tomšiča 

Medalja za zasluge         
za ljudstvo 

Red republike                   
s srebrnim vencem 
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Izlet starejših krajanov 
Loma v Planico

Mira Čemažar 

Na binkoštni ponedeljek je KO RK Lom 
peljal starejše krajane na izlet. Ustavili 
smo se v Planinskem muzeju v Mojstrani, 
na kavici v Kranjski Gori, Planici, na Ze-
lencih, v gostišču Rožca pa so nam prip-
ravili kosilo. Na poti nas je spremljal do-
mači vodnik. Slišali smo zanimive zgodbe 
o življenju ljudi in njihovi zgodovini. Bilo 
pa je dovolj časa tudi za klepet in veselje 
ob glasbi. 
Janez Slapar, Temšakov, se je KO RK Lom 
v imenu vseh krajanov zahvalil s pesmijo, 
ki jo je napisal v ta namen.

Zahvala za izlet RK Lom

Zrela leta dajo vsem spoznanje,
da v starejših z njimi je lepo modrovanje,

da vračajo v življenje se časti,
da dobro delo srečo pravo bogati.

Da sreča ta, se njim in otrokom vrne, 
vedite, da Bog prav vse na prav obrne,

da ljubezen se nikoli ne pozabi,
da še v naprej dobroto k sebi vabi.

Zato vam bodi od nas vseh pohvala,
da družba ''Rdeči križ'' bi obstala,

saj lepo za stare v Lomu vi poskrbite,
naj hvaležne besede ne bodo skrite.

Zato sem jih napisal – vam prebral,
da v imenu starejših, vam jih dal,

vedite, da to vam iskreno je priznanje,
dobrota vsem naj veselje, srečo žanje.

Še naprej ta lepa želja, pot naj vodi,
da imeli bi srečo vsepovsodi,

ljubezen roke rada objema naj –
naj med nami biva zdaj in vekomaj!

(Janez Slapar–Temšak, 16. 5. 2016)

Na poligonu varne 
vožnje

Nuša Hafner

Združenje šoferjev in avtomehanikov Tr-
žič je organiziralo zanimivo ekskurzijo na 
poligon varne vožnje v Logatec. Skupaj s 
člani Društva upokojencev Tržič smo se 
tja odpravili v petek, 20. maja. Bilo nas je 
kar za cel avtobus. Ta poligon je odprt ko-
maj tri leta in je eden najsodobnejših.
Najprej so nam predstavili nove predpi-
se, ki veljajo za starejše voznike, in način 
opravljanja preizkusov za podaljšanja vo-
zniških dovoljenj. Seznanili smo se s pred-
pisi o izvajanju tečajev za tiste voznike, 
ki si naberejo preveč kazenskih točk, in 
mlade voznike, ki morajo čez leto opraviti 
poseben preizkus na poligonu.

Potem smo odšli na poligon, kjer nas je 
čakal prikaz različnih cestnih nepredvide-
nih situacij, ki so jih predstavili tamkajšnji 
inštruktorji varne vožnje. Prek nekaterih 
ovir smo se lahko popeljali tudi mi. Ogled 
je trajal dobri dve uri in pol. Tam smo se 
srečali tudi s predstavnikom ZŠAM Loga-
tec.
Nato smo pot nadaljevali v Pivko in tam-
kajšnji muzej Vojaške zgodovine, ogledali 
pa smo si tudi EKO muzej Pivških presi-
hajočih jezer.

Vabilo k sodelovanju pri izvedbi raziskave 
»Rodovitnost tal na vrtičkih v Tržiču«

Kaja Petrovčič

Občanke in občane obveščamo, da bomo jeseni v Tržiču izvedli raziskavo z naslovom 
»Rodovitnost tal na vrtičkih v Občini Tržič«. Raziskavo bomo izvedli v okviru diplomskega 
dela na Višji strokovni šoli Biotehničnega centra Naklo. 

Raziskava ima za cilj ugotoviti, kakšna je rodovitnost tal na vrtičkih, na katerih občanke in 
občani v Tržiču pridelujejo zelenjavo za lastne potrebe. S tem namenom želim jeseni obiskati 
lastnike vrtičkov ter z vrtičkov odvzeti vzorec tal za kemijsko analizo, ki bo kasneje opravljena 
na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani. Namen kemijske analize bo ugotoviti, kakšna 
je stopnja rodovitnosti tal na vrtičku, oziroma ali so tla na vrtičku premalo, ravno prav ali 
preveč gnojena. Ustrezno gnojenje vrtička je namreč eden temeljnih pogojev za zdravo in 
uspešno rast zelenjave na vrtičku. Hkrati s tem bom z lastniki vrtičkov opravila kratko anketo. 
Na podlagi rezultatov kemijskih analiz bom v okviru diplomske naloge za lastnike vrtičkov 
pripravila pisni komentar k rezultatom kemijskih analiz ter predvsem priporočila ustrezno 
uporabo gnojil na vrtičkih v prihodnje. 

Občanke in občane v Tržiču vabimo, da pri izvedbi raziskave aktivno sodelujete. Vse tiste, ki 
vas zanima, kakšna tla imate na vrtičku, oziroma ali so le-ta premalo, ravno prav ali preveč 
gnojena, vabimo, da vašo pripravljenost sodelovanja v raziskavi potrdite do 1. septembra 
2016 s klicem na telefon 040-933-773 (Kaja Petrovčič) ali na e-pošto: kaja.petrovcic@gmail.
com. Prosimo Vas, da ob prijavi navedite ime, priimek, naslov, ter telefonsko številko, s 
pomočjo katere bom v prvi polovici oktobra z vami stopila v stik ter se dogovorila za obisk 
vašega vrtička. 

V času obiska vam bom izročila tudi pisno izjavo, s katero zagotavljam, da bom vaše osebne 
podatke ter rezultate kemijskih analiz tal varovala v skladu z načeli varovanja osebnih 
podatkov. Izvedba raziskave zahteva določena finančna sredstva. Za lastnika vrtička bo 
strošek znašal 27,46 € (DDV vključen), kolikor znaša strošek kemijske analize tal. Vse ostale 
aktivnosti (vzorčenje tal na vrtičku, izdelava komentarja, priporočilo za gnojenje) bodo 
opravljene v okviru diplomske naloge, zato za lastnike vrtičkov ne bodo predstavljale 
dodatnega stroška. Predvidoma pozno jeseni ali pozimi bomo v sodelovanju z Občino 
Tržič pripravili tudi predavanje, na katerem bomo vsem zainteresiranim predstavili glavne 
ugotovitve raziskave, poseben poudarek pa bomo namenili strokovnim priporočilom za 
vrtnarjenje v prihodnje.
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Zdravje in zdravstvo  
v Tržiču

prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med.

Registracija otrok v Zdravstvenem domu
Ker imamo v Zdravstvenem domu Tržič 
z zdravniki končno pokrite vse s strani 
ZSSS priznane ambulante, so vsi naši 
splošni/družinski zdravniki (Kikel, Kre-
se, Lavtižar, Mubi, Krt Lah in Tomazin) 
poleg odraslih oseb začeli registrirati tudi 
otroke od 7. leta starosti naprej oziroma 
od vstopa v osnovno šolo. To pomeni, da 
si lahko tudi otroci in mladostniki izbe-
rejo osebnega zdravnika med zdravniki 
v zdravstvenem domu oziroma to v nji-
hovem imenu naredijo starši. Preventivne 
preglede predšolskih in šolskih otrok pa 
tako kot doslej izvajajo pediatri ali speci-
alisti šolske medicine.
Kajenje
Dobro je znano, da je kajenje ena najhuj-

Soočanje z demenco  
v Tržiču

Dr. Anamarija Kejžar

V prejšnji številki Tržičana smo predsta-
vili nekaj osnovnih dejstev o demenci, s 
katero se sooča ves svet. Dokazano je, da 
večja fizična aktivnost lahko zmanjša tve-
ganje za demenco – koristi že 30 minut 
hoje na dan. Strokovnjaki menijo, da so 
dodatni preventivni dejavniki tudi različ-
ne miselne aktivnosti, s katerimi ohranja-
mo aktivnost naših možganov; počitek in 
odklop od vseh elektronskih naprav naj bi 
bila prav tako pomembna. 
V Domu Petra Uzarja imamo oddelek, 
kjer bivajo stanovalci z demenco, nekaj 
pa jih biva tudi po ostalih oddelkih. V 
domu smo pred pomembno spremembo, 
o kateri želimo obvestiti tudi občane. Od-
delek Deteljica, kot se imenuje »oddelek 
demence«, ima koncept dela varovanega 
oddelka, kar pomeni, da tam bivajo le tisti 
stanovalci, ki imajo odločbo sodišča. To 
daje zaposlenim v domu in svojcem večji 
občutek varnosti, saj »bunka« na vratih 
onemogoča izhod z oddelka. Do sedaj 
smo na ta način poskušali narediti okolje 
čim bolj varno za naše stanovalce.
Vendar smo v zadnjih letih pridobili ve-

ših in najbolj škodljivih oblik zasvoje-
nosti. O posledicah kajenja za zdravje in 
druge vidike kakovosti življenja je veliko 
znanega, zdravstveni delavci pa se žal še 
vedno dnevno srečujemo z bolečimi in 
pogosto usodnimi posledicami kajenja, na 
primer pljučnim in drugimi oblikami raka, 
ki so (tudi) posledica kajenja, s srčno in 
možgansko kapjo ter številnimi drugimi 
boleznimi. Zato ponavljamo nekaj dej-
stev: tobak predstavlja vodilni preprečljiv 
dejavnik tveganja za smrt in za izgubljena 
zdrava leta življenja. V cigareti je več kot 
4.000 škodljivih snovi in več kot 60 med 
njimi jih dokazano povzroča raka. Kaje-
nje tobaka škoduje tako rekoč vsakemu 
organu v človeškem telesu in škodljivo 
vpliva na zdravje skozi celotno življenje. 
V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih 
povzroča kajenje tobaka, umre 10 oseb. 
Tobak kadi vsak četrti Slovenec, star od 
15 do 64 let. Vsi, ki se zavedate škodlji-
vosti kajenja in bi radi prenehali, se za 
pomoč lahko obrnete tudi na svoje osebne 
zdravnike oziroma referenčne ambulante, 
seveda pa brez lastne motivacije in volje 
ne bo šlo.

Telesna aktivnost
Tudi o zdravstvenih, psiholoških in dru-
gih pozitivnih učinkih telesne aktivnosti je 
veliko znanega, vendar pri mnogih ljudeh 
šepa realizacija zaradi lenobe, premajhne 
motivacije ali neosveščenosti. S številnimi 
raziskavami in množico primerov je doka-
zano, da je predvsem aerobna telesna ak-
tivnost v primernem trajanju in intenziteti 
odlična preventiva, pa tudi del zdravljenja 
in rehabilitacije pri številnih pogostih kro-
ničnih boleznih, npr. pri sladkorni, zviša-
nem krvnem pritisku, srčno-žilnih in mno-
gih drugih boleznih; odlično vpliva tudi na 
imunost, dobro počutje in še na marsikaj. 
Več o pomenu in prilagoditvi telesne ak-
tivnosti glede na vaše zdravstveno stanje 
lahko izveste pri svojih osebnih zdravni-
kih, v referenčnih ambulantah, Zdravstve-
ni dom Tržič pa ima tudi svoj zdravstveno 
vzgojni center, v katerem lahko dobite več 
nasvetov in se tudi vključite v preventiv-
ne programe in delavnice. In ne nazadnje 
- Tržičani imamo veliko srečo, da živimo v 
tako lepi občini, vsaj kar se narave tiče. Iz-
koristite možnosti, ki jih ponujajo naravne 
danosti v naši bližnji okolici!

liko novega znanja. Med drugim smo so-
delovali s z Fakulteto za socialno delo in 
ustvarili inovativen projekt z naslovom 
Celostna oskrba stanovalcev s poudar-
kom na stanovalcih z demenco. Zaključek 
projekta je septembra. Takrat namerava-
mo spremeniti tudi koncept dela, ki ne bo 
več temeljil na varovanem oddelku. Zakaj 
se odločamo za to spremembo? 
Ker se spreminja način dela z osebami, ki 
imajo diagnozo demence, in tem metodam 
želimo slediti. Novi pristopi omogočajo 
osebam z demenco več samostojnosti, 
svobode, vključenosti v okolico, pove-
zanosti z ostalimi ljudmi in razumevanje 
bolezni s strani svojcev, sosedov, trgovk v 
bližnjih trgovinah, …  Nov koncept dela 
terja večjo pozornost nas vseh, potrebo 
po dobri komunikaciji med stanovalci, 
svojci in zaposlenimi, pa tudi z okolico. 
V Domu Petra Uzarja se zavedamo, da si 
človek po dolgi življenjski poti, ko je bil 
soočen z različnimi preizkušnjami, zaslu-
ži svobodo in možnost izbire. 
V to spremembo vstopamo s polno odgo-
vornostjo – dom čaka celostna prenova 
avle, ki bo vključevala kar nekaj prostor-
skih rešitev, s katerimi bomo lahko ublažili 
nemir ali beganje stanovalcev z demenco. 
Na oddelku je vpeljan koncept gospodinj-
ske skupnosti – to pomeni, da tam sami 
pripravijo zajtrk, spečejo pecivo in skupaj 
s stalno ekipo živijo življenje kot bi ga 
doma. S podjetjem Telekom smo se ob 
spodbudi Občine Tržič dogovorili za testi-

ranje senzorske naprave, ki bo dala svoj-
cem in zaposlenim večji občutek varnosti. 
Najbolj smo soočeni s tveganjem – kaj, če 
se mu kaj zgodi? Najbolj smo pozorni na 
cesto, saj je dom ob prometni cesti.
Zato je pomembno, da je celotna okoli-
ca ozaveščena; da domačini veste, da je 
lahko nekdo, ki deluje izgubljeno, ne ve, 
kam gre ali kdo je, stanovalec iz doma. In 
nas v takem primeru pokličete. Tako us-
pešno deluje tudi nekaj drugih slovenskih 
domov, ki so poznani po toplini, individu-
alni obravnavi in spoštljivem odnosu do 
starejših ter povezanosti z okolico.
Marsikdo bo rekel – kaj pa jim je? Saj 
lahko avto povozi nekoga, ki hodi po 
sredini ceste! Res je, vendar je ob domu 
tudi vrtec in šola, torej smo vsi pozorni 
na dogajanje. To, da si zasluži vsak, tudi 
starejši, svobodo in gibanje, in da ni smi-
sel življenja biti skrit med štiri stene, se 
verjetno strinja vsak. To bi si vsak želel 
zase in za svoje bližnje in prav je, da rek-
lo »starati se dostojanstveno«, prenesemo 
tudi v prakso.
Ta članek pričenja akcijo ozaveščanja o 
demenci, ki jo bomo nadaljevali v Bistrici 
in Tržiču skozi celo poletje.
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Jesenska razmišljanja, spomini
Konec septembra je in v dolini Vrat se je narava že odela v rumeno-rdeče-rjava oblačila. Še bolj praznično bi bilo, če bi skozi paleto 
pisanih drevesnih barv posvetil kak sončen žarek ... Pa je ostalo le pri željah, ki so se rodile zaradi takšne vremenske napovedi. Ko 
sem se vzpenjala proti severni Triglavski steni in spominskemu obeležju Rikota, ki je pred 46 leti tako kot jaz in še mnogi prijatelji iz 
tržiškega AO plezal v steni, ki so jo tako kot danes ovijale sive megle, so se v mislih drug za drugim začeli odkrivati spomini.
Konec julija je minilo že pol stoletja, odkar sem prvič stala na vrhu Grossglocknerja. Žal se mi tiha želja, da bi to ponovila ob okro-
glem jubileju, ni uresničila, vendar ostaja. Takrat sem bila najmlajša, zdaj pa bi bili verjetno sopotniki precej mlajši! Ostali sva le z 
Nino, da se lahko spominjava. Lojze, Bojan in Stojan so se od tuzemskega življenja že pred časom poslovili.
V daljavi se sliši helikopter in kmalu mi brni nad glavo, zato se misli vrnejo na stezo, ki vodi navzgor. Za hip se ustavim in zamislim 
ob spominskih ploščah, mimo katerih me vodi pot. Srečam par gornikov, ki že hitijo v dolino, veseli in srečni ob novih doživetjih. 
Tudi mi smo se pred mnogimi leti vračali veseli, dokler nam niso prišli naproti in povedali, da v kapelici leži Riko, ki se je smrtno 
ponesrečil v Bavarski smeri. Takrat se je v vseh nas nekaj zgodilo in veselje je izginilo iz obrazov.
Veliko nas je še vedno tako ali drugače povezanih s hribi in naravo, vedno znova pa se tudi vračamo k plošči, ki so jo na balvan pod 
steno pritrdili gorski reševalci in alpinisti. Prižgem svečo in se zagledam v plamen, ki je vzplamtel tako močno kot spomini, ki mi 
rojijo po glavi. Helikopter se je usmeril proti Križu in Škrlatici. Morda nekdo potrebuje pomoč?
Ko se v mislih dotaknem vseh, ki so mi bili nekoč blizu, zdaj pa le obiskujem njihova poslednja domovanja, je čas za vrnitev v živ-
ljenje.
Pot ob bistrem studencu me hitro pripelje do planinskega doma v Vratih in tam izvem, da sta se dva zaplezala in da ju rešuje 
helikopter. Zgodba s srečnim koncem in v drugem času. Želim, da bi bilo čim več takšnih veselih zgodb in čim manj spominskih 
obeležij.
Ko se peljem proti Mojstrani, se mi spet začnejo v mislih prepletati spomini, pa jih zadušim s prijetno glasbo. Za danes jih je bilo 
dovolj ...

Erna Anderle

Stisk roke
»Sem Ian in že 2 leti prostovoljno pomagam v Mladinskem centru 
Tržič. Nikoli si nisem predstavljal, da bom svoj prosti čas preživljal 
z otroci in najstniki, ki potrebujejo pomoč pri učenju in vključitvi 
v družbo, a sedaj menim, da je bila to ena izmed najboljših odlo-
čitev.« (Ian Rožac)
»Roka roko umije« je rek, ki velikokrat nosi napačen pomen, ob 
razpadu zakonske zveze pa se velikokrat pojavi tudi misel zob za 
zob. Še tako "zlajnana" besedila lahko obrnemo v drugo smer. Po-
zitivno. Razmišljanje o maščevanju ob razvezi bi zameglilo moje 
prvotne odločitve in škodovalo mojim otrokom. Oba bi lahko hit-
ro postala senci in znamenje propada sebi, meni in družbi. Nika-
kor ni preprosto pogledati razpadajočim sanjam v oči. Realnost 
je kruta in grda. Otroci ne potrebujejo velikih besed, le dejanja. 
Tako sem prijela za roko oba in skupaj smo odkorakali po poti življenja. Spoznali smo, da celega sveta ne moremo rešiti, lahko pa 
sebe ponudimo nekomu drugemu. Ian je svoj stisk roke ponudil CSD Tržič in Mladinskemu centru Tržič. Težje učljivim otrokom iz 
tujih držav pomaga pri vstopu v našo družbo in življenje. Sprejemanje drugačnosti danes pri njem ni fraza, ampak dejstvo. Jernej 
je svojo pomoč pri šestih letih ponudil PGD Tržič in tako že sedmo leto izpopolnjuje svoje veščine, da bo nekoč lahko nesebično 
pomagal. Svoj stisk roke je obema za njun trud in nesebična dejanja ponudil predsednik RS Borut Pahor 16. junija. Ponudite roko 
svojemu otroku, ta pa bo prijazen stisk ponudil naprej.

Ponosna mami

Zahvala
Ob boleči izgubi dragega moža in očeta Franca Nemca se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, bivšim sodelavcem 
Kompasa Ljubelj in znancem, ki ste ga pospremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti na tržiškem pokopališču. Iskrena 
hvala za podarjeno cvetje, sveče, izrečeno ustno in pisno sožalje. Hvala gospodu Jožetu Megliču za ganljiv pogrebni govor, lomskim 
pevcem za zapete pesmi in trobentaču za zaigrano žalostinko. Hvala lepa tudi gospodu Toniju Čebronu za velikodušno pomoč.
Posebna zahvala gre tudi zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Tržič, dr. Alici Kikel in sestri Kati za skrbno zdravstveno nego 
v času njegove bolezni.
Hvala tudi bivšim sodelavcem Kompasa Ljubelj, posebno gospe Veroniki Šketa, nekdanji direktorici Kompasa Ljubljana, ki ga je v 
sožalni brzojavki označila kot dobrega sodelavca, pozitivno usmerjenega, kooperativnega, neumornega, takega, ki je bil vedno 
pripravljen narediti vse, kar je bilo potrebno.
Pri večini Tržičanov pa bo ostal v spominu ne samo kot zadnji direktor Kompasa Ljubelj, temveč kot človek, ki je bil do konca življe-
nja povezan in zvest Zelenici.

Žalujoča žena Breda Nemc s sinovoma
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
avgust 2016
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti  
so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.  

Brezplačni mesec plesa in vpis v nove tečaje, Plesni klub Tržič, Pavil-
jon NOB, info: 040-635-710 (Jure) ali plesni.klub.trzic@gmail.com

RAZSTAVE
od 7. julija do 22. avgusta, Galerija Atrij Občine Tržič
Fotografska razstava Srebrenica 11. julij;
Tržiški muzej

od 12. julija do 29. avgusta, Galerija Paviljon NOB
Spominska razstava ob deseti obletnici smrti  
akademskega slikarja Jožeta Megliča;
Tržiški muzej

od 5. do 20.  avgusta, Kovor Dom krajanov
Razstava likovnih del nastalih na Extemporih Tržič – Kovor 2016;
Kulturno društvo tržiških likovnikov

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

od 31. avgusta, Kurnikova hiša
Razstava Prišli smo v Tržič in tu pustili svoje sledi;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržiški muzej

Avgust
vsak četrtek v avgustu 2016
Kopalni četrtki na morju: izmenično Izola, Debeli rtič, Strunjan; 
 Društvo upokojencev Tržič

petek, 5. avgust 2016
Društveni piknik v Podljubelju; 
Društvo diabetikov Tržič

19.00 Kovor Dom krajanov
Otvoritev razstave likovnih del nastalih na Extemporih Tržič – Kovor 2016; 
Kulturno društvo tržiških likovnikov

sobota, 6. avgust 2016
Izlet po gorski cesti Bergstrasse - Avstrija;  
Društvo upokojencev Tržič

05:00 Gostišče Karavla Koren
Enodnevni pohod okoli Košute: 2. Košuta - Hiking 2016;  
Planinsko društvo Tržič in gorska vas Sele iz Avstrije

21:00 Kulturni center Tržič 
Tržiške poletne prireditve: monokomedija Pijem ker sem pač žejna  
s Polono Vetrih; Občina Tržič in Media butik d.o.o.

nedelja, 7. avgust  2016
11:00 pri spominskem obeležju pod Storžičem 
Dan spomina pod Storžičem; Občina Tržič, ZZB NOB Tržič, KS Lom pod 
Storžičem, O ZSČ Tržič, OZVVS Tržič, PVD Sever Gorenjska in PD Tržič

10:00, Kriška gora
Sveta maša na Kriški gori;  
Planinsko društvo Križe

ponedeljek, 8.-12. avgust 2016
9:00-10.30 Gorenjska plaža
Začetni plavalni tečaj; Splošno športno društvo Tržič in BIOS d.o.o. Tržič

torek, 9. avgust 2016
2-dnevni izlet v Visoke Ture, Petzek 3283m; Planinsko društvo Tržič

sreda, 10. avgust 2016
Kopalni izlet v Izolo; Društvo diabetikov Tržič

sobota, 13. avgust 2016
8:00 Trg svobode
Tržni dan; Polona Brodar s.p.

10:00, Trg svobode
Tržiške poletne prireditve: gusarska predstava z Alenko Kolman;  
Občina Tržič in Polona Brodar s.p.

ponedeljek, 15.-19. avgust 2016
9:00-10.30 Gorenjska plaža
Nadaljevalni plavalni tečaj; Splošno športno društvo Tržič in BIOS d.o.o. Tržič

četrtek,18.-20. avgust 2016
9:00 Dom krajanov v Kovorju
Kamp Avantura, Poletje kot iz filma; Kamp Avantura in Tjaša Kokalj

sobota,20. avgust 2016
10:00 Prelaz Ljubelj
14. EU ples brez meja; Občina Tržič in Mestna občina Borovlje

Planinski izlet Dolomiti - Croda Fiscalina di Mezzo 2675 m;  
Planinsko društvo Tržič

Planinski izlet Maloško opoldne, Trupejevo poldne, Kresišče;  
Planinsko društvo Križe

ponedeljek, 22.-26. avgust 2016
Poletno varstvo otrok;  
Športno kulturno društvo Plesni studio Špela

četrtek, 25. avgust 2016
18:00 Galerija Atrij Občine Tržič
Otvoritev slikarske razstave Utrinki;  
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj; Tržiški muzej

20:00 pred Kulturnim domom Križe
11. Vikend smeha: V Tržiču je t'ko, da se rad' govori…;  
KD Kruh Križe in JSKD OI Tržič

petek, 26. avgust 2016
20:00 pred Kulturnim domom Križe
11. Vikend smeha: Zdravnik po sili; KD Kruh Križe in JSKD OI Tržič

sobota, 27. avgust 2016
Planinski izlet v Ziljske Alpe, Golz 2004 m; Planinsko društvo Tržič
Meddruštveni pohod v okolico Domžal; Društvo diabetikov Tržič in  
Društvo diabetikov Domžale 
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Obvestilo
Organizacijski odbor »Abraham 2016« vabi vse, leta 1966 rojene v Tržiču, in tudi tiste, ki bodo letos kot Tržičanke in Tržičani 
dopolnili 50 let, da se udeležijo tradicionalnega, 34. srečanja, v soboto, 17. septembra, v Planinskem domu pod Storžičem.

Prijavnino za praznovanje tržiških Abrahamov 2016 od 14. avgusta do 10. septembra 2016 lahko vplačate v:

•	 Gostilni KOZUC (Alenka Fuks),
•	 Trgovini DONA, Tržič (Aljaž Uzar),
•	 Trgovini GRAŠCA, Križe (Tanja Longar).

Na teh naslovih se bodo lahko prijavili tudi vsi, katerih domačih naslovov organizatorji niso imeli, zaradi česar jim osebno 
vabilo ni bilo poslano.

Ker gre za generacijsko srečanje, vabilo velja tudi za rojene v letu pozneje ali leto prej, če so se šolali z generacijo, rojeno 
leta 1966.

Poskrbljeno bo za veselo druženje ob glasbi, za ples, klepet, obujanje spominov ter jedačo in pijačo.

Ne pozabite torej na prijavo na praznovanje Tržiški Abraham 2016 in sicer od 14. avgusta naprej. Tretjo soboto v septembru 
pa se ob 16. uri vidimo v Planinskem domu pod Storžičem.

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 
22.7. do 4.9. 2016  
vsako soboto in nedeljo

Active Koper Semedelska cesta, Koper Active Koper – športni park vodnih 
aktivnosti, 051/800-070

5. 8. 2016, ob 20.30 Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji: 
Maja Založnik & Moonshine

Žička kartuzija, koncert na 
prostem

Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
TIC Žička kartuzija, 03/752-37-32

13. 8. 2016, ob 20.30 Koncert etno bande Poseben Gušt Staro mestno jedro Sloven-
skih Konjic

Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
Center za kulturne prireditve, 
03/758-04-37

19. 8. 2016, ob 20.30 Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji: 
Skupina Panda

Žička kartuzija, koncert na 
prostem

Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
TIC Žička kartuzija, 03/752-37-32

6. – 23. 8. 2016, ob 20.00 34. Festival Radovljica 2016 Radovljiška graščina Društvo ljubiteljev stare glasbe 
Radovljica, 04/531-22-91

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije

20:00 pred Kulturnim domom Križe
11. Vikend smeha: Damski orkester;  
KD Kruh Križe in JSKD OI Tržič

nedelja, 28. avgust 2016
20:00 pred Kulturnim domom Križe 11. Vikend smeha: Navaden človek;  
KD Kruh Križe in JSKD OI Tržič

sreda, 31. avgust 2016
18:00 Kurnikova hiša
Otvoritev razstave, Prišli smo v Tržič in tu pustili svoje sledi;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržiški muzej

Gaston-Glock-Park, Borovlje
Nedelja, 28. Avgust 2016

www.pohaca-fest.at

11.

pobuda občine Borovlje

Veliko

Žreban
je!

GLAVNA NAGRADA

Vespa Primavera 

POMEMBNO: Srečke (€ 3,–) so na voljo v občinskem uradu Borovlje. Vsi sodelujoči morajo biti ob žrebanju navzoči.
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v soboto, 20. avgusta 2016, od 10. ure dalje  
  

Pokrovitelja: 
župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic 

župan Mestne občine Borovlje, g. Ingo Appé  
 

Program: 
pozdrav županov, dvojezično bogoslužje, 
zabava z ansamblom Rosental Express 

 
Brezplačen avtobusni prevoz iz Tržiča na Ljubelj: ob 8. uri,  

z Ljubelja v Tržič: ob 16. uri.  

 
 
 

OBČINA TRŽIČ in MESTNA OBČINA BOROVLJE  
vabita na 

14. EU PLES BREZ MEJA  
in semenj na prelazu Ljubelj 

28 I GORENJSKO POLETJE

Gorenjska plaža je sodoben bazenski 
kompleks, ki nudi rekreacijo in 

sprostitev v prijetnem naravnem 
okolju in je z razgledom na bližnje 

hribe kot nalašč za  
umik od razgibanega in hitrega 

vrveža vsakdana.

Cena vstopnic za celodnevno kopanje 
• otroci do 2 leta brezplačno
• predšolski otroci 1,50 €
• osnovnošolci 3,00 €
• dijaki, študenti,  

upokojenci invalidi 4,00 €
• odrasli 5,00 €

Posebno ugodna je ponudba  
vstopnic za družine. 

Letno kopališče Gorenjska plaža
C. Ste. Marie aux Mines 11, 4290 Tržič

Informacije: 08 205 76 66, 
gorenjska.plaza@gmail.com 

http://bios-trzic.si/gorenjska-plaza/
www.visit-trzic.com

 

7.00 pohod  s parkirišča v  Grahovšah, 
smer pohoda: iz vasi Lom pod SZ pobočjem  
Tolstega vrha do spominskega obeležja pod  
Storžičem 
11.00 spominska slovesnost pri spomeniku s  
polaganjem vencev in kulturnim programom; 
slavnostni govornik: tov. Aljaž Verhovnik,  
podžupan Občine Ravne na Koroškem 
12.00 druženje pred planinskim domom pod 
Storžičem 

Občina Tržič,  
Združenje borcev za vrednote NOB Tržič,  

Krajevna skupnost in PGD Lom pod Storžičem,  
Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič, Območno združenje  
veteranov vojne za Slovenijo Tržič, Policijsko veteransko društvo  

Sever Gorenjska in Planinsko društvo Tržič  
 

vljudno vabijo na prireditev 

DAN SPOMINA POD  
STORŽIČEM 

v nedeljo, 7. avgusta 2016,  
ob 11. uri 

Brezplačen avtobusni prevoz  
izpred Osnovne šole Tržič ob 9.00,  

povratek ob 14.00. 
 

VABLJENI! 
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Romanje na Jezersko
Verniki župnij tržiške dekanije se bomo 5. avgusta 
odpravili na Jezersko, kamor bomo romali k svetemu 
Ožboltu. Ker še ni točnega načrta, kdaj in po katerih vaseh 
bo avtobus pobiral potnike, bodo naknadne informacije 
dosegljive na tel.: 031-220-365 pri Mariji Lavtar, ki bo 
vodila to romanje.

Tisti, ki želijo priti tja peš prek gora (5 ur hoje, odhod zelo 
zgodaj zjutraj iz Loma), pa dobijo informacije pri vodiču 
Janezu Piskarju, ki je dosegljiv na tel.: 040-298-180.

Po sv. maši bo druženje ob zvokih harmonike. Za 
pohodnike bodo rezervirani sedeži na avtobusu za vrnitev 
v Tržič.

Marija Lavtar 

19. Vaški semenj v Seničnem

petek, 19. 8. 2016
Veseli večer pod vaško lipo z narodno zabavnim 
ansamblom ZARJA od 20.00 ure dalje

nedelja, 21. 8. 2016
PO SENIČNEM GOR IN DOL IN SE ZGODI ...
Od 9.00 do 13.00 ure
•	 Sveta maša v c. sv. Jerneja
•	 Osrednji program v izvedbi Folklorne skupine 

Šenčur in Konjeniškega društva Naklo
•	 Raznolika in bogata ponudba na stojnicah
•	 Starodobni kolesarji
•	 Ustvarjalno animacijska delavnica za najmlajše

Za gostinsko ponudbo bo skrbelo prijazno osebje 
gostilne Stari Mayr iz Kranja.

Organizator: Conventio d.o.o.



JUNIJ 2016
19,90
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€/kg

€/kg

€/200g
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€/kg

TATARSKI BIFTEK

PLESKAVICE VELIKE

DOMAČA SUHA SALAMA

KRANJSKA KLOBASA

6,90 5,40
€/kg

PIŠČANČJA NABODALA Z ZELENJAVO SVINJSKI RAŽNJIČI

5,50
€/kg

ČEVAPČIČI DOLGI

3,30
PRŠUT NAREZEK

7,90
€/kg

GOVEJE KOCKE ZA GOLAŽ

5,50
€/kg

LUKOVA KLOBASA ZA KUHANJE IN PEČENJE

22. OBLETNICA CENTRA V KRIŽAH 
- ZELO UGODNO V POLETNI SEZONI 2016  

(15.4.2016 - 30.9.2016)  

Iskrice v očeh 2016
Lions klub Ljubljana Rožnik je 8. junija v avli Mestnega muzeja v Ljubljani organiziral že osmo 
dobrodelno prireditev ‘Iskrice v očeh 2016’, promocijsko podporo akciji, s katero klub letos 
omogoča letovanje 50. otrokom iz socialno šibkih družin, iz občin Črna na Koroškem, Cerknica, 
Komenda, in slovenskim otrokom iz Benečije, s poudarkom na njihovem medsebojnem spozna-
vanju in druženju, utrjevanju slovenskega jezika ter spoznavanju matične domovine. 


