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Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Odgovorni urednik: David Ahačič

Pomočnica odgovornega urednika: Petra Hladnik

Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko, Marinka Kenk 
Tomazin, Irma Lipovec, Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič

Svetovalec za fotografijo: Luka Rener

Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za 
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico do 
krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko. 

Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.

Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski 
 center Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode 
18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com, 
tel. 04 59 71 524, www.trzic.si. 

Glasilo »Tržičan« je brezplačno. 

Naklada: 5.980 izvodov. 

Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353. 

Na naslovnici: Skočite v jesenske barve, foto: Luka Rener

Dajmo si možnost

Marinka Kenk-Tomazin

Našim prednikom ni bilo dano, da bi množično potovali, to so 
bili vedno le posamezniki, ki jih je ob vrnitvi domača srenja z 
velikimi ušesi poslušala, spraševala, nejeverno gledala: »Je bilo 
to res, je to sploh mogoče, koliko tega si si izmislil?«
Dandanes je turizem dejstvo, z ugodnimi ponudbami občasno 
dosegljivo ne le izbrancem, pač pa širokim množicam. Kako vi-
dimo in gledamo tuje dežele? Z nekritičnim občudovanjem, tam 
je vse boljše? Z drugačno nekritičnostjo, ah, oni so zadrti, oni 
so zaostali, mi smo ravno pravi, ne, najboljši? Dobro je, da ob 
vrnitvi opazimo izredne lepote naše male domovine, prednosti, 
ki jih ponuja. Prav tako in še bolj potrebno je, da kaj spremeni-
mo pogled nase, na svoj narod. Miha Mazzini v svojih kolum-
nah piše, da Slovenci nimamo realnega pogleda nase, da nas 
»Samo smeh še lahko reši« in da neumorno zahtevamo enakost. 
Pa bi bilo zdravo priznati, da so eni pač bolj inovativni, spo-
sobni, ustvarjalni. Jim to ne le priznati, temveč dati priložnost. 
Ne pa: »Če ti ni kaj prav, se pa izseli« (to sta naslova njegovih 
zbranih kolumn). Obisk večjih prestolnic, dovolj so že evrop-
ske, npr. Bruselj, kratek postanek v kakšnem parku in na otroš-
kem igrišču ali pa vožnja z metrojem so lahko pravi kulturni 
šok. Prepotreben kulturni šok za vse Slovence. Koliko različnih 
(barv) otrok in njihovih staršev, prav vsi imajo pravico do živ-
ljenja in prostora, med vsemi so sposobni. In mine večvrednost.
Na en način se začenja leto tudi s septembrom (ne le z januar-
jem). V Tržič je že prišlo in bo prišlo toliko odličnih gostov, 
gospodarstvenikov, umetnikov, ustvarjalcev, ki »skačejo« iz 
večine, da se ob njih lahko krepimo, navdihujemo, bogatimo. 
Predstavljajo se tudi domačini, Tržičani. Izkoristimo priložnost, 
pridimo na srečanja z njimi, dajmo jim priznanje. Potem ga 
bomo lahko dali tudi sebi.

Opravičilo

V septembrsko številko Tržičana sta se prikradli dve vsebinski 
napaki: v prispevku Kranjska – varna cesta pešcev, kolesarjev, 
voznikov in potnikov na str. 16 in 17 sta zamenjana podpisa k 
prikazoma prenovljene Kranjske in Pristavške ceste, v prispev-
ku Sekstenski Dolomiti na str. 21 pa je v besedilu ostal še del 
neurejenega besedila. Avtorjem in bralcem se za napaki vljudno 
opravičujemo.

Uredništvo

Državno prvenstvo v športnem 
plezanju

Vljudno vas vabimo na ogled tekme državnega prvenstva 
v šport nem plezanju, ki se bo v organizaciji Planinske 
zveze Slovenije – Komisije za športno plezanje in Pla-
ninskega društva Tržič odvijala v soboto in nedeljo, 21. 
in 22. oktobra 2017, v Dvorani tržiških olimpijcev. Vrhu-
nec tekmovanja z nastopom elite slovenskih plezalcev si 
lahko ogledate na finalni tekmi, ki se bo pričela v soboto 
ob 20.uri. Pridite, da s skupnimi močmi glasno podpremo 
plezalce!
Pokrovitelj tekmovanja je občina Tržič.

Sobota, 21. oktober

10.00 Kvalifikacije st. deklice, st. dečki
Kvalifikacije kadeti, kadetinje 
Opomba (smeri bodo sestavljene po barvah)
Vsi plezajo istočasno v 3 smereh

12.30 Finale st. deklice, st. dečki, kadeti in kadetinje

15.30 Kvalifikacije ženske in moški
opomba: ženske in moški plezajo istočasno

20.00  Finale ženske in moški

Nedelja, 22. oktober

09.50 demonstracija smeri cicibanke/cicibani, 

10.00 cicibanke/cicibani

12.50 demonstracija smeri ml.deklice/ml.dečki

13.00 ml.deklice/ml.dečki



3tržičan

župan z nami

Turistični utrip 
Tržiča

mag. Borut Sajovic

Naša skupna prizadevanja za oživitev turizma v Tržiču prinaša-
jo res lepe rezultate. V prvi polovici leta smo v občini zabeleži-
li več kot 7000 nočitev, večinoma tujih gostov. Turistov, ki bi si 
želeli ogledati naše lepe kraje, bo v prihodnje zagotovo še več in 
na to smo pripravljeni. V občini namreč razpolagamo s kar 500 
turistični mi ležišči, obenem pa se veselimo novih turističnih mož-
nosti in kapacitet. Med njimi je glamping park nad Gorenjsko 
plažo, ki bo zaživel naslednje leto. Vesel sem, da so investitorji 
prepoznali izjemen potencial tržiškega turizma, v naši občini pa 
angažiranega partnerja in naklonjenega sogovornika. Z občinski-
mi razpisi za gospodarstvo in turizem spodbujamo dobre zgodbe. 
Tudi občinske investicije v planinske koče so med njimi. 

Lepe številke, uspešno zgodbe

V letošnjih vročih poletnih dneh je Gorenjska plaža sprejela kar 
25.000 obiskovalcev. Povečan je obisk avtodomov nad Gorenj-
sko plažo, pa tudi v Kovorju in Podljubelju. Veča se obisk planin-
skih koč in planšarij, Dovžanove soteske, Šentanskega rudnika, 
 tematskih poti. Bogata kulturna dediščina z mestnim jedrom čudo-
vito dopolnjuje ponudbe kolesarjenja in pohodništva. Inovativna 
ponudba muzeja pritegne k ogledu zbirk, hkrati pa vabi tudi na 
izjem ne muzejske glasbene večere. Festival Paradiž smo letos iz-
vedeli prvič, pa gotovo ne zadnjič. 

Pejmo po svoji poti

Celovita kampanja Občine Tržič »Pejmo po svoji poti« je na-
govorila tudi precej avstrijskih in italijanskih gostov. Svet pa so 
obkrožile tudi podobe Tržiča, ki jih je čudovito ujel fotograf Ciril 
Jazbec, objavil pa National Geographic Travel. Obisk na spletni 
strani www.visit-trzic.com, kjer so zbrane lepote in zanimivosti 
naših krajev tudi v angleškem in nemškem jeziku, se je močno 
povečal. Mnogi nas pridejo pogledat tudi v živo in se ne more-
jo načuditi lepotam narave. Še dobro, da so se naši predniki, ki 

so bežali v dolino pred zmajem, ustavili prav tukaj. Zahvaljujoč 
KUD Ampus zdaj legenda živi med nami. Na Šuštarski nedelji, ki 
je čudovito uspela, je bil naš tržiški zmaj prav posebna atrakcija. 
Obiskovalcem je v veselje, nam pa naj bo v spomin na nastanek 
mesta in v spodbudo, da je vredno hoditi po svoji poti in da lahko 
po tej poti hodimo skupaj.
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Glamping se razvija tudi v Tržiču

Saša Pivk Avsec

Glamurozno kampiranje ali glamping je način preživljanja počit-
nic, ki je v svetu vse bolj priljubljena oblika kampiranja, zanima-
nje zanj narašča tudi v Sloveniji.

V Tržiču namestitev v prijetnih lesenih hiškah gostom nudijo na 
Glamping ekološki kmetiji Šlibar v Kovorju, tri alpske lesene hiše 
imajo v Kampu Podljubelj, vse več popotnikov se ustavlja na pos-
tajališču za avtodome na Gorenjski plaži, od prihodnje pomladi pa 
bo Tržič bogatejši za glamping park nad Gorenjsko plažo. Podjet-
nik Janez Aljančič iz Mošenj, s katerim je pred dnevi tržiški župan 
mag. Borut Sajovic podpisal najemno pogodbo, bo zgradil 5 ali 6 
lesenih bivalnih hiš ter eno leseno hišo za potrebe recepcije, skup-
nega prostora in jedilnice. 

Občina Tržič bo do spomladi uredila komunalno in cestno infra-
strukturo, vlagatelj pa bo do meseca maja postavil ustrezne objek-
te, ki bodo dobrodošla turistična popestritev in obogatitev nočitve-
nih kapacitet v občini Tržič. 

Drugo leto dobimo nove prenočitvene kapacitete v glamping parku nad 
Gorenjsko plažo. V neposredni bližini so prometna povezava, Gorenjska 
plaža, parkirišče za avtodome (foto: Arhiv Občine Tržič).

OBČINA TRŽIČ HUMANITARNIM IN INVALIDSKIM 
DRUŠTVOM NAMENJA DOBRIH DESET TISOČAKOV

Občina Tržič je tudi v letošnjem letu uspešno zaključila razpis 
za sofinanciranje redne dejavnosti ter socialnih, zdravstvenih in 
humanitarnih programov humanitarnih in invalidskih društev. Na 
razpis se je prijavilo 27 vlagateljev, od tega šest s sedežem ali eno-
to v Tržiču, ostali vlagatelji pa imajo sedež izven območja občine 
Tržič, a v svoje programe vključujejo občane Tržiča. Skupno jim 
bo namenjenih 10.779,23 €. Domači prijavitelji prejmejo sredstva 
za redno dejavnost ter programe, prijaviteljem s sedežem izven 
občine pa se sofinancirajo le programi. 

Med šestimi prijavljenimi tržiškimi društvi izpostavljamo Druš
tvo invalidov Tržič, ki za prijavljene programe prejme nekaj manj 
kot 1.500 evrov. Sredstva bodo namenjena za pomoč invalidom za 
ohranjevanje zdravja po težkih operativnih posegih ali po nastanku 
invalidnosti, za izvajanje psihosocialne rehabilitacije ter ohranja-
nje psihofizičnih sposobnosti invalidov skozi športno rekreacijo in 

tekmovanja. Skoraj tisočaka prejme AURIS (Medobčinsko druš-
tvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko z enoto v Tržiču) za usposab-
ljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne iz-
ključenosti članov društva. Pri Karitas Križe bodo z dodeljenimi 
sredstvi zmanjševali težave ljudi v stiski, prav tako pri Rdečem 
križu, kjer bo poudarek še na delu z mladimi prostovoljci ter ot-
roki iz socialno šibkih družin, pozabili pa ne bodo tudi na srečanja 
starejših občanov.

LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ PRIDOBILA SKORAJ 190 
TISOČAKOV ZA PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE V 
TRŽIČU 2017-2019

Ljudska univerza Tržič je bila uspešna na razpisu »Razvoj in izva-
janje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z za-
poslitvenimi programi«, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, dru-
žine, socialne zadeve in enake možnosti v okviru 9. prednostne osi 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014 – 2020. Pridobila je kar 189.989,70 EUR. Namen-
ska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov 
projekta, namenska sredstva slovenske udeležbe pa znašajo 20 %.
Na Ljudski univerzi Tržič bodo tako v občini Tržič izvajali nov 
program z naslovom Aktivno v svet (program socialne aktivaci-
je v Tržiču 2017-2019). Zaznana problematika ciljne populacije v 
Tržiču vključuje predvsem veliko število dolgotrajno brezposelnih 
in težko zaposljivih oseb z različnimi kombinacijami težav in tve-
ganj, med njimi migrante, ki ostajajo slabo integrirani v družbo, 
mlade osipnike, odvisnike, osebe s težavami v duševnem zdravju, 
brezdomce. 

»Gre za socialno aktivacijo, za nov pristop obravnave najranlji-
vejših skupin prebivalcev. Pomeni celovit pristop v socialni po-
litiki. Je tudi eden ključnih pristopov v  evropskem prostoru, ker 
s tem države rešujejo problem dolgotrajne brezposelnosti in tako 
zmanjšujejo tveganje ljudi, da zdrsnejo v revščino in socialno iz-
ključenost. V Tržiču bomo izvajali dva programa, ki bosta vsak po-
sebej trajala enajst mesecev. Ključni cilj je razvoj in dvig socialnih 
in funkcionalnih spretnosti in znanj, ki bodo krepile posameznika 
na osebnosti ravni in omogočile vključevanje v delovno aktivnost 
in približevanje vstopu na trg dela,« pravi dr. Metka Knific Zale
telj, direktorica Ljudske univerze Tržič, kjer bodo s programom 
Aktivno v svet (AS Tržič) začeli že konec septembra. 

Da do sedaj ni bilo ustreznega programa, ki bi lahko te osebe za-
dostno socialno aktivirali, kaže tudi študija o socialni aktivaciji 
Inštituta za socialno varstvo. »Ravno na podlagi vseh pomanjklji-
vosti in že zaznanih potreb ciljne populacije, s katero delamo, smo 
zasnovali vsebino projekta, ki temelji na krepitvi virov moči cilj-
ni populaciji, kar bomo dosegali s celovitim interdisciplinarnim 
pristopom in dobrim strokovnim kadrom,« dodaja dr. Metka Knific 
Zaletelj, direktorica Ljudske univerze Tržič. 

Program bo v celoti brezplačen za udeležence, saj ga sofinancirata 
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.

BOGATA TRŽIŠKA OBRTNIŠKA IN ROKODELSKA 
DEDIŠČINA Z NOVO STALNO RAZSTAVO

Na zadnji avgustovski dan so v Tržiškem muzeju pripravili odprtje 
nove stalne razstave z naslovom Klobčič in nit, stari modni hit, 
ki se pridružuje stalni razstavi čevljarstva in usnjarstva ter Slo-
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venskemu smučarskemu muzeju. Vsebinsko bogata, domišljena, 
interaktivna razstava pripoveduje zgodbe o delu in življenju nek-
danjih tržiških obrtnikov. Z ljudskimi pesmimi so program odprtja 
obogatili pevci Kulturnega društva Jerbas. 

V petih razstavnih prostorih Pollakove kajže je predstavljena tra-
dicija nogavičarstva, tekstila in modrotiska, obrti, ki so v preteklih 
stoletjih cvetele v Tržiču. Razstava ponuja vpogled v stare roko-
delske postopke pridobivanja surovin in izdelave izdelkov, v način 
življenja, šege in navade, povezane s temi obrtmi.

»Če se lahko z modrotiskom preživljajo v Avstriji, na Madžarskem in 
Slovaškem, bi se zagotovo dalo tudi pri nas,« je prepričan dr. Knific. 

DEŽ NI OVIRA ZA LJUBITELJE DOBRE GLASBE

Občina Tržič je na predvečer Šuštarske nedelje na Gorenjski pla-
ži pripravila koncert Pera Lovšina s Španskimi borci in skupine 
 Queen Real Tribute Band.

Kljub močnemu nalivu tik pred začetkom koncerta so ljubitelji 
dobre glasbe pod dežniki uživali v triurnem koncertu, na katerem 
je bilo moč slišati največje uspešnice Pera Lovšina, največji evrop-
ski Queen Tribute Band pa poleg odlične izvedbe in energije krasi 
garderoba, identična originalni zasedbi. Obiskovalci so lahko po-
doživeli veličino legendarne skupine Queen in obudili spomin na 
enega največjih svetovnih pevcev Freddieja Mercurya. 

Pero Lovšin je bil navdušen nad prireditvenim prostorom in občinstvom 
(foto: Media butik).

iz dela občinske uprave

1. tek na Stari Ljubelj

Alenka Podakar; foto: Nik Bertoncelj

27. 8. se je odvijal 1. tek na Stari Ljubelj, ki ga je pripravilo atlet-
sko društvo AD Olimpik v sodelovanju s kočo na prelazu. Ob sve-
žem jutru je Igor Štefančič 95 tekačev vseh generacij na startno 
črto in polni adrenalina so se pognali v hrib.
Absolutni zmagovalec, ki je pritekel skozi cilj na 2 km dolgem 
vzponu, je bil Marko Florjanič z 12 minutami in 18 sekundami. 
Drugi je bil Uroš Rozman s časom 12:19 in tretji Marko Hercog s 
časom 12:59. Prva ženska je bila Tina Klinar s časom 13:30, druga 
Karmen Klančnik Pobežin s časom 16:02 in tretja Maruša Turk s 
časom 16:32.
Za dobro vzdušje je na vrhu poskrbel znani športni komentator 
Bojan Makovec. V prijetnem vzdušju smo podelili unikatne po-
kale zmagovalcem v vsaki kategoriji (rezultate lahko pogledate na 
spletni strani AD Olimpik). Podelili smo tudi pokal najmlajši ude-
leženki Viti Premrl (letnik 2008), najstarejši udeleženki Nadi Mer-
lak (letnik 1950), najmlajšemu udeležencu Izaku Potočniku (letnik 
2009) in najstarejšemu udeležencu Janezu Ambrožu (letnik 1939). 
Med njima je kar 70 let razlike. Poseben jubilej je praznoval tudi 
gospod Marijan Krempl, saj je bil ta tek njegov 900. tek v njegovi 
38-letni tekaški karieri.
Izjemno so nas navdušili tekači ŠŠD Poljubelj, ki so seveda zaslu-
ženo prejeli pokal za najštevilčnejšo ekipo. Koča na Starem Lju-
belju je podelila še posebna pokala kralju in kraljici teka, Marku 
Florjaniču in Tini Klinar.
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Katalog investicijskih in 
poslovnih priložnosti v 
Občini Tržič

Katja Rekelj

Občina Tržič je v zadnjih letih na področju spod-
bujanja gospodarstva in podjetništva uspešno iz-
vedla kar nekaj ukrepov in aktivnosti. Prednost ne 
naloge na tem področju so privabljanje investitor-
jev in pospeševanje investiranja v Tržič, aktiva-
cija in revitalizacija praznih poslovnih in indus-
trijskih prostorov ter iskanje novih perspektivnih 
dejavnosti.
V ta namen je Občina Tržič najprej pristopila k 
oblikovanju baze podatkov prostorov, ki so v ve-
činski zasebni lasti, z deležniki preučila ključne 
prednosti in pristopila k oblikovanju kataloga in-
vesticijskih in poslovnih priložnosti v občini Tr-
žič. V katalogu, ki je namenjen tako domačim kot 
tujim investitorjem, so predstavljene primerjalne 
prednosti občine Tržič, poslovne priložnosti ter 
ključne »brownfield« in »greenfield« investicij-
ske priložnosti. Med drugimi so predstavljeni tudi 
poslovno zanimivi gospodarski subjekti v občini 
in vrsta ugodnosti, ki jih Občina Tržič nudi poten-
cialnim investitorjem. Nenazadnje so predstavlje-
ni tudi načrti, ki jih Občina Tržič skupaj z drugimi 
lastniki želi uresničiti v prihodnosti na območju 
BPT ter drugi gospodarski ukrepi.
Katalog je bil že predstavljen predstavnikom Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
Javne agencije Republike Slovenije za spodbuja-
nje podjetništva, internacionalizacije, tujih inves-
ticij in tehnologije. Za potrebe predstavitve inves-
ticijskih in poslovnih priložnostih na tujih trgih 
bo katalog preveden tudi v angleški jezik. Vsem 
zainteresiranim je katalog dostopen na Občini Tr-
žič ali pa v elektronski obliki. 

Popočitniška seja Občinskega sveta

David Ahačič

25. seja Občinskega sveta Občine Tržič je potekala 21. septembra, 
njena najobsežnejša točka pa je bila rebalans proračuna za tekoče 
leto. Rebalans, torej prilagoditev občinskega proračuna, ki je bil 
sicer sprejet v začetku leta, je bil potreben, saj se je pri nekaterih 
projektih v času priprave ali realizacije izkazalo, da so potrebna 
večja sredstva ali da se mora del predvidenih aktivnosti izvesti v 
prihodnjem proračunskem letu. Župan je ob tem zagotovil, da se 
vsi zamaknjeni projekti zanesljivo uvrstijo v proračun za prihodnja 
leta in torej to ne pomeni, da se jim občinska uprava odpoveduje.
Omenimo vsaj nekatere postavke rebalansa: dvig sredstev za pla-
čilo razlike med polno ceno oskrbnine v domu starejših občanov 
in prispevkom oskrbovancev za tiste občane, ki s svojimi dohodki 

ne morejo plačati celotne cene oskrbe; dvig sredstev za sofinanci-
ranje energetske sanacije dela zdravstvenega doma; dvig sredstev 
za investicije v javno razsvetljavo (Leše, Kovor), dvig sredstev za 
sofinanciranje izgradnje prizidka h gasilnemu domu v Bistrici … 
Po nekaterih zaključenih projektih se je izkazalo, da je bila cena 
izvedenega dela nekolika nižja od predvidenega ali pa se dela v 
celoti zamikajo v prihodnja leta (npr. izgradnja doma krajanov v 
Sebenjah), zato je rebalans kljub dvigom na nekaterih postavkah 
uravnotežen, celo več – plan odhodkov je po rebalansu nižji od 
prvotno načrtovanih.
Predlog rebalansa so predhodno obravnavala vsa delovna telesa, 
po razpravi pa so ga občinski svetniki tudi podprli. Na seji so se 
seznanili tudi s poročilom Nadzornega odbora Občine o poslova-
nju KS Tržič – mesto za pretekli leti ter sprejeli prenovljen Pravil-
nik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, ki ga je pripravila pristojna občinska komisija pod vod-
stvom predsednice dr. Metke Knific Zaletelj.
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21. Hrastov memorial 

Lado Srečnik; foto: Luka Rener, Špela Kurnik, Lado Srečnik

Dirkaško prireditev je 10. septembra tudi letos organiziralo Avto-
-moto društvo Tržič. Prireditveni odbor so sestavljali Aleš Bešter, 
Dušan Bodlaj, Martin Romih, Teo Blaži, Lado Srečnik, Peter Rib-
nikar, Štefan Stubljar, Kevin Haller, Timing Alples, Janja Budič, 
Slavko Hočevar, Branko Ahačič, Miha Blaži in Mateja Antolič.
Pri samem tekmovanju je sodelovalo prek sto ljudi, pomagalo 
je precejšnje število sponzorjev. Posebna zahvala velja članom 
AMD, ki so svoje delo opravili prostovoljno.
Ponosni smo na našega Mira Hrasta, ki skupaj z ženo Anko nada-
ljuje očetovo tradicijo. Njuna zmaga z motociklom z bočno priko-
lico je še kronalo letošnji Hrastov memorial.
Pred tekmovanjem je podpredsednik AMD Tržič Lado Srečnik po-
delil listino častne članice AMD Tržič Janji Budič. Na otvoritvi je 
zaigral Pihalni orkester Tržič, spregovorili pa so direktor prireditve 
Dušan Bodlaj, predsednica AMD Tržič Janja Budič in župan Borut 
Sajovic.
Pomembni zmagi sta tudi izvedba tekmovanja kljub dežju in brez 
poškodb ter nesreč. Tekmovalci so prišli iz petih držav: Avstrije, 
Češke, Hrvaške, Kanade in Slovenije. 75 tekmovalcev je opravilo 
trening in eno tekmovalno vožnjo do vrha prelaza. Tudi 11 vozni-
kov mopedov Tomos je premagalo vse ovire in srečno prispelo do 
vrha Ljubelja. 

Rezultati (1. – 3. mesto):
V kategoriji A – predvojni motocikli do vključno letnika 1945: Bo-
ris Cerar, Josef Riha in Jožef Meglič. 

V kategoriji B – motocikli do 175 ccm, do vključno letnika 1961: 
Janez Potočnik, Boris Grabec in Matija Grahek. 

V kategoriji C – motocikli do 250 ccm: Valentin Novak, Jožef Ce-
rar in Michael Kuchar.

V kategoriji D – motocikli nad 250 ccm: Jožef Cerar, Jiri Svnek in 
Janez Pirih Žana. 

V kategoriji M – mopedi znamke 
Tomos do 50 ccm: Damjan Ahačič, 
Grega Kokalj in Uroš Ulčnik. Tek-
movalo je 11 voznikov.

V kategoriji E – motocikli s pri-
kolico do 500 ccm sta prvo mesto 
dosegla Janez Pirih Žana in sovo-
znik Stane Aljančič, v kategoriji 
F – motocikli s prikolico nad 500 
ccm pa Miro Hrast in sovoznica 
Anka Hrast. 

V posebnih kategorijah so bili do-
seženi naslednji rezultati: Med da-
mami so pokale prejele Nevenka 
Bečan, Janja Budič, Anka Hrast. 
Najboljši čas izven konkurence je 
dosegel Gregor Erman (3.01.96). 
Trofejo za najboljši čas je prejel 
Jožef Cerar z motorjem NSU Max, 
letnik 1956 za čas 2.42.05. Pokala 
za originalnost vozila sta prejela 
predvojni motocikel Jožefa Meg-

liča, DKW Luxus, letnik 1937 ter povojni motocikel Karla Leit-
geba, Puch SV, letnik 1955. Pokal za najstarejše vozilo je prejel 
Josef Riha za motor Harley Davidson D, letnik 1929, plaketo za 
najstarejšega voznika pa Hans Leitner, rojen leta 1937. Posebno 
priznanje je bilo podeljeno češki ekipi.
Tržič z 91-letno tradicijo v avto-moto športu je dokazal, da se da 
s skupnimi močmi narediti tudi skoraj nemogoče. Čestitke in zah-
vala vsem.
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Dan brez avtomobila

Saša Pivk Avsec

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič 
organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen 
pa je bil kot priložnost, s katero lahko mes-
ta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo 
okolja.
Vsak 22. september lahko lokalne skup-
nosti predstavijo svoja mestna središča v 
drugačni luči in izvedejo ključne dejavnos-
ti, namenjene omejevanju avtomobilskega 
prometa na določenih območjih, spodbu-
janju uporabe trajnostnih oblik prevoza in 
ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove 
izbire potovalnega načina. Z leti pa je dan 
brez avtomobila prerasel v Evropski teden 
mobilnosti.
Evropski teden mobilnosti smo v Tržiču 
zaključili 22. septembra z Dnevom brez av-
tomobila. Ta dan je Trg svobode postal ži-

vahen prostor za različne delavnice in igre 
za otoke 3. in 4. razreda tržiških osnovnih 
šol, dvorana Kulturnega centra pa lutkovno 

Škofijsko srečanje v 
Tržiču

David Ahačič

Na nedeljo svetniških kandidatov ljubljan-
ske nadškofije 17. septembra so se bož-
jih služabnikov: nadškofa Antona Vovka, 
škofov Janeza Frančiška Gnidovca in Ire-
neja Baraga, profesorja Antona Strleta in 
duhovnika, misijonarja Andreja Majcna z 
molitvijo spomnili pri mašah v župnijskih 
cerkvah, osrednje praznovanje pa je bilo 
popoldne v Tržiču. Ob 15. uri so si številni 
obiskovalci z vseh strani nadškofije v do 
zadnjega kotička napolnjenem Kulturnem 
centru ogledali film Goreči škof o življenju 
nadškofa Antona Vovka – prihodnje leto 
bo minilo 90 let od Vovkove umestitve za 
tržiškega župnika (kaplan od l. 1926, žup-
nik do l. 1940). Po filmu pa je v župnijski 
cerkvi Marijinega oznanjenja ob somaše-
vanju škofa Andreja Glavana ter več deset 
duhovnikov mašo daroval nadškof Stani-
slav Zore. Po maši so postulatorji, to so 
duhovniki, ki vodijo postopke za blažene, 
predstavili novosti v postopkih posameznih 
kandidatov.
Nadškof Zore je uvodoma lepo orisal živ-
ljenjsko pot Antona Vovka, ki se je kot dol-
goletni župnik zapisal v spomin številnih 
Tržičanov: »Zbrali smo se v župniji, kjer je 
14 let, od leta 1926 do 1940, kot duhov-
nik deloval Anton Vovk. Najprej je bil dve 
leti kaplan, potem župnik. Kot kaplan je bil 

poznan po skrbi 
in vzgoji mladine. 
Kot tržiški župnik 
se je izkazal kot 
preudaren in ne-
umoren delavec 
v gospodovem 
vinogradu ter skr-
ben gospodar in 
upravitelj premo-
ženja. Škof Gre-
gorij Rož man je 
leta 1940 tržiškega 
župnika imenoval 
za ljubljanskega 
stolnega kanoni-
ka. Med številni-
mi obveznostmi je 
leta 19 44 postal 
še rektor semeniš-
ča, naslednje leto 
pa še generalni 
vikar. Leta 1946 
ga je papež Pij 
XII. imenoval za 
ljubljanskega po-
možnega škofa. S 
tem imenovanjem 
in posvečenjem se 
je zanj začel kri-
žev pot v pravem 
pomenu besede;« 
škof Vovk je na-
mreč vodil ljub-
ljansko nadškofijo 
v težkih letih po 2. 
svetovni vojni.

gledališče za predšolske otroke tržiškega 
vrtca. 
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Festival Paradiž velika novost v 
Tržiču

Saša Pivk Avsec; foto: Toni Čebron

Tržič se je za dva avgustovska večera spremenil v glasbeni 
paradiž. Tržiški muzej je z Romano Krajnčan in pod glav
nim pokroviteljstvom Občine Tržič pripravil izjemna koncer
tna večera z vrhunsko glasbo slovenskih izvajalcev, odlično 
kulinarično ponudbo in dobrim obiskom. Programske niti je 
imela v rokah znana tržiška glasbena ustvarjalka Romana 
 Krajnčan.

»Ko smo pripravljali 
Festival Paradiž, smo 
imeli v mislih oživitev tr-
žiškega starega mestne-
ga jedra s kvalitetnimi 
kulturnimi dogodki, 
predvsem glasbenimi. 
S prenovljeno fužino in 
kovačnico Germovko 
smo dobili nov, odličen, 
nekoliko nekonvencio-
nalen prireditveni pros-
tor, staro mestno jedro 
pa je s svojim ambien-
tom najlepši prostor 
za glasbene prireditve. 
Odzivi obiskovalcev fe-
stivala potrjujejo, da 
Tržič potrebuje tovrstne 
kulturne dogodke,« je 
po festivalu povedala 
Jana Babšek, direktorica 
Tržiškega muzeja.

 
Prvi festivalski večer je z glasbo prežel prostore Germovke, pre-
novljene stare kovačnice v samem jedru tržiškega Paradiža, ki se 
je izkazala za čudovit prireditveni prostor. Vrhunsko glasbeno do-
živetje sta pripravila mlada tržiška glasbena umetnika, pianist Jure 
Goručan, in bobnar, violončelist ter skladatelj Kristijan Krajnčan, 
ki sta se doslej že dodobra uveljavila v mednarodnem prostoru.  

V soboto pa je festivalsko podobo dobil tržiški »plac«. Že pozno 
popoldne je zaživela Paradiž kuhinja na prostem, v kateri so za 

lačne želodce poskr-
beli gostišče Karavla 
in Damjan Štefe s pa-
radiž burgerjem, Me-
sarstvo ČADEŽ z eko 
kranjsko klobaso, De-
likatesa FIGA iz Kra-
nja, Ekološka kmetija 
ŠLIBAR iz Kovorja 
s prvim bio pivom v 
Sloveniji, Mestna 
Kavarna Tržič, Kava 
bar Cokla s paradiž 
svetlim in temnim pi-
vom, degustirali smo 
štajerska vina iz Rad-
gonskih goric.

Za glasbene sla-
dokusce pa so poskr-
beli odlični Big Band 
RTV Slovenija pod 
vodstvom dirigenta 
Lojzeta Krajnčana in gosta Anika Horvat ter Omar Naber, ki so 
prvič nastopili v Tržiču.

Festival Paradiž so omogočili: Občina Tržič, Elektrolift, Mali E 
Tiko in Kvibo ter zavarovalnica Adriatic Slovenica. Iskrena za-
hvala velja tudi medijskim pokroviteljem: Europlakatu, Radiu Go-
renc, Gorenjskemu glasu, Radiu Slovenija, uredništvu Tržičana in 
Toniju Čebronu.
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Glasbeni večeri 
obogatili kulturni utrip 
Tržiča

Jana Babšek

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju so pod 
glavnim pokroviteljstvom Občine Tržič 
tudi v letošnji sezoni obogatili kulturni 
utrip mesta. Začeli so se v aprilu z vokal-

no skupino Kreativo, maja sta bila gosta 
Pollakovega salona Boštjan Gombač in Ja-
nez Dovč, za muzikalen in ženstveni večer 
v juniju sta poskrbeli Ana Maria Mitič in 
Romana Krajnčan. S čustvenimi interpreta-
cijami je občinstvo razvnela švedska pevka 
slovenskih korenin Marina Martensson, ki 
jo je vrt Tržiškega muzeja gostil v vročem 
julijskem večeru, avgusta so se Glasbeni 
večeri preselili v Germovko in na osrednji 
tržiški trg z dvodnevnim Festivalom Pa-
radiž. Ta je ponudil vrhunske glasbene 
trenutke s pianistom Juretom Goručanom, 

bobnarjem in violončelistom Kristijanom 
Krajnčanom, Big Bandom RTV Slovenija 
pod vodstvom dirigenta Lojzeta Krajnčana, 
Omarjem Naberjem in Aniko Horvat. Tre-
tjo sezono razprodanih Glasbenih večerov 
pa so v Germovki navdušujoče zaključili 
Tango story & Nuška Drašček. 

Publiki, odličnim izvajalcem, sponzorjem 
in Občini kot glavnemu podporniku se pri-
jazno zahvaljujemo.

Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja, in Romana Krajnčan, umetniška vodja Glasbenih večerov, v družbi zasedbe Tango story in Nuške Drašček.

Tržič skozi oči raperja

Eva Križaj

Oči vsakega prebivalca mesta Tržič vidijo 
svoje okolje v drugačnih barvah. Različne 
generacije, različne zgodbe, neposredno 
povezane z usodo mesta, osredotočenega 
na eno cesto. Ta se vije od začetka tovarniš-
kega dela, skozi »plac« do »Fabrke«, kjer 
so bloki zrasli večinoma zaradi povečanega 
števila prebivalstva, ki so ga hranili paradni 
konji tržiške industrije. Na prvi pogled za-
spano mesto je v svoji sredi vzgojilo mla-
de, ki iščejo izhode na različne načine. In ti 
mladi se srečujejo na ulici, na vrtu, ob ces-
ti, »na cesti«, ob šanku ... Krivca naj išče 
vsak zase, kazanje s prstom še nikoli ni pri-
neslo napredka in spremembe. Prelaganje 
odgovornosti na oblast ni omogočilo nove 
zaposlitve. Vrnimo se na posameznika, na 
lokalno »sceno«. Joe Joe z novim albumom 
nastavi ogledalo vsem mladim in starim v 
mestu, je kot pridiga in spoved obenem. S 
svojimi razgibanimi besedili in podlagami 
je kot mestni vodič, ki nas zapelje v ulice in 
»place«, ki jih vsi poznamo, a jih nikoli nis-
mo doživeli v njihovem bistvu. Poslušajmo 

besedni teater, iščimo rešitve, ponudimo 
priložnosti in spremenimo tržiški »flow«. 
Jošt Tadvan Urbanc ali Joe Joe, član sku-
pine T.M.S. Crew je Tržičan, ki se z rapom 
ukvarja že več kot 10 let. Prve korake je 
naredil s skupino The Masta Skillz. Resne-
je pa se je na sceno prebil leta 2013, ko so 
z zasedbo T.M.S. Crew pri založbi Dallas 
Records izdali prvenec Kdo miži. Ker je 
poln idej in vedno pripravljen na sodelo-

vanje, se je povezal z znanim draveljškim 
rimo-kleparjem Markom Ivanišem aka 
I.Vanishem s katerim sta v samozaložbi 
izdala album Miselni teater (2014). Tokrat 
predstavlja svoj prvi solo projekt Joe 1,2,3 
Raps…, prvi uradno izdani solo rap album 
v zgodovini Tržiča.
Album lahko naročite na e-naslovu: 
joejoetms@gmail.com, cena albuma je 
10 EUR.
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Stare tržiške jedi, novi 
okusi

Saša Poljak Istenič

Sladice so bile v preteklosti redkost, na 
mizi kvečjemu ob pomembnih praznikih. 
Najstarejše sladilo, ki so ga uporabljali za 
izboljšanje hrane, je med, ki je bil med slo-
venskimi kmeti še v drugi polovici 18. sto-
letja edino sladilo. Sladkor se je v revnejših 
gospodinjstvih pojavil v prvi polovici 19. 
stoletja in z njim se je varčevalo vse do sre-
de 20. stoletja. Do takrat so zaradi takega 
pomanjkanja sladil za posladek v vsakda-
nji prehrani uživali kvečjemu sadje. Do 2. 
svetovne vojne so bila jabolka najpomemb-
nejša vrsta sadja, sledile so jim češplje in 
hruške. Tudi danes ni kaj dosti drugače. 
Pred 2. svetovno vojno so sadje jedli pre-
sno ali pa ga sušili na soncu oz. v sušilni-
cah. Jabolka in velike hruške so zrezali na 
krhlje, češplje in manjše hruške pa so sušili 
cele. Posušeno kuhano sadje so jedli v kaši, 
močnikih in kompotih. 

Kot se spominja Nika Perko iz Bistrice pri 
Tržiču, so ljudje nekatere vrste jabolk skrb-
no hranili tudi za zimo; na Tržiškem so bile 
to predvsem voščenke, bobovci in vahnje. 
Najlepše sadeže je bilo mogoče videti še 

na cvetno nedeljo, navezane na bagance 
(butarice). Tudi sušenje je bil dober način 
za ohranjanje sadja čez zimo. »Suho sadje 
so jedli sámo, kuhano pa je dalo osvežilno 
pijačo, ki so jo pili tudi še ob prvi poletni 
košnji. Kompotu niso dodajali nobenih za-
čimb niti sladkorja, zato je dobro odžejal 
v vročini. Hruške so dale bolj temno obar-
vano pijačo, zato premalo zakuhani kavi še 
danes rečemo hruševa voda, ker tako izgle-
da,« je zapisala Nika. 

Priljubljena so bila tudi pečena jabolka. Z 
dostopnostjo sladil in drugih živil so tudi ta 
doživela izboljšave, saj so jih začeli polniti 
s skuto, orehi, rozinami, eksotičnim sadjem 
in oreščki (ter še čim), jih peči v »srajčki« 
oz. testu ali pa jih cvreti. Kot se iz 50. let 
spominja Marinka Damjan iz Podljubelja, 
ki je odraščala na Loškem: »Najbolj mi je 
ostalo v spominu, da je mama vsak petek 
za kosilo naredila ričet, ki ga še danes ni-
mam prav rada, kot otrok pa ga sploh nisem 
marala. Vendar je mama, tako kot vsaka 
mama, želela čim bolj ustreči svojim otro-
kom in je poleg ričeta naredila tudi mojo 
najljubšo sladico. To so bila ocvrta jabolka. 
Z mamo sva sklenili kompromis: če pojem 
pol krožnika ričeta, dobim ocvrta jabolka. 
Na koncu sem že težko čakala petke, pa ne 
zaradi ričeta, ampak zaradi moje najljubše 
sladice – ocvrtih jabolk.«

Tržiška
 kulinarika

Jabolka 
v testu 

jabolka
1 jajce

100 g moke
2 dcl mleka

olje (za cvrtje)
sladkor (po želji)

foto: Dušan Podrekar

Iz jajca, moke in mleka 
naredimo testo (nekoliko 
gostejše kot za palačinke). 

Jabolka olupimo, jim 
odstranimo pečke, narežemo na 
kolute in jih namočimo v testo. 
Ocvremo jih v olju in po želji 
posladkamo. Za večje veselje 

otrok jih lahko nabodemo 
na palčke (in ponudimo kot 

tortico na palčki oz. cake pops).

Nika Perko, Bistrica pri Tržiču

Voda – od mita do 
arhitekture

Nejc Perko

Letošnji Dnevi evropske kulturne dedišči-
ne so posvečeni dediščini vodnega gospo-
darstva, dediščini njenega upravljanja in 
dediščini njunih medsebojnih interakcij. 
Dinamični odnos med vodo in dediščino 
bodo ponazorili številni dogodki v ustano-
vah v Sloveniji. V Knjižni-
ci dr. Toneta Pretnarja smo 
tako 27. 9. gostili doc. dr. 
Draga Paplerja, svetovalca 
za raziskave in razvoj, vi-
sokošolskega predavatelja, 
znanstvenega sodelavca in 
publicista, ki je predstavil 
izkoriščanje vodne energi-
je za proizvodnjo elektrike 
na tržiških vodah, in Drago 
Korenovo, ki je z nami delila 
svoje spomine na odraščanje 

ob potoku Mošenik. Za zaključek je sledil 
ogled filma o zadnji žagi na Mošeniku v 
Podljubelju, ki ima izredno dokumentarno 
vrednost. Posneli so ga člani nekdanjega 
kluba DTLA, za ta namen pa nam ga je pri-
jazno posodila Zveza kulturnih organizacij 
Tržič. Predstav ljeni so bili tudi rezultati 
raziskovalnega dela, ki je bil opravljen v 
domoznanskem oddelku knjižnice na temo 
»voda«. Ti so objavljeni tudi na spletnem 
portalu Kamra.si in se dotikajo vode v 
ljudskem izročilu, mlinov, žag, elektrarn, 
kopališč in vodnih korit v tržiški občini. 
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Rake na potoku Lomščica
Vir: Janez Slapar-Temšak: Takole je bilo včasih u Vóm
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REQUIEm
(Iver Kleive)

Koncert za zbor, soliste in orgle

MePZ Ignacij Hladnik s solisti 
in

dirigentom TomaŽem Megličem

Koncert bo v soboto, 28. 10. 2017,
ob 20. uri, v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču

Nastopa

Koncert je  omogočila Župnija Tržič in 

Requiem

MePZ Ignacij Hladnik pod vodstvom Tomaža Megliča vabi v 
soboto, 28. oktobra 2017, ob 20. uri na čudovit koncert v tr-
žiško cerkev Marijinega oznanjenja. 
REQUIEM je delo vrhunskega norveškega skladatelja in organi-
sta Iverja Kleiveja, napisano za zbor, soliste in orgle, ki ob poslu-
šanju vzame sapo. Dramatična glasba pooseblja skladateljevo 
pretresenost ob tragičnih dogodkih na Norveškem in po svetu, 
ki so v petletnem obdobju (1997-2002) nastajanja skladbe zazna-
movali skladatelja. Delo bo v Sloveniji izvedeno drugič.
Ljubitelji zborovske glasbe, ne zamudite res izjemnega koncerta.

Adiemus colores

Andreja Meglič 

Kulturno-umetniško društvo Ignacij Hladnik je v dveh večerih me-
seca junija na odru Kulturnega centra Tržič občinstvu predstavilo 
glasbeno-plesni spektakel južnoameriških ritmov glasbe z naslo-
vom Adiemus Colores, skladatelja Karla Jenkinsa. S prvo izvedbo 
v Sloveniji smo pod taktirko dirigenta Tomaža Megliča glasbeni 
del izvedli v zasedbi vokalne skupine Carniolica s solistko Anjo 
Bohinec in orkestrom. Z Jenkinsonovo glasbeno mojstrovino, za 
katero je navdih poiskal v Južni Ameriki, smo številne poslušalce, 
ki so nas nagradili z bučnim aplavzom, navdušili z odlično vokal-
no izvedbo 12 skladb in vsaki kot poslastico dodali plesno točko 
v izvedbi enkratnih plesalk KUD Leyli pod umetniškim vodstvom 
Iris Šober. Tako smo poslušalcem nanizali paleto 12 barv glasbe-
nega razpoloženja, v katerih je bilo ob spremljavi orkestra lahko 
prepoznati žive latino ritme argentinskega tanga, brazilske sambe 
in španskega bolera. 

Za vse ljubitelje plesa in glasbe, ki ste junijski spektakel zamu-
dili, pa bomo v mesecu novembru ponudili še eno ponovitev te 
poslastice za oči in ušesa. Lepo vabljeni! 

V projektu Poletavci sodelovali 
otroci iz vseh treh osnovnih šol

Sabina Šolar

Branje nas spremlja na vsakem koraku, vsak dan moramo prebrati 
množico napisov, pogodb, pravil, reklam, vabil … pomembno je za 
(nadaljnje) učenje in učno uspešnost. Dobro osvojena tehnika bra-
nja pomeni tudi lažje učenje. Razvijanje bralnih veščin podpiramo 
in nadaljujemo knjižnice in v ta namen oblikujemo najrazličnejše 
dejavnosti. Letos poleti je v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 77 ot-
rok sodelovalo v projektu Poletavci – poletni bralci. To je avtorski 
projekt Mestne knjižnice Ljubljana, projekt pa podpira tudi Občina 
Tržič, saj se zaveda pomena branja, poteguje se namreč za laskavi 
naziv Branju prijazna občina. Projekt so podprla tržiška podjetja: 
Turistično promocijski in informacijski center Tržič, Slaščičarstvo 
Cerkovnik, Melom d. o. o., Optika plus, Cvetličarna Danica in El-
ton pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o.
Pomembno je, da otroci uživajo v branju zaradi lastnega interesa in 
radovednosti, ne pa, ker bi jih k temu vzpodbudila nagrada. Če je 

veščina branja dobro razvita, nam omogo-
ča prost dostop do vseh drugih znanj, spo-
sobni smo se tudi ubraniti manipulacijam. 
Mladi danes raje posegajo po sodobnih 
medijih, a pri rokovanju z njimi možgani 
delujejo drugače kot pri branju. Z branjem 
otroci razvijajo veščine pozornosti, osre-
dotočenosti, razmišljanja in presojanja. 
Branje ostaja eden odločilnih dejavnikov 
otrokove uspešnosti v šoli, ne glede na po-
jav novih medijev.
Še številčneje so otroci poleti brali knjige 
iz projekta Maček v žaklju. Čestitamo vsem.
Otroci, ki imate težave z branjem, se med šolskim letom lahko 
oglasite v knjižnici in vpišite v projekt Beremo s tačkami poma-
gačkami.
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Spominjarije na 
Poldeta Bibiča

Metka Kolevski; foto: Franci Veternik

V dvorani krajanov na Brezjah pri Tržiču je 
v soboto, 2. septembra, Krajevna skupnost 
v sodelovanju s tržiško območno izpostavo 
JSKD in Zvezo kulturnih organizacij Tržič 
izvedla že šeste #spominjarije« v spomin 
na našega krajana in igralca Poldeta Bibiča.

Letošnja osrednja gostja je bila Urška Hle-
bec, po rodu Jeseničanka. Odlomki iz filma 
Moj ata, socialistični kulak so nasmejali 
polno dvorano in ta film je bil tudi iztočni-
ca Davidu Ahačiču, voditelju večera, da je 
gost jo povprašal, kako se je počutila na sne-
manju. Bila je še študentka AGRFT v Lju-
bljani , ko so ji ponudili vlogo Olge v tem 
filmu. Prvi stik z Bibičem je bil na prvem 
snemalnem dnevu. Prevzeta nad tem, da 
lahko sodeluje s tako velikimi igralci, kot 
so bili Polde Bibič, Milena Zupančič in Ivo 
Ban, tudi sama ni mogla nastopiti slabo.
Po diplomi se je zaposlila v ljubljanski 
Drami, a kot mlada igralka ni dobila »udar-
ne« vloge, zato je odšla med svobodnjake. 
Sodelovala je tudi z Lutkovnim gledališ-
čem Ljubljana. Trenutno pa jo lahko gle-
dalci spremljamo v nanizanki Ena žlahtna 
štorija, kjer igra Lučko. 

O poklicu igralca je dejala, da je naporen. 
Polde Bibič je poleg nepozabnih filmov 
zapustil tudi nekaj izvrstnih literarnih del. 
Sama najraje prebira knjigo Igralec, ki se 
vedno najde na vrhu kupa njenih knjig. Ne-
kaj odlomkov iz te knjige je prebrala Urški-
na prijateljica Brita. 
Drugi gost večera je bil domačin Peter 
Praprotnik, hišnik v Domu krajanov na 
Brezjah pri Tržiču. Spomini so mu odhiteli 
v čas, ko se je Polde pričel zanimati za če-
belarstvo, veliko mu je pri tem pomagal Pe-
trov bratranec Janko Praprotnik. Obudil je 

spomin na druženje s Poldetom na priredit-
vi pod Storžičem, ki go ga potem nadalje-
vali v planinskem domu, nato še na planini 
Javornik. Polde je občudoval senožeti, zato 
so druženje ponovili, pokusiti pa so mu dali 
tudi tržiške bržole.

Še en večer v  spomin na Poldeta Bibiča 
je minil. Za vsakokratno udeležbo na tej 
prireditvi se moram zahvaliti njegovi hče-
ri Katarini, njegovemu bratrancu Viliju in 
seveda njegovi igralski kolegici Ivanki Me-
žanovi.

kulturne novice

Likovni deli Mete 
in Zale Jekovec na 
razstavi v Slovenj 
Gradcu

Erna Meglič

Mestna občina Slovenj Gradec, Mesto – 
glasnik miru, je razpisala v šolskem letu 
2016/2017 natečaj za izvirno otroško 
likovno delo. 
Med skoraj 1000 prispelimi deli je stro-
kovna komisija izbrala 464 del. Med 
izbranimi sta bili tudi likovni deli učenk 
OŠ Križe Mete Jekovec iz 8. razreda z 
naslovom Srednjeveška vrata in Zale 
Jekovec iz 9. razreda z naslovom Po-
gled. Obe učenki sta ustvarjali pod men-
torstvom likovne pedagoginje Dragice 
Štalc. 
Izbrani deli bosta od 22. septembra 
2017 na ogled na Razstavi izvirne otroš-
ke risbe in fotografije v Koroški galeriji 
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.
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Prvošolčki na OŠ 
Križe

Erna Meglič; foto: Nataša Dovžan

Šolski svet znova oživi vsako jesen. 
Novo svežino in toplino temu sve-
tu prinašajo tudi prvošolci, otroci, ki 
prvič prestopijo šolski prag. Iz var-
nega vrtčevskega zavetja se naenkrat 
znajdejo pred »velikimi« vrati šole. 
Da vstop v svet uka le ne bi bil pre-
težak, se prav vsako leto zanje potru-
dimo na vseh osnovnih šolah. Tudi na 
OŠ Križe. Otroci so se lahko v petek, 
1. septembra, ob 17. uri prepričali, da 
tudi v »veliki« šoli živijo pravljice. V 
ta čarobni svet je kriških 44 prvošolk 
in prvošolcev popeljala igrica Šuška 
in gozdni dan, ki so jo zaigrali učenci 
dramskega krožka naše šole pod men-
torstvom učiteljice Andreje Poklukar.

SVET ZAVODA VRTCA TRŽIČ, Cesta Ste Marie aux mines 28, 4290 Tržič 

razpisuje prosto delovno mesto 
RAVNATELJA/RAVNATELJICE VRTCA TRŽIČ. 

Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani Vrtca Tržič 
http://www.vrtec-trzic.si/.

Medgeneracijsko 
druženje otrok in 
starejših občanov

Katja Ropoša

V mesecu septembru smo se z učenci 5. 
razredov OŠ Bistrica ponovno družili s 
stanovalci Doma Petra Uzarja. Skupaj s 
tamkajšnjimi terapevti smo pripravili raz-
lične športne in družabne igre, prek kate-
rih smo uspešno povezali obe generaciji 
Tržičanov. Dejavnosti so namreč potekale 
tako za osnovnošolce kot za starejše. Pravo 
veselje je bilo opazovati učence, kako so z 
veseljem in navdušenjem pomagali starej-
šim, se z njimi družili, telovadili, se igrali 
in klepetali. Po izrazih na obrazih, smehu 
in poznejšem klepetu s starostniki pa sem 
prepričana, da so v enaki meri uživali tudi 
oni. 



15tržičan

nosti, od središča za samostojno učenje do informativno-svetoval-
ne dejavnosti in socialne aktivacije – aktivno v svet ter programe 
za pridobivanje te-
meljnih in poklicnih 
kompetenc. 
Vseskozi skrbimo za 
kakovost našega dela 
in naših programov s 
ciljem ponuditi ude-
ležencem vseh ge-
neracij kakovostno, 
celostno vseživljenj-
sko izobraževanje in 
svetovanje, ki omo-
goča posamezniku 
izboljšanje poklicnih 
in osebnih zmož-
nosti. Oglejte si vse 
naše aktivnosti bo-
disi v katalogu, na 
spletni strani ali pa 
na letaku, ki ste ga 
te dni dobili v poštni 
 predal.

šolske novice

Poletne počitnice v Mladinskem 
centru Tržič

Slavko Meglič, Tamara Doberšek

Poletje, sonce, smeh, nove dogodivščine … Tudi letos smo z 
nestrpnim pričakovanjem skočili v poletne počitnice, v katerih 
smo se neskončno zabavali, spoznavali nove kraje, se učili novih 
stvari, predvsem pa ustvarjali nepozabne spomine.
V prvi polovici počitnic smo uživali v adrenalinskih športih, se 
malo izobraževali ter zaključili s poletnim taborom. Obiskali smo 
Blejski adrenalinski park na Straži, popoldan pa raftali na reki 
Savi. V naslednjih dneh smo obiskali Planinski muzej v Mojstrani 
in odšli v Kekčevo deželo, v Tehniškem muzeju v Bistri smo obču-
dovali, s kakšno tehniko so se ukvarjali naši predniki, obiskali smo 
Ljubljanski živalski vrt. 
V prvi polovici julija smo odšli 
na štiridnevno taborjenje preži-
vetja na Kras. Večina se je prvič 
brez staršev odpravila na takšno 
preizkušnjo preživetja v naravi 
brez elektrike in mobitelov. Na-
učili smo se spretnosti žonglira-
nja, rezljanja, pletenja, streljanja 
z lokom ter petja ob spremljavi 
pravih šamanskih bobnov. Da 
pa ni bilo vse samo igranje, smo 
sodelovali pri kurjenju  ognja, 
lupljenju krompirja, čebule in 
korenja, celo palačinke smo 
spekli za celoten tabor.
V drugi polovici smo se odpra-
vili na pohod na Dolgo njivo, ki 
ga je organiziral Klemen Grašič 

iz Športnega društva Strelica, naredili malo daljši sprehod do Pod-
ljubelja, kjer smo se posladkali s kremšnito, ter naredili postanek 
tudi pri Tominčevem slapu.
Spoznavali smo podzemni svet Postojnske jame in Predjamski 
grad, obiskali smo muzej vojaške zgodovine v Pivki, kjer smo celo 
lahko sedeli v podmornici in za trenutek okusili, kaj je nekoč po-
menilo delati na takem plovilu. Ogledali smo si Blejski Vintgar, 
kjer smo uživali v prelepi neokrnjeni naravi, nato pa smo se odpe-
ljali še do Bohinjskega jezera in ga obhodili.
Na paintballu smo preizkušali naše vojaške sposobnosti in se učili 
taktiziranja in timske igre, za slovo poletju pa smo se odpravili 
v Ljubljano na grafitarsko delavnico, kjer smo spoznavali, kako 
nastajajo grafiti in kaj pomenijo, ter se tudi sami preizkusili ob 
ustvarjanju.
Poletje je minilo, prehitro. Spet je tu novo šolsko leto in nove ob-
veznosti. Vsi že pridno sedimo, nabiramo novih znanj, a se hkrati 
tudi že veselimo novih dogodivščin v Mladinskem centru Tržič.

Ljudska univerza Tržič vpisuje v 
vrsto programov

dr. Metka Knific Zaletelj

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja nov zakon 
o izobraževanju odraslih – konec junija se je iztekla javna razpra-
va, v septembru je bil izročen vladi. Zakonska ureditev izobraže-
vanja odraslih predstavlja del celovite sistemske ureditve vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji. Novi zakon je pomemben tudi zato, ker 
prinaša stabilno in dolgoročno financiranje izobraževanja odraslih 
in ureja status javnih ustanov, ki ga izvajajo. Tudi pri nas, na Ljud-
ski univerzi Tržič, bi sistemska ureditev omogočila učinkovitejše 
načrtovanje posameznih aktivnosti in tudi zagotovitev dodatnih 
brezplačnih vsebin za naše občane. Letošnje šolsko leto ponuja-
mo široko izobraževalno ponudbo programov za različne starosti, 
od mlajših odraslih do starejših, programe za brezposelne in za 
zaposlene osebe. Izvajamo osnovno šolo za odrasle, smo koordi-
natorji Tedna vseživljenjskega učenja, izvajamo programe srednje-
šolskega izobraževanja, programe Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, programe, ki spodbujajo podjetništvo, študijske krožke in 
različne neformalne programe. Ponujamo vrsto podpornih dejav-
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Otvoritev prenovljenih skakalnic v 
Sebenjah

Matija Stegnar

17. septembra si bomo zapomnili kot dan, ko so naši košarkarji 
pozlatili celo Slovenijo, poseben pa je bil tudi za skakalce. V ska-
kalnem centru Sebenje je namreč ta dan potekala svečana otvoritev 
prenovljenih skakalnic K35 in K50, ki ji je kljub deževnemu vre-
menu sledilo še tradicionalno mednarodno tekmovanje v smučar-
skih skokih Alpe Adria. Stare skakalnice so bile zgrajene že dav-
nega leta 1989 in bile prepotrebne prenove, saj niso več ustrezale 
sodobnim standardom v smučarskih skokih. Nordijski smučarski 
klub Tržič FMG se je zavezal, da bo vodil celoten projekt ter zago-
tovil ustrezna investicijska sredstva s strani financerjev. 
Na razpis projekta obnove otroških skakalnic po Sloveniji, ki ga 
je skupaj s Fundacijo za šport razpisala Smučarska zveza Slove-
nije, smo se prijavili in ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev 
uspešno pridobili finančna sredstva. K temu je kot pomemben so-
financer pristopila tudi Občina Tržič. Obnova je trajala dve leti, 
skupna vrednost investicije pa se ocenjuje na 150.000 €.
Celotno investicijo so podprli:

Smučarska zveza Slovenije in 
Fundacija za šport  52.000 €
Občina Tržič     52.000 €
Nordijski smučarski klub Tržič FMG  7.500 €

Pri projektu obnove so sodelovali tudi izvajalci del, ki so med 
drugim tudi v obliki donatorskih oz. sponzorskih sredstev prispe-
vali svoj delež pri obnovi in sicer: BAKTI MIHA DOLES S.P.; 
GEODET KLEMEN PUHAR S.P.; GORENJSKA GRADBENA 
DRUŽBA D.D.; GRESMO D.O.O.-FITNES STEGNAR; FMG 
STORITVE D.O.O.; IZKOPI VODOVODNE INŠTALACIJE 
IN GRADBENA DELA ANŽE STEGNAR S.P.; KMETIJA DRI-
NOVEC PODBREZJE; KMETIJA PFAJFAR SEBENJE; MLIN 
TRANSPORT D.O.O.; MANA ORIGINAL D.O.O. - TOP SPE-
ED; TESARSTVO IN KROVSTVO JOŽOVC - ZUPAN LUKA 
S.P.; SEMAGO D.O.O.; SILVAPRODUKT D.O.O.; STUDIO - 
PODJETJE ZA ENGINEERING IN PROJEKTIRANJE GRAD-
BENIH OBJEKTOV TRŽIČ D.O.O.; VODOVODNE IN OSTA-
LE CEVNE INSTALACIJE ZAPLOTNIK MIHA S.P.
Člani Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG, krajani KS Se-

benje in prijatelji smučarskih skokov smo pri projektu opravili preko 
1.900 prostovoljnih delovnih ur. Občina Tržič je v višini 40.000 € 
izvedla in financirala tudi asfaltiranje dostopne poti ter priklop in 
ureditev kanalizacije.
Pridobitev je pomembna za nadaljnji razvoj smučarskih skokov v 
naši občini, saj smo v skoraj polstoletni bogati zgodovini dosegli 
pomembne rezultate tako na nacionalni kot tudi na mednarodni 
ravni. Nordijski smučarski klub Tržič FMG bo namreč naslednje 
leto praznoval 50-letnico smučarskih skokov v Sebenjah. 
Prenovljeni skakalnici bosta v prvi vrsti namenjeni našim skakal-
kam in skakalcem, s čimer bomo olajšali in logistično izboljšali 
izvedbo treningov in tekmovanj. Skakalnici sta sodobni in upa-
mo, da bosta varno ponesli skakalke in skakalce kar najdlje, to so 
kasneje na tekmovanju Alpe Adria tudi dokazali, saj sta 2. mes-
to osvojila Taja Bodlaj in Nejc Pavlič, 3. mesto Ajda Košnjek, 4. 
mesto Žan Aljančič in Ivana Vita Kokalj ter 5. mesto Urh Kovačič. 
Njim in tudi vsem ostalim tekmovalcem želimo velike sreče in 
uspehov v prihodnje. 
Posebne zahvale za pomoč in podporo pri obnovi smo ob koncu 
podelili tistim, ki so prispevali največ: Smučarski zvezi Slovenije, 
Občini Tržič, Krajevni skupnosti Sebenje, podjetju FMG d.o.o. in 
glavnemu trenerju Viktorju Jekovcu za njegovo aktivno sodelova-
nje. Zahvaljujemo pa se tudi projektantu, vsem izvajalcem del in 
staršem otrok ter prijateljem in ljubiteljem skakalnega športa za 
njihovo pomoč.
Skupaj letimo še dlje!
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Gorenjsko prvenstvo upokojencev v 
plavanju

Mojca Sedminek

29. avgusta 2017 se je v Radovljici na letnem kopališču odvijalo 
gorenjsko prvenstvo upokojencev v plavanju ob pomoči Plaval-
nega kluba Radovljica. Udeleženci so prišli iz šestih gorenjskih 
občin. Iz Tržiča smo se plavanja udeležili štirje člani DU Tržič – 
članstvo je namreč pogoj za sodelovanje. Škoda, lahko bi nas bilo 
več; poudarek je na množičnosti, saj vsi uvrščeni dobijo točke, ki 
pripomorejo k skupnemu rezultatu.
Tekmovalke in tekmovalci so bili razvrščeni v štiri starostne skupi-
ne, tekmovalne discipline pa sta bili dve: 50m prsno in 50m prosto. 
Naša mala ekipa se je odlično odrezala, saj je bila v ženski kon-
kurenci tretja. V disciplini 50m prsno smo dosegli Maruša Sedmi-
nek 2. mesto, Joži Meglič 3. mesto, Slavko Gregorčič 3. mesto; v 

disciplini 50m prosto pa 2. mesto Joži Meglič in 3. mesto Maruša 
Sedminek. Mojca Sedminek je obakrat zasedla 5. mesto. 
Tako smo v  skupnem seštevku tržiški upokojenci zasedli 5. mesto. 
Prvo mesto so zasedli člani DU Kamnik, ki so bili tudi najšte-
vilčnejši in so osvojili prehodni pokal.

Nov vrhunski podvig v balvanskem 
plezanju

Barbara Peharc; foto: Luka Fonda

20-letni plezalec Anže Peharc se je ponovno zavihtel v vrh evrop-
skega plezanja. Z neprekosljivo energijo in osredotočenostjo je 
med številčno konkurenco osvojil bronasto kolajno na nedavnem 
evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju v Münchnu. S to 
 uvrstitvijo je vpisal najboljši dosežek na mednarodnih tekmah naj-
višje ravni. 
Anže je v več intervjujih povedal sledeče: »Verjel sem, da bo do 
tega prišlo v neki fazi, čez nekaj časa. Da bom pa že na svoji četrti 
članski tekmi osvojil kolajno, si ne bi nikoli predstavljal. Nikakor 
ne, da se bo to zgodilo že v tej sezoni. Za naprej mi takšen rezultat 
daje še več motivacije, ki mi je sicer že sedaj ne manjka, da bom 
še več treniral in se še bolj potrudil, da bo lahko to postalo stalnica 
na vsaki tekmi.«
Bravo Anže in le tako naprej!

Tekmovanje za memorial 
Staneta Knifica

Dušan Kavčič

Prizadevni športni delavci Balinarskega kluba Tr-
žič AC Žepič so tudi v letošnjem avgustu uspešno 
izvedli tradicionalni balinarski turnir »Memorial 
Staneta Knifica« na športnem objektu balinišča na 
Ravnah v Tržiču. Na turnirju je sodelovalo 16 ba-
linarskih ekip, državnih ligašev, s področja celotne 
Slovenije. Največ uspeha so poželi domači balinar-
ji, pred ekipama iz Velenja in Bistrice pri Tržiču. 
Glavni pokrovitelj te obsežne športne prireditve 
je, kot vsako leto, gospodarska družba Orodjarstvo 
Knific, ki se ji domače balinarsko društvo s prek 
100 člani tudi javno zahvaljuje za sodelovanje.
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Sankanje

Tanja Kralj

Za podljubeljskimi sankači je uspešna poletna sezona v sankanju 
na koleščkih. Žiga Kralj, Vid Kralj, Boštjan Vizjak (vsi ŠD Po-
dljubelj) in Matevž Vertelj (SAK Jesenice) so tekmovali v Razšir-
jenem avstrijskem prvenstvu. Udeležili so se vseh sedmih tekem, 
ki so potekale na Hrvaškem (Lokve), v Sloveniji (Idrija in Moste-
-Kavčke) in Avstriji (Imsterberg in Obdach). Za skupni seštevek 
je štelo 5 tekem. Na tekmah je sodelovalo 80 sankačev iz 6 držav 
(Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Italija in Švica).
Žiga je v kategoriji šolarjev zmagal na vseh tekmah, si tako pribo-
ril vse možne točke in suvereno zmagal v skupnem seštevku. Vid 
je dosegel dve drugi mesti, dve tretji mesti, dve četrti mesti in eno 
peto mesto, kar je na koncu zadostovalo za skupno četrto mesto v 
kategoriji dečkov. Matevž si je dvakrat prisankal peto mesto in se 
na koncu povzpel na skupno sedmo mesto v kategoriji mladincev. 
Boštjan je v kategoriji članov kar štirikrat stopil na zmagovalno 
stopničko in trikrat na drugo. V svoji kategoriji je v skupnem se-
števku zmagal. Boštjanu je le 5 točk zmanjkalo do 3. mesta v ab-
solutni moški razvrstitvi. Sankači sank s koleščki še niso postavili 
v kot, saj jih 14. in 15. oktobra čaka Svetovno prvenstvo v švicar-
skem Grindelwaldu.

V zimski sezoni se bo ŠD Podljubelj pridružila še Nadja Nemec, 
ki bo skupaj z Matevžem tekmovala v Mladinskem svetovnem 
pokalu. Vid in Žiga se bosta že tretje leto zapored udeležila Iger 
mladih (Jugendspiele). V sankanju s športnimi sanmi imamo tudi 
več tekem na sneženih progah, ki štejejo za Pokal Slovenije, in teh 
tekem se udeležuje več članov ŠD Podljubelj. V preteklih sezonah 
smo posegali po najvišjih mestih in take so tudi naše želje za pri-
hajajočo zimsko sezono.
ŠD Podljubelj bo organiziralo vsaj eno tekmo v sankanju s šport-
nimi sanmi, ki bo štela za Tržiške športne igre, Šentanske športne 
igre in Pokal Slovenije. V kolikor nam bodo vremenske razmere 
dopuščale, bomo organizirali tudi tečaj sankanja. V sankaški sek-
ciji ŠD Podljubelj bomo veseli vsakega novega tekmovalca oziro-
ma tekmovalke.

Novi vpisi tudi v oktobru

Špela Mandelc

Septembra se je v Plesnem Studiu Špela neprestano nekaj doga-
jalo. Uspešno smo zaključili teden odprtih vrat med 11. in 14. 9. 
2017. Začeli smo plesati na različnih plesnih tečajih, se rekreirati 
na športnih vadbah, tekmovalci pa so začeli trenirati za novo tek-
movalno sezono. Že konec septembra nas čaka svetovno prvenstvo 
v street plesih na Češkem, oktobra pa svetovno prvenstvo v hipho-
pu na Danskem.
Še vedno sprejemamo nove člane na vseh tečajih in vadbah. Vi le 
pridite, ne bo vam žal! Skupaj bomo plesali, trenirali in se imeli 
fino. Zakaj? Ker imamo moderne dvorane, odlične trenerje in su-
per pogoje za vadbe. Informacije na tel. 040-623-535.

Za ljubitelje plesa

Jure Markič

Končale so se počitnice za naše šolarje in Plesni klub Tržič je zopet 
odprl svoja vrata vsem ljubiteljem plesa v Tržiču in okolici. Začeli 
smo z brezplačnimi treningi, ki so potekali cel mesec september. 
Odziv ljubiteljev plesa od najmlajših v vrtcih pa do mladostnikov 
je bil odličen. 
Hvala vsem novo vpisanim članom in njihovim staršem, ki so nam 
zaupali svoje otroke; to je za nas velika čast, odgovornost in mo-
tivacija, da ponudimo našim članom veliko veselja, tekmovalnih 
doživetij, druženja, dobre volje, medsebojnega razumevanja in 
prijateljstva.
Nastopili smo na 50. Šuštarski nedelji, tudi med počitnicami smo 
opravili veliko nastopov in popestrili veliko pomembnih dogod-

kov v Tržiču in 
na Gorenjskem. 
Ravno tako smo 
septembra začeli 
velik plesni pro-
jekt, ki vključu-
je veliko otrok 
in mladostni-
kov iz Tržiča in 
Gorenjske. Vse 
naše RnR in MTP tekmovalce čaka pestra jesen s številnimi tek-
movanji. 
Vsem šolarjem, učiteljem in staršem želimo miren in uspešen za-
četek novega šolskega leta, našim članom pa veliko plesnih in re-
kreativnih užitkov v naši družbi.
Informacije na telefonu 040-635-710 Jure ali na e-naslovu: 
plesni.klub.trzic@gmail.com.

športne novice 
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V območnem združenju 
Rdečega križa Tržič se 
obeta pestra jesen 

Noelle Kavčič

V tednu otroka, ki bo potekal od 2. do 8. 
oktobra 2017, bomo na osnovnih šolah in 
vrtcih zbirali hrano z daljšim rokom traja-
nja (testenine, riž, mleko, sladkor, olje, kis, 
pšenični zdrob, polenta, čokoladni namaz, 
sladki priboljški za otroke ...), higienske 
pripomočke (šamponi, kreme, zobne ščetke 
in paste ...) ter šolske potrebščine. 

Veseli bomo tudi vašega obiska v naših 
prostorih na Trgu svobode 31a v Tržiču 
vsak dan od 8.00 do 14.00, kamor prav tako 
lahko prinesete prehranske in higienske iz-
delke ter šolske potrebščine.

V soboto. 14. 10. bomo sodelovali v vse-
slovenski akciji Rdečega križa – Drobtini-
ca. Stojnici s kruhom in pekovskimi izdelki 
bomo postavili pred trgovskima centroma 

Supermarket Mercator in Spar od 8.00 do 
13.00. Z vašimi prostovoljnimi prispevki 
bomo sofinancirali obšolske dejavnosti so-
cialno ogroženim osnovnošolcem v Tržiču. 
V upanju, da zberemo čim več prispevkov 
in tako pomagamo čim večjemu številu ot-
rok, vas lepo vabimo, da nas obiščete na 
stojnici. Obenem bomo predstavljali tudi 
temeljne postopke oživljanja, saj se pribli-
žuje tudi Evropski dan oživljanja in boste 
lahko vsi obiskovalci preizkusili znanje 
oživljanja ter ravnanja z avtomatskim de-
fibrilatorjem.

Krvodajalska akcija bo potekala v Sokol-
nici 16. in 17. oktobra od 7.00 do 13.00. 

Vabimo vse redne krvodajalce, da se udele-
žijo akcije, pa tudi druge, ki se boste akcije 
udeležili prvič in s tem pomagali pri zdrav-
ljenju in reševanju življenj.
Kri lahko daruje vsak, ki:

• je dobrega zdravja,
• je med 18. in 65. letom starosti,
• tehta vsaj 50 kg,
• zadnje mesece ni imel večje operacije,
• v zadnjem letu ni prejel transfuzije,
• moški, ki vsaj tri mesece ni daroval krvi,
• ženska, ki vsaj štiri mesece ni darovala 

krvi in v zadnjem letu ni bila noseča.

Center za socialno delo 
išče skrbnike

Ljupka Cahunek

Centri za socialno delo v okviru nalog, ki 
so nam poverjene kot javna pooblastila, 
urejamo tudi skrbništvo, katerega namen je 
varstvo osebnosti ter zaščita premoženjskih 
ter drugih pravic in koristi osebe, ki je pos-
tavljena pod skrbništvo.
Skrbnika določenemu posamezniku center 
išče vedno v njegovi najbližji sorodstveni 
mreži, saj stremimo k temu, da je ta stik 
tesen, torej, da se posamezniku zaupa. V 
primeru, da posameznik nima svojcev oz. 
sorodnikov, iščemo skrbnike drugje, med 
sosedi in prijatelji, v bližini njegovega bi-
vanja. Tako center skrbnike išče v različnih 
društvih, v okviru krajevnih skupnosti, v 
medgeneracijskih skupinah.

Predsednica Društva upokojencev Tržič, 
gospa Zvonka Pretnar, je na predstavit-

vi skrbništva s strani centra na sestanku 
društva tudi sama podprla proces iskanja 
skrbnikov v domačem kraju za domače 
 ljudi. 
 
Skrbnik je lahko vsakdo, ki nima odvzete 
opravilne sposobnosti. Skrbnik je dolžan 
vestno skrbeti za osebnost, pravice in ko-
risti varovanca in skrbno upravljati njegovo 
premoženje.

Glede na to, da Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih določa, da je skrbniš-
ka dolžnost prostovoljna in častna, skrbnik 
za svoje delo ni plačan. Skrbnik ima pravi-
co le do povračila upravičenih stroškov, ki 
so nastali pri opravljanju skrbniških dolž-
nosti.

Dolgoletna skrbnica, socialna delavka Ma-
rija Demšar pove: »Vloga skrbnice pomeni 
zastopanje posameznikov, ki sami zaradi 
različnih primanjkljajev niso sposobni pos-
krbeti zase in za svoje premoženje. Osnova 
za to prostovoljno delo je primeren odnos 
do varovanca, do ljudi, ki so pomembni 

za njegovo življenje. Skrbništvo trenutno 
izvajam sedmim osebam. Namenjam jim 
kar veliko svojega časa. To delo je polno 
izzivov, me pa osebno bogati. V veselje mi 
je, da so mi dane zmožnosti, da lahko op-
ravljam funkcijo skrbnice.«

Center za socialno delo Tržič poziva bral-
ce, ki bi bili pripravljeni prevzeti izvajanje 
skrbništva, in občane, ki bi jim to pos-
lanstvo pomenilo zadovoljstvo ob dobrem 
delu za sočloveka, naj nas kontaktirajo na 
našem naslovu Center za socialno delo 
Tržič, Usnjarska ulica 3, 4290 Tržič oziro-
ma na tel.: 04/59-71-200. Z veseljem vam 
bomo bolj podrobno razložili vse, kar bi 
vas zanimalo.
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Spomini na šuštarijo v Tržiču

Lado Srečnik; foto: Valentin Klemenčič, Anton Frantar, Lado Srečnik 

V petek, 8. septembra, je bilo v Domu Petra Uzarja odprtje raz-
stave Lada Srečnika Šuštarska nedelja v Tržiču - 50 let obujanja 
šuštarske tradicije in spominske sobe tržiškega revolucionarja,  
prvoborca, udeleženca oktobrske revolucije Petra Uzarja (1894 
-1977), po katerem se dom tudi imenuje. Tudi Peter Uzar je bil 
šuštar.
Po uvodnih besedah direktorice doma dr. Anamarije Kejžar sta 
projekt predstavila Lado Srečnik in etnolog dr. Bojan Knific. Raz-
stavljenih je prek tisoč fotografij in predmetov na tematiko šušta-
rije. V kulturnem  programu so sodelovali Mojca in Jože Tišlar ter 
Slavko Bohinc z monologom Šuštar gre v štero. Razstavo je odprl 
predstavnik občine Vid Meglič, v. d. direktorja občinske uprave.
Razstava je pripravljena v sodelovanju s: Tržiškim muzejem, 
Turis tičnim društvom Tržič, Občino Tržič, Domom Petra Uzarja 
Tržič, podjetji Migi, izdelovanje obutve in trgovina Tržič, Proalp 
Slapar RO&SA d.o.o. Lom, Čevljarstvo Brodi s.p. Tržič, DAL 
obutev, Dolčič Brane s.p. Tržič, Izdelovanje obutve Jazbec Smilja-
na s.p. Tržič, Livarstvo Kavar Tržič, Foto klubom Tržič, Tiskarno 
Uzar in ob pomoči etnologa dr. Bojana Knifica, Zdenka Robleka, 
Aleksandra Ahačiča, Stojana Ahačiča, Damjane Škantar, Jerneja 
Kosmača, Družine Vrhovnik, Slavka Bohinca in Jožice Koder. 
Fotografije so iz arhivov Tržiškega muzeja, Turističnega društva 
Tržič, Lada Srečnika, Peka Tržič, Tonija Čebrona, Dušana Podre-
karja, Zvoneta Vrankarja in Valentina Klemenčiča. Razstavo sta 

postavila Aleksander Ahačič in Lado Srečnik, tako za Šuštarsko 
nedeljo v Galeriji Atrij Občine Tržič in v Domu Petra Uzarja v Bis-
trici pri Tržiču. Razstava bo na ogled do nedelje, 8. oktobra 2017.
Ob tej priložnosti je bila v pritličju doma odprta spominska soba 
Petra Uzarja, po katerem se dom tudi imenuje; urejena je ob mi-
nuli 120-letnici rojstva in 40-letnici smrti Petra Uzarja in 100-let-
nici oktobrske revolucije. Predstavljen je bil projekt iz leta 2016, 
»Kdo je Peter Uzar«, razstavo je pripravil Lado Srečnik. Zahvalo 
za celotni projekt sta  izrekla predsednik Združenja zveze borcev 
za ohranjanje tradicij NOB Tržič Jurij Jerkič in predsednik Občin-
skega združenja zveze veteranov vojne za Slovenijo Tržič Vojko 
Damjan. Spominsko sobo so odprli Boris Uzar, dr. Anamarija Kej-
žar in Lado Srečnik, skupaj s sorodniki Petra Uzarja. »Človekova 
potreba je, da dela,« so besede Petra Uzarja. Ta misel, njegova 
slika in odlikovanja krasijo Uzarjevo sobo. Dejanja takih mož, 
kot je bil Peter Uzar, nas učijo zdravega domoljubja, ki ga danes 
morda primanjkuje. Vrednote padlih borcev morajo biti gradniki 
naše prihodnosti, morali bi jih negovati in spoštovati. Narod, ki ne 
spoštuje lastne zgodovine, nima prihodnosti.
V poletnem času so v domu potekala gradbena dela, s katerimi 
dom še bolj odpira vrata lokalni skupnosti ter omogoča stanoval-
cem in obiskovalcem doma prijetno druženje in ogled prireditev. 
Odprtje razstave in spominske sobe Petra Uzarja je bila prva prire-
ditev v prenovljenih prostorih.

Ahčevemu Janezu v 
slovo

Žalost mene premaguje,
ker zapustil bom svoj dom,
šel bom daleč v kraje tuje,
več nazaj prišel ne bom.
(Jenko)

Ob koncu letošnjega poletja smo se na kovorskem pokopališču 
poslovili od Ahčevega Janeza s Hudega. Zelo nas je pretreslo, 
da je nesreča v domači hiši Janezu prekinila življenjsko pot.

Ahčev Janez je bil umen in skrben gospodar več kot tristo let 
stare domačije na Hudem. Spoštovali smo njegovo ljubezen do 
domače hiše, do njiv, travnikov, do gozda. Z veliko ljubezni 
in dobre volje je obdeloval svoje posestvo, skrbel za urejenost 
hiše in gospodarskih poslopij. Ne dolgo tega je prekril streho in 
zamenjal okna v hiši.

Rad je leta dolgo, vsak dan, preden je odšel na delo, pomoževal 
s prijatelji ob kavi v kuhinji, kjer še z drvmi zakurijo štedil-
nik. S prijazno besedo in s stalnim nasmehom je pozdravil prav 
vsakogar. Pri Ahčevih nam je bilo lepo. Vemo, da so bila vrata 
gostoljubne Ahčeve hiše odprta za sosede, sorodnike, prijatelje 
in znance tudi iz sosednjih vasi.

Radi smo ga imeli, pogrešali ga bomo. Pogrešala ga bo živina 
v hlevu, pogrešale ga bodo njive, ki jih je oral vsako pomlad 
za rast in vsako jesen za počitek. Pogrešali ga bodo travniki in 
senožeti, kjer je zgodaj poleti kosil travo za seno in pozno poleti 
za otavo. Še posebej ga bo pogrešal njegov dom, prag domače 
hiše, nikoli več ne stopil čezenj.

Janez je negoval svoj kmečki svet. Spoštoval je naravo in ljudi. 
Bil je dober človek. 
Zdaj se je pridružil svojim staršem in sestri Micki. Naj počiva 
v miru.

V imenu prijateljev Jožica Koder
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Tradicionalni piknik v 
Domu Petra Uzarja

Manca Šolar

V soboto, 9. 11. 2017, je bilo v atriju našega 
doma zopet veselo, saj smo imeli tradicio-
nalni domski piknik. Pred začetkom pikni-
ka nam je malo ponagajalo vreme, potem 
pa je oblak poneslo mimo in presenetilo nas 
je sonce. Piknik smo začeli s pozdravnim 
govorom direktorice doma dr. Anamarije 
Kejžar ter nastopom domskega pevskega 
zbora Slavčki. Program so popestrili odlič-
ni mladi plesalci Plesnega studia Špela in 
člani domske skupine Žoga bend. Ravno 
tako se našemu vabilu vselej odzove tržiški 
župan mag. Borut Sajovic, ki je nagovoril 
vse prisotne. Ansambel Storžič je bil tokrat 
zadolžen za glasbo in ob njihovih prijetnih 
zvokih so se prisotni zavrteli na plesišču. 
Uživali smo ob dobrih jedeh z žara in go-
lažu, otroci pa so se zabavali v otroškem in 
frizerskem kotičku. Vsi, ki so sodelovali v 
srečelovu, so se razveselili lepih nagrad in 
ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo 
vsem donatorjem, ki so se tako velikodušno 
odzvali prošnji in razveselili naše stanoval-
ce in svojce. Z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da je piknik lepo uspel in da je to prilož-
nost, ko se poglabljajo stare vezi in stkejo 
nova poznanstva. 

Izjave stanovalcev:
Zelo bi pohvalile organizacijo, bilo je zelo 
prijetno. Ansambel Storžič je naredil odlič-

no vzdušje. S pevskim zborom, v katerem 
pojeva, smo zapeli tri zabavne pesmice. 
Ljudje smo bili zadovoljni, ker so zaposleni 
poskrbeli prav za vse. Lepo je bilo gledati 
tudi tiste, ki so plesali na plesišču, celo tis-
ti, ki so imeli največ dela. Pozdravil nas je 
tudi župan in direktorica. Pohvalile bi tudi 
postrežbo in zelo okusno pripravljeno hra-
no. Celo najstarejša v domu, gospa Metka, 
je zavriskala na ves glas. Bilo je lepo kot 
še nikoli. (Sestri ga. Suzana Zibler in ga. 
Stanislava Jerman)

V soboto smo vsi gledali v nebo in se spra-
ševali, ali bo vreme zdržalo in nas razvese-
lilo. Pričakovanje se je uresničilo in ansam-
bel Storžič je zaigral prvo vižo. Vzdušje je 

bilo veselo, pela sem pri pevskem zboru 
in igrala v Žoga Bendu. Tudi plesala sem, 
skupaj s kuharjem in kuharicami. Moja hči 
je dogodek poslikala, tako da komaj čakam 
fotografije. Najboljše pa je bilo vreme, ki je 
zdržalo do konca. (ga. Danijela Markizeti)

Tudi letos smo težko pričakovali naš pi-
knik. Vreme nam je malo ponagajalo, po-
tem pa smo imeli še malo sončka. Smo 
tudi nastopali. Eni so peli, mi pa smo igrali 
Žoga band. Ansambel Storžič nam je tako 
lepo igral, da sem pri mojih 90 letih tudi 
zaplesala. Bilo je res lepo in že mislim na 
piknik, ki ga bomo imeli drugo leto. (ga. 
Marija Eržen)

Tržiški semenj v 
našem domu

V četrtek, 14. 9. 2017, 
smo imeli v našem 
domu prav posebne gos-
te. Predstavila so se nam 
nekatera društva, ki de-
lujejo v občini Tržič, in 
naredili smo pravi Tr-
žiški semenj. Predstavili 
so se nam: Osnovna šola 
Tržič, DU Tržič – zdru-
ženje šoferjev in avto-
mehanikov Tržič, kuhi-
nja Doma Petra Uzarja, 
GRS Tržič, PGD Brezje 
pri Tržiču in Krajevna 
skupnost Sebenje. Hvala 
Vam za tako lep dogo-
dek!
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Po poteh Rupnikove 
linije

Miro Roblek; foto: Tine Klemenčič

Članice in člani OZSČ Tržič smo se v ne-
deljo, 30. 9. podali na ekskurzijo po poteh 
sistema utrdb proti meji z Italijo, po tako 
imenovani Rupnikovi liniji.  Po rapalski 
pogodbi leta 1920 je meja potekala čez ži-
rovsko – cerkljansko hribovje.

Vodič nas je seznanil z pomenom in na-
menom gradnje teh utrdb. Utrjevanje je 
potekalo na lokaciji od Radovljice preko 
Ratitovca, Blegoša, Hlavčih njiv, Žirovske-
ga vrha, Golega vrha, Sv. Treh kraljev, 
Vrhnike proti Dalmaciji. Na gradbišču je 
bilo 60.000 delavcev, vojakov in civilistov. 
Dela so potekala od leta 1937 do 1941, dela 
niso bila nikoli popolnoma dokončana. 
Zgradili so več sto bunkerjev, med njimi tri 
podzemne obrambne bloke na Golem gri-
ču, Hlavčih njivah in Hrastovem griču. Ti 
trije so bili ključnega pomena za obrambo.
V začetku druge svetovne vojne so dela 
prenehala in veliko objektov je ostalo ne-
dokončanih. Obrambna linija v drugi sve-
tovni vojni ni služila svojemu namenu. 
Največja zanimivost je največji bunker na 
Golem vrhu, ki je sestavljen iz treh delov. 
Glavna galerija je dolga 200 metrov, v njej 
je vojašnica z bolnišnico, skladišče, stroj-
nica, živa voda …. V zgornji etaži sta dva 
zbiralnika vode in več manjših podzemnih 

galerij, ki segajo 25 metrov v višino, nato 
pa pride še vrhnji del. V tem bunkerju bi 
lahko posadka preživela 100 dni. V glavni 
galeriji je sedaj razstava z ostanki orodja in 
drugih predmetov iz časa gradnje. V dvora-
nah se vrstijo različne prireditve – koncerti, 
različni družabni dogodki in tudi balina-
nje z lesenimi kroglami. Vstop v bunker 
je skozi glavno galerijo, izhod pa na vrhu 
skozi strelno lino. Mi smo šli vsi skozi lino 
z nogami naprej in po trebuhu, kar je tudi 
zanimivo.

Pot smo nadaljevali po slemenu mimo bun-
kerjev do ekološke kmetije Pr' Bukovc, 

kjer se ukvarjajo s peko kruha, peciva, su-
šenjem sadja, pridelavo in predelavo mleka 
in žganjekuho. Tu nas je gospodar seznanil 
z delom in nam pripravil tudi degustacijo. 
Zelo zadovoljni s predstavitvijo kmetije 
smo se odpravili mimo bunkerjev, ki jih 
tu ne manjka, do koče na Javorči, ki jo 
upravlja Lovska družina Gorenja vas, kjer 
nas je čakala malica. Udeležencev pohoda 
je bilo 19.

Najlepša hvala našemu vodiču Branetu za 
prijetno druženje, lepo razlago in odgovore 
na vprašanja. Hvala tudi vozniku Ivanu za 
prijetno vožnjo.

Na semnju v Domu 
Petra Uzarja

Romana Turk; foto: Manca Šolar

14. septembra so v Domu Petra Uzarja 
pripravili prvi semenj, na katerem so se 
predstavile organizacije, društva, šole in 
ustanove iz naše občine. Učenci OŠ Tržič 
so pod vodstvom mentoric iz šole in Ma-
rinke Damjan iz Društva podeželskih žena 
pripravili tržiške flike in dvobarvno zdravo 
limonado.

S prijaznostjo, nastopom, neposrednostjo 
so navdušili varovance, zaposlene in osta-
le obiskovalce. Vsi so bili navdušeni tudi 
nad okusom limonade in sveže pečenih flik. 
Ponovno smo dokazali, da soustvarjamo 
»šolo z dušo«, kot je pripomnil tudi župan 
Borut Sajovic.
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Skalni podor v Velikem 
vrhu in kaj ima z njim 
zmaj?

dr. Irena Mrak

Legenda o nastanku Tržiča govori o straš-
nem zmaju, ki je na vrhu Košute sprožil ve-
lik plaz skalovja, ta pa je zasul vas v dolini. 
Še danes lahko na območju Podljubelja in v 
dolini Pod Košuto opazujemo velike skalne 
bloke, ki so ostale nema priča takratnega 
dogodka. Da je zgodba o zmaju pomemben 
del naše nesnovne kulturne dediščine, kaže 
tudi nedavna postavitev skulpture zmaja v 
Tržiču. Prav legenda kot tudi jasno vidni 
ostanki velikega skalnega podora na južnih 
pobočjih Velikega vrha pa so spodbudili 
skupino raziskovalcev iz Francije, Nem-
čije, Avstrije in Slovenije, da smo se lotili 
raziskovanja tega dogodka.
Podor v Velikem vrhu velja za enega naj-
večjih podorov na današnjem ozemlju Slo-
venije. O tem, kdaj natančno se je zgodil, 
zaenkrat ni najdenih zanesljivih zgodo-
vinskih zapisov, vendar pa ti obstajajo o 
podoru na Dobraču v sosednji Avstriji, ki 
se je zgodil ob velikem koroškem potresu, 
25. 1. 1348. Koroški potres z magnitudo 
6.5 velja za enega najmočnejših potresov v 
zgodovini Evrope. 
Z našim raziskovanjem območja podora v 
Velikem vrhu smo želeli ugotoviti, ali se je 
tudi ta podor zgodil v času potresa, za to 

pa smo uporabili metodo določanja starosti 
s pomočjo površinske izpostavljenosti. V 
letih 2007 – 2010 smo pobrali več kot 30 
vzorcev kamnin v steni Velikega vrha ter 
na izbranih skalnih blokih vzdolž doline in 
na območju Podljubelja. Sledila je anali-
za vzorcev na inštitutu CEREGE v mestu 
Aix-en-Provence v Franciji, nato pa dol-
gotrajno delo s pridobljenimi podatki kon-
centracij 36Cl izmerjenih s pomočjo pos-
peševalnika (AMS). Ugotovili smo, da je 
podor zelo verjetna posledica potresa leta 
1348, ob dogodku pa je gradivo imelo veli-
ke hitrosti, zato skalne bloke še danes lah-
ko vidimo daleč stran od ostenja Velikega 
vrha. Natančne letnice dogodka z obstoje-
čo metodologijo ni bilo mogoče ugotoviti, 
ugotovljeni časi izpostavljenosti analizira-
nih vzorcev pa so se letu 1348 približali 
na nekaj deset let. Rezultate raziskave smo 

leta 2014 objavili v ugledni znanstveni 
reviji Quaternary geochronology založbe 
Elsevier. Z razvojem metodologije bo v 
prihodnosti mogoče še natančnejše dolo-
čanje starosti. Žal pa ponovitev raziskave 
ne bo več mogoča, saj je v zadnjih nekaj 
letih del skalnih blokov v dolini Pod Ko-
šuto končal v mlinu. Zavedati se moramo, 
da so znanja o tako pomenih dogodkih, ki 
lahko terjajo veliko življenj in povzročijo 
materialno škodo, nujna. V 14. stoletju si 
nastanka podora niso znali razložiti dru-
gače kot s hudobnim zmajem, danes pa že 
precej dobro poznamo mehanizme nastan-
ka ter lahko ocenimo možnosti pojavljanja 
podnih dogodkov v prihodnosti. Prav zato 
je pričevalni pomen skalovja v dolini Pod 
Košuto in v Podljubelju izjemen in ga ve-
lja ohraniti in ne uporabiti kot manjvreden 
gradbeni material.

Jemanje vzorca na enem od skalnih blokov v dolini Pod Košuto, ki ga danes ni več.

Vršni del podora na južnih pobočjih Velikega vrha.

po domovini in v svet
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naše okolje

Pomen izvajanja ukrepov 
učinkovite rabe energije – 1. del

Samo Cotelj 

Učinkovita raba energije, racionalna raba energije, varčna raba 
energije so besedne zveze, ki jih običajno uporabimo, kadar 
želimo pojasniti, da neko energetsko storitev opravimo z naj-
manjšim vložkom in pri tem ne vplivamo na samo storitev kot 
tako, ne zmanjšamo kvalitete bivanja oziroma ne poslabšamo 
želenega bivalnega ugodja v stavbi.

Pri stavbah poznamo obratovalno energijo stavbe, to je ener-
gija, ki jo porabimo za obratovanje stavbe (energija za ogre-
vanje, energija za prezračevanje prostorov, energija za pri-
pravo tople vode) ter energija, ki je bila v stavbo vgrajena 
(energija za proizvodnjo gradiv in komponent, vgrajenih v 
stavbo). Številne študije kažejo na to, da je obratovalna ener-
gija pri konvencionalnih stavbah glavni del skupne rabe ener-
gije v živ ljenjski dobi stavbe (dolžina življenjske dobe stavbe 
se med študijami razlikuje in je od 50 do 80 let) saj obsega 
kar 85-95 % skupne rabe energije stavbe, delež je seveda od-
visen od klimatskih razmer in je večji v hladnih in zmernih kli-
matskih pogojih.  Zaradi velikega deleža potrebne obratovalne 
energije v življenjskem ciklu neke stavbe so ukrepi učinkovi-
te rabe energije in ukrepi uvajanja obnovljivih virov energije 
najbolj pomembni ukrepi za zmanjšanje rabe energije in jih v 
življenjski dobi neke stavbe lahko in moramo izvajati.

Razlogov za zmanjševanje rabe energije je več in so različni, 
v ospredje pa so že leta 1973 prišli ekonomski razlogi, ko se je 
pojavila prva naftna kriza in je cena nafte začela strmo naraš-
čati. Naftna kriza se je koncem prejšnjega stoletja še nekajkrat 
ponovila, tako da je cena nafte nihala vendar na višjem nivoju. 
Po 11. septembru 2001 se je ponovno potrdilo, da na svetovno 
ceno nafte pomembno vplivajo krizna žarišča po svetu in go-
spodarska rast in še posebej gospodarska rast v azijskem po-
dročju. Kot odgovor na dogajanja na naftnem trgu so mnoge 
države že v osemdesetih letih začele razmišljati o zmanjšanju 
rabe energije in so v ta namen začele sprejemati predpise in 
zakone ter ustanavljati razne inštitute in šole, ki so se pričele 
ukvarjati z zmanjšanjem rabe energije. Temu je sledilo spozna-
nje, da ima raba fosilnih virov energije močan vpliv na okolje. 
Negativni vpliv na okolje v največji meri predstavljajo emisije 
žvepla, ki nastanejo s kurjenjem premoga, termični dušikovi 
oksidi nastanejo v kuriščih pri zgorevanju plina pri visokih 
temperaturah, ogljikovodiki so v veliki meri tudi posledica iz-
pustov v prometu. Pri vseh primerih rabe energije pa nastajajo 
izpusti toplogrednih plinov in če poznamo do neke mere rešitve 
za zmanjšanje ostalih emisij, smo pri zajezitvi izpustov toplo-
grednih plinov za sedaj zelo neuspešni. Emisije toplogrednih 
plinov lahko delno zmanjšujemo z izbiro energenta, tako so 
se v veliki večini opustila kurišča na premog in težjih frak-
cij kurilnih olj, nadomestili so jih lahko kurilno olje z manjšo 
vsebnostjo žvepla ter zemeljski plin in lesna biomasa. Seveda 
pa zgolj ukrep zamenjave energenta ni tisto, kar bi lahko ključ-

no vplivalo na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, saj s 
tem ukrepom raba energije za obratovanje stavbe ni bistveno 
zmanjšana, razen v primerih ko se vgradijo nove visoko učin-
kovite kurilne naprave in specialne kurilne naprave na lesno 
biomaso. Danes moramo vsak energent kar se da učinkovito 
porabiti, to seveda lahko pri obstoječih stavbah izvedemo v 
primeru prehoda na zemeljski plin. Dejansko v primerjavi z 
obstoječim toplovodnim kotlom v primeru vgradnje konden-
zacijske kurilne naprave povečamo izkoristek kurilne naprave 
za cca. 30 %, zaradi zmanjšanja izgub zgorevanja in sevalnih 
izgub kotla. Vendar je vpliv rabe energije na okolje zaradi iz-
pustov toplogrednih plinov tolikšen, da je to lahko le eden od 
ukrepov učinkovite rabe energije v vsaki stavbi in še zlasti 
stavbah javnega sektorja, ki morajo tudi s svojim zgledom o 
energetski učinkovitosti vplivati na ostale sektorje. Po trebno 
se je zavedati, da toplogredni plini povzročajo podnebne spre-
membe in segrevanje ozračja. Splošno je znano, da se led topi 
hitreje kot kdajkoli do sedaj, ozračje se je od pred industrijske 
revolucije do sedaj segrelo za 1,4 °C, zgornjo mejo še dopust-
nega klimatologi postavljajo na 2 °C. Vendar tudi med strokov-
njaki s tega področja ni enotnega mnenja, mnogi menijo, da 
tudi če bi takoj prenehali z vsemi izpusti toplogrednih plinov, 
bo doseženo povečanje temperature za 2 °C nad predindustrij-
sko dobo. Vemo da je nemogoče takoj prenehati z emisijami 
toplogrednih plinov, kot se zdi z današnjega vidika nemogoče 
tudi to, da bi do leta 2050 zmanjšali izpuste za 70 %, za kaj 
takega bi morali razviti tehnologijo, ki bi dobesedno sesala 
megatone ogljikovega dioksida iz atmosfere.  Torej se zdijo 
precej verjetne napovedi tistih strokovnjakov, ki pravijo, da bo 
presežena zgornja za sedaj še dopustna meja segrevanja (2 °C), 
in kot je zapisal Daniel Schrag, da bomo srečni, če segrevanje 
ozračja ne bo preseglo 4 °C. Razlika med dvema in štirimi sto-
pinjami pomeni četrt milijarde ljudi brez zanesljivega dostopa 
do vode, več kot sto milijonov ljudi bi bilo ogroženih zaradi 
poplav, drastičen bi bil upad proizvodnje hrane. Zaradi nave-
denega se zdi opozarjanje na podnebne spremembe na način 
zastraševanja, kot ga uporablja A. Schwarzenegger, ki trdi, da 
že sedaj vsako leto zaradi onesnaževanja okolja umre sedem 
milijonov ljudi, vredno pozornega razmisleka. Napovedi so 
črnoglede, zato je dobila zagon tudi zamisel, da bi proti pre-
teči nevarnosti delovali z nasprotnim spreminjanjem podnebja 
z metodami geoinženiringa. Zamisel znanstveniki raziskuje-
jo, mnogi temu nasprotujejo, češ da so toplogredni oblaki še 
najmanj raziskana stvar podnebja, vendar se večina strinja, da 
časa zmanjkuje in da bi morali delati poizkuse v smislu iskanja 
ustrezne metode geoinženiringa.

ENERGETSKO SVETOVALNA 
 PISARNA TRŽIČ

TRG SVOBODE 18, tel. (04) 597 15 52
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literarna stran

Tržiški literarni natečaj 
2017 (3. del)

Tržič
(Jasmin Suljić)

Tukaj veliko obrazov je poznanih,
karkoli hočeš, tukaj postani,
v Tržiču na zmagovalni strani;
različni športi, različni programi,
z Mladinskim centrom ocene popravi,
z Alteršolo na svet se pripravi.

Zjutraj pogledam skozi okno,
ker sem v Tržiču, počutim se dobrodošlo,
pokukam ven, vidim cesto in osebe,
dobim občutek, ki ga ne poznajo besede,
tukaj zadovoljiš želje in potrebe,
v srcu je toplo, čeprav zunaj te zebe.

Ne moreš nič, Tržič je mesto velikih sanj,
pripelje te do odkritij in novih spoznanj,
na prvi pogled zaljubiš se vanj,
četudi veliko ljudi pričakuje manj.
Z veliko domišljijo rekorde podiramo,
zlato pravilo drug drugega ne oviramo,
drugim turistom lepo okolico serviramo.

Zmeraj poskusiš več kot ostali,
tako so pravi Tržičani postali,
dajo več, kot imajo,
zato nas tudi skoraj vsi poznajo.
Poznani vsem naokol',
okus Tržiča kot mentol,
malo sladko, malo pekoče,
lahko je vsak, karkoli hoče.

Dovžanova soteska, različni minerali,
fosili stari nismo še postali,
izumrle živali ostale notri v skali,
veliko najdb, v športu pa pokali.

Rokomet, nogomet, košarka in naprej,
šport zmagamo slej ko prej,
dvorana olimpijcev, eden delov šole,
navajeni zadeti koše in pa gole;
ker Tržič je Tržič, ne moreš ga spremenit,
veš, kje je, čeprav v luknji je skrit.

Pridih letnih časov v Tržiču
(Tadeja Fister)

Trg nastal je v petnajstem stoletju.
Razvilo se je tu kar nekaj obrti.
Železo in usnje, glavna vira.
Znan je tudi po petju in po smučarjih, 

 planincih v gorskem vrtu.
Čaka te polno izzivov,
naj bodo to kot žarki v poletju.

Jesen prišla je k nam v Tržič,
raznobarvno obleko si nadel je gozd nad 
njim.
V njem diši po gobah, ki se kmalu znajdejo 
v dobri juhici.
Pozimi sončni žarki
komaj kdaj tvoje jedro obsijejo,
A tudi taki mračni časi minejo.
Na hribčke nad teboj se marsikdo povzpne,
pogled se kot zavesa razpne.

Pomlad dala je nov zagon Mošeniku in 
 Bistrici.
Na brzicah in gladini opaziš pomlajeno 
strast.
Na bregovih njunih ozelenelo je listje,
odelo je mladostni navdih.

Brez zamere

David Ahačič; foto: Eva Maršič

V torek, 26, septembra, so v knjižnici pote-
kale jesenske Besedarije, ki jih je tokrat že 
desetič pripravilo Društvo upokojencev Tr-
žič. Tokrat je bil literarni večer posvečen le 
enemu ustvarjalcu, avtorju domiselne SMS 
poezije, Antonu Janši in njegovemu pesniš-
kemu prvencu z naslovom Brez zamere. 
Utrinki dneva so navdihovali avtorja, da je 
o njih zapisal nekaj vrstic. Zapisi so pravi-
loma kratki in v verzih, vselej pa začinjeni 
s humorjem in kakšno bodico. 

Večer je povezovala Tanja Ahačič, umetniš-
ka vodja Besedarij, v glasbenem programu 
sta nastopila Zdravka in Brane Klančnik, 
pesmi pa so poleg avtorja recitirali še Ma-
rija Frantar, Sabina Šolar, Marinka Kenk 
Tomazin ter igralci Boris Kuburič, Janez 
Kikel in David Ahačič. Janši je ob izidu 
čestital tudi župan Sajovic, predsednica 
Društva upokojencev Zvonka Pretnar pa 
je ob tej priložnosti podelila tudi društvena 
priznanja.
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RAZPIS TEČAJA ZA TURISTIČNEGA VODNIKA TURISTIČNEGA OBMOČJA OBČINE TRŽIČ

Občina Tržič na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 02/04, 57/12) in Odloka o turističnem 
vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1, 29/17 - ZŠpo-1) ob-
vešča, da bo s 6. oktobrom 2017 na spletni strani občine http://www.trzic.si v rubriki »Javni razpisi in objave« objavljen Razpis 
tečaja za turističnega vodnika turističnega območja občine Tržič.

 Župan Občine Tržič
  mag. Borut Sajovic l.r.

SOFINANCIRANJE NAKUPA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V LETU 2017

Občina Tržič tudi v letošnjem letu razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov nakupa malih 
komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode (MKČN) iz stanovanjskih stavb velikosti do 50 PE (popu-
lacijskih enot). Razpis je namenjen poselitvenim območjem v občini Tržič, na katerih občina še ni zagotovila odvajanja odpad-
nih voda v javno kanalizacijo skladno z veljavnim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v RS ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Tržič.  

Za katera območja/naselja je razpis aktualen? 
Predvsem za naselja: Brdo, Čadovlje/del, Dolina, Gozd, Grahovše, Hudi Graben,  Hušica, Leše, Novake, Paloviče, Popovo, Potarje, 
Senično, Spodnje Vetrno, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, del naselja Podljubelj (izven aglomeracije Podljubelj) in ostala območ-
ja izven aglomeracij, kjer je opremljanje z javno kanalizacijo obvezno, kakor tudi za ostala naselja, kjer javna kanalizacija še ni 
zgrajena (novogradnje).

Koliko znaša subvencija?
- za individualno stanovanjsko stavbo znaša 35% nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.400,00 EUR.

Kje se prijavim in kje najdem podrobnejše razpisne pogoje?
- lahko jih dvignete na Občini Tržič v sprejemni pisarni v delovnem času, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Tržič 
http://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/.

Kaj poleg izpolnjene vloge za sofinanciranje je še potrebno predložiti? 
- fotokopijo gradbenega oz. uporabnega dovoljenja za stavbo,
- ustrezno izjavo proizvajalca o skladnosti naprave – certifikat,
- fotokopijo pozitivne ocene obratovanja MKČN oz. poročila o prvih meritvah,
- poročilo o tehničnem pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja pred pričetkom obratovanja (če dobavitelj in izvajalec 

zagona oz. monter nista ista),
- služnostno pogodbo za vgradnjo naprave, če zemljišče ni v lasti vlagatelja, 
- račun o nakupu MKČN/materiala za RČN,
- potrdilo o plačilu računa za nakup MKČN/materiala za RČN.

Do kdaj je potrebno oddati vlogo z dokumentacijo?
- do vključno četrtka, 30. 11. 2017 oziroma do porabe razpisanih sredstev.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom so na voljo na spletni strani Občine Tržič.
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Le kdo ni opazil vseh srčkov, ki 
so izobešeni vsepovsod po Tržiču? 
Mnogi vedo, da gre za projekt Tr-
žič - mesto dobrih misli in želja. Z 
njim želimo poudariti pomembnost 
pozitivnega odnosa do sočlove-
ka, narave, okolja in domačega 
kraja. Ker vsak mesec v projektu 
predstavljamo določeno veščino, 
vas vabimo, da do 15. novembra 
oddate svoje članke na temo »po
zitivna naravnanost in optimi
zem« na urednistvo.trzican@gmail.
com in drago.zalar@guest.arnes.si. 
 Uredništvo bo med prispevki izbi-
ralo tudi tiste, ki si bodo zaslužili 
objavo v občinskem glasilu.

Zahvala

Prostovoljno gasilsko društvo Tržič se zahvaljuje Darku Benedičiču in podje-
tju Goodyear Dunlop Sava Tires d. o. o. za podaritev in brezplačno montažo 
novih pnevmatik za naše gasilsko vozilo PV-1. 
S tem ste našim voznikom in članom omogočili varno vožnjo ter nadaljnje 
opravljanje humanitarne dejavnosti na področju zaščite in reševanja. Pri 
oprav ljanju Vašega dela Vam želimo še veliko uspehov in zadovoljstva.

Lepo Vas pozdravljamo, z gasilskim pozdravom Na pomoč!

https://youtu.be/rzpLdj4JZ-E

poveljnik PGD Tržič Štefan Stubljar
predsednik PGD Tržič Marko Mirt

Zahvala

Ob nenadni, boleči izgubi našega dragega oče-
ta, nonota, tasta, brata in strica Nikolaja Hlad-
nika iz Kovorja, se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje.
Hvala gospodu Emirju Deljaninu, dr. Kresetu in 
reševalcem ZD Tržič za takojšnjo prvo pomoč.
Najlepša hvala bivšim sodelavcem tovarne 
obutve Peko Tržič, rokometašem, Koprivam, 
Gasilskemu društvu Tržič in vsem sošolcem.
Zahvala Komunali Tržič, gospodu župniku iz 
Kovorja za lep cerkveni obred in pevcem za 
ganljivo zapete pesmi. 
Iskrena hvala sosedu Franciju Praprotniku in vsem, ki ste našega nonota v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga nikoli ne boste 
pozabili.
Hvala tudi vsem, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali in ste nam v teh 
težkih trenutkih stali ob strani in nam kakorkoli pomagali.

Žalujoči: vsi njegovi

Pozdravljeni!

Prosimo vas, da podprete Rotary 
klub Naklo Tržič, ki si prizadeva po-
magati društvom in drugim pomoči 
potrebnim.
Tokrat bo z dobrodelnim koncertom 
radovljiškega  ansambla Bid Benga z 
dirigentom Blažem Trčkom in pev-
ko Alenko Godec zbiral sredstva za 
revne družine in Slovensko društvo 
hospic - za brezplačni tabor za ot-
roke in mladostnike, ki žalujejo za 
bližnjo osebo.
S svojim prispevkom za vstopnico, 
ki znaša 20 evrov, boste podari-
li možnost delovanja in preživetja 
zgoraj navedenim, hkrati pa bos-
te sebi podarili lep glasbeni večer 
in prijeten občutek prostovoljnega 
 darovanja.
Koncert bo v Naklem 14. oktobra 
2017, vstopnice pa dobite pri naju 
oziroma vam jih dostaviva na dom.
V želji, da bomo na ta način prijetno 
sodelovali, vas lepo pozdravljam.

Mira Stušek, tel. 051 416 421
Šarika Debenec, 

Slovensko društvo hospic, 
Odbor za Gorenjsko
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V A B I L O 

na zabavo, 
pridite, da bo vzdušje pravo. 
Dobro voljo s seboj prinesite,  

lepe spomine pa odnesite. 
 

Dobimo se v restavraciji RAJ, 
dne, 13.10.2017,  

ob 17.00 uri. 

Povabilo k sodelovanju na Festivalu 
čebelarske pesmi - Lukovica 2017

Petje in čebelarjenje sta del slovenske kulture in zato smo 
se pri Čebelarski zvezi Slovenije v sodelovanju z Občino 
Lukovica odločili za organizacijo 2. Festivala čebelarske 
pesmi. Na ta način želimo pevske ansamble spodbuditi 
k izvajanju nedvomno številčnih in malo znanih pesmi s 
čebelarsko vsebino, skladatelje pa k pisanju novih.
Festival čebelarske pesmi bo potekal v petek, 1. decembra 
2017 v popoldanskem času v Lukovici. Podroben program 
festivala bomo objavili po prejemu prijav pevskih ansamb-
lov k sodelovanju.
K sodelovanju vabimo odrasle pevske ansamble-moške, 
ženske ali mešane, ki se boste na festivalu predstavili s 
tremi slovenskimi pesmimi po vašem izboru, ena od njih 
mora imeti čebelarsko vsebino. Izvedbo pesmi s čebe-
larsko vsebino bomo strokovno ocenili in  najboljšo tudi 
nagradili. 
Rok za prijavo k sodelovanju je 15. oktober 2017, obra-
zec za prijavo je objavljen na spletni strani Čebelarske 
zveze Slovenije, na voljo pa je tudi na e- naslovu:  
matej.mandelj@czs.si

Čebelarska zveza Slovenije

ALPSKO CVETJE V OČEH 
SLIKARJA IN PESNIKA

Člani KD tržiških likovnikov vabimo
vse ljubitelje likovne umetnosti 

na otvoritev razstave z naslovom
Alpsko cvetje v očeh slikarja 

in pesnika, 
5. oktobra 2017, 

ob 17. uri,
v Kulturni dom Križe.
Otvoritev bo spremljal 

zanimiv kulturni program.

Lepo vabljeni
(Vstopnine ni)

V A B I L O

NA SPOMINSKO SLOVESNOST OB 73. OBLETNICI 
POŽIGA VASI GOZD 

Ob dnevu praznovanja Krajevnih skupnosti Križe in Senično Krajevni odbor 
za ohranjanje vrednot NOB Križe skupaj z Občinskim odborom ZBNOB Tržič 
in z veliko podporo Občine Tržič ter z Osnovno šolo Križe, Planinskim društ-
vom Križe in Gasilskim društvom Križe prireja v nedeljo, 8. 10. 2017, ob 11. 
uri v vasi Gozd spominsko slovesnost ob 73. obletnici požiga vasi.
 
Na spominski slovesnosti bodo sodelovali:
učenke in učenci OŠ KRIŽE
Glasbena šola Tržič 
pevski zbor »LESKE«

Pozdravni nagovor: g. podžupan Občine Tržič Dušan BODLAJ 
Slavnostni govornik: tov. Milan GORJANC, 

član predsedstva ZZB Slovenije 

Vse, ki bi želeli prevoz iz Križ do vasi Gozd in nazaj, naprošamo, da svojo 
željo sporočijo najkasneje do petka, 6. 10. 2017 na kontakt:
Dr. Marija Šimenko-Vodnjov, GSM.: 031 885 245. 
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
oktober 2017
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so 
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

RAZSTAVE
Do 8. oktobra, Dom Petra Uzarja Tržič 
Razstava Lada Srečnika: Šuštarska nedelja v Tržiču - 50 let obujanja šuštarske tradicije;
Dom Petra Uzarja Tržič in Lado Srečnik

Od 6. septembra do 16. oktobra, Galerija Paviljon Tržič 
Razstava ilustracij Zvonka Čoha;
Tržiški muzej

Od 8. septembra do 8. oktobra, Galerija SALAMANDER Art
Likovna razstava umetnikov iz PLANETA 47;
Salamander Art, PLANET 47 in Tatjana Ferengja

Od 14. septembra do 30. oktobra, Galerija Atrij Občine Tržič
Slikarska razstava Boštjana Močnika;
Tržiški muzej

Od 5. do 22. oktobra, Kulturni dom Križe 
Razstava Alpsko cvetje v očeh slikarja in pesnika;
Kulturno društvo tržiških likovnikov

Od 9. oktobra do 9. novembra, Dom Petra Uzarja Tržič
Fotografska razstava Petra Balantiča, Tu pa tam;
Dom Petra Uzarja Tržič 

Od 20. oktobra do 10. novembra, Galerija Paviljon Tržič
Regijska fotografska razstava »Ujeti pogledi 2017«;
Foto klub Tržič in OI JSKD Tržič 

OKTOBER
vsak ponedeljek
18:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

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

vsak ponedeljek in sredo 
8:00, dvorana v Paviljonu Tržič
Fit vadba za upokojence;
Plesni klub Tržič

vsak torek in četrtek
20:00, dvorana v Paviljonu Tržič
Fit BURN vadba;
Plesni klub Tržič

vsak četrtek
21:00, dvorana v Paviljonu Tržič
Joga;
Plesni klub Tržič

Od 2. do 8. oktobra, Osnovne šole, vrtci in prostori RKS-OZ Tržič 
Teden otroka;
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Tržič  

Od 6. do 8. oktobra, 
Tržiški STARTUP vikend;
Ljudska univerza Tržič  

nedelja, 1. oktober 2017
10:00, dvorana Kulturnega doma Križe
Šahovski turnir Križe 2017; 
Krajevna skupnost Križe 

10:00, Planinski dom na Kofcah
3. Dan tržiških planincev - Kofce 2017; 
Planinsko društvo Tržič 

torek, 3. oktober 2017
16:00, Dom Petra Uzarja Tržič 
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič

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

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Predstavitev knjige ddr. Jožeta Hlebša: Darwin, evolucija in/ali stvarjenje;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 4. oktober 2017
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Predavanje; Ženske, ki preveč ljubijo;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

19:00, Glasbena šola Tržič 
En godec nam gode, en pevec pa poje 2017;
OI JSKD Tržič, Jesenice in Radovljica  

četrtek, 5. oktober 2017
10:00, igrišče pri Osnovni šoli Križe
Tržiška veriga srca;
Tržiške osnovne šole   

17:00, Kulturni dom Križe 
Otvoritev razstave Alpsko cvetje v očeh slikarja in pesnika;
Kulturno društvo tržiških likovnikov   

petek, 6. oktober 2017
17:00, Križe – vaško jedro 
Slovesnost ob zaključku del v Križah;
Krajevna skupnost Križe 

19:00, v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 7. oktober 2017
9:00, središče vasi Sebenje 
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje

10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Meritve Društva diabetikov Tržič ;
Društvo diabetikov Tržič  
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nedelja, 8. oktober 2017
11:00, Gozd 
Spominska slovesnost ob 73. obletnici požiga vasice Gozd;
ZZB NOB Tržič, KO NOB Križe, Občina Tržič, Osnovna šola Križe, Planinsko društvo Križe in 
Gasilsko društvo Križe

Iz Ljubelja 
Pohod v spomin Majde Haler: Ljubelj - Zelenica;
Planinsko društvo Tržič  

torek, 10. oktober 2017
15:30, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Srečanje onkoloških bolnikov;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

19:00, Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
Literarni večer - predstavitev arhitekta in publicista, Janeza Suhadolca; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 11. oktober 2017
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

Iz Tržiča
Ogled protokolarnega objekta Brdo z okolico;
Društvo invalidov Tržič

sobota, 14. oktober 2017
8:00, pred supermarketoma Mercator in Spar 
Drobtinica;
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Tržič

8:00, Staro mestno jedro Tržiča  
Tržni dan;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič 

10:00, Amfiteater Gorenjska plaža  
Sejem rabljene lovske opreme;
Željko Preradović s.p. 

Iz Tržiča 
Planinski izlet na Kurji vrh 1762 m;
Planinsko društvo Tržič  
 
ponedeljek, 16. oktober 2017
7:00, Sokolnica 
Krvodajalska akcija; 
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Tržič 

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Predstavitev knjige Karla Gržana Vstanimo, v suženjstvo zakleti; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

torek, 17. oktober 2017
Razstavno izobraževalno središče v Dolini (RIS Dolina) 
Predavanje Zakaj zavarovana območja? Zato, ker ...!;
Prirodoslovno društvo Slovenije 

7:00, Sokolnica 
Krvodajalska akcija; 
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Tržič 

četrtek, 19. oktober 2017
14:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  
Srečanje članov Društva slepih in slabovidnih;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

petek, 20. oktober 2017
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 21. oktober 2017
9:00, Amfiteater Gorenjska plaža 
prireditev;
Željko Preradović s.p. 

11:00, domačija pr' Kunšt, Kovor
Odkritje spominske plošče na domačiji pr 'Kunšt;
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič in Občina Tržič 

Iz Tržiča  
Planinski izlet za mlade planince na Korošico;
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek

Iz Križev
Planinski izlet na Falkertspitz 2300 m;
Planinsko društvo Križe  

torek, 24. oktober 2017
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Predavanje: Vojaška misija Bližnji vzhod; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 25. oktober 2017
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

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

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Filmski večer: Dvajset dni brez vojne;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

četrtek, 26. oktober 2017
Kavarna Stara godba
Kreativni podjetniški večer;
Ljudska univerza Tržič in Občina Tržič   

sobota, 28. oktober 2017
9:00, Amfiteater Gorenjska plaža 
prireditev;
Željko Preradović s.p. 

20:00, cerkev Marijinega oznanjenja Tržič 
Koncert »Iver Klieve: REQUIEM«;
KD Ignacij Hladnik Tržič 

Iz Tržiča  
Planinski izlet na Pršivec 1761 m;
Planinsko društvo Tržič  

ponedeljek, 30. oktober 2017
10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Počitniška delavnica za otroke; Igriva jesen; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

koledar prireditev
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A&M STUDIO DOBREGA POČUTJA  
 
Maja smo v Bistrici odprli A&M studio dobrega počutja, v katerem vam nudimo različne vrste masaž, občasno prirejamo predavanja, možen pa je tudi osebni prevzem 
izdelkov Kmetije Plavica (Jože Majes) in izdelkov Maharishi Ayurvede. Izdelke lahko naročite v spletni trgovini www.luti.si, kjer najdete tudi več informacij o masažah.  
 
Koža je največji telesni organ, zato moramo zanj dobro skrbeti. Prek kože lahko v telo vnašamo zdravju škodljive ali pa zdravilne snovi (med masažo z oljem). Zato lahko 
masaža z oljem služi kot terapevtsko sredstvo, s katerim lahko zdravimo marsikatero neravnotežje v telesu. 
 
Nudimo vam ajurvedsko masažo, čokoladno masažo s kokosom, sproščujočo masažo obraza, različne tretmaje za mamice po porodu in prikaz masaže za dojenčka. 
Na masažo se lahko naročite od ponedeljka do sobote med 12. in 16. uro na 041-825-238 (Marjeta), za več informacij pa smo dosegljivi tudi na info@luti.si. 
 
Dobrodošli v svet dobrega počutja z naravnimi izdelki. Narava dela čudeže, le zaupati ji moramo. 
 

 
 
 
 
 

 
Nagradno vprašanje:  V katerem mesecu smo odprli 
A&M studio dobrega počutja? 
1. nagrada    SPROŠČUJOČA MASAŽA CELEGA TELESA (60 
min) 
2. nagrada    SPROŠČUJOČA MASAŽA OBRAZA + ROKE (30 
min) 
3. nagrada    SPROŠČUJOČA MASAŽA OBRAZA (20 min) 
 
Odgovore nam do 15. oktobra 2017 pošljite na dopisnicah 
na naslov Uredništvo Tržičana, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 
ali po e-pošti na naslov: informacije@trzic.si.  
 
Pravila nagradne igre so objavljena na Facebook portalu 
lutiprodaja  in na vpogled v Uredništvu Tržičana. 

Zaradi slabo berljive objave v prejšnji številki ponovno objavljamo nagradno igro A&M STUDIA 
 DOBREGA POČUTJA. Pri žrebanju bomo upoštevali tudi odgovore, ki smo jih prejeli do 15. septembra.

ZANIMIVI DOGODKI V 
ČLANICAH ZDRUŽENJA 
ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 
6. oktober ob 

15.30
13. festival lepopis-
ja v Žički kartuziji 

Žička kartuzija www.tic.konjice.si

17. do 19. oktober Tematski semi-
nar Digitalizacija 
 nesnovne kulturne 

dediščine

Škofja Loka www.visitskofjaloka.si 

21. in 22. oktober Slovenski poročni 
sejem

Brdo pri Kranju www.porocnisejem.com

21. in 22. oktober Dnevi kmetijstva 
slovenske Istre 

Koper www.dnevi-kmetijstva.si 

21.- 22. in 27.- 
29.oktober ob 16., 

17. in 18. uri  

Noč čarovnic za 
otroke 

Rovi pod starim 
Kranjem

www.visitkranj.com 

30. in 31.oktober 
med 16. in 22. uro

Noč čarovnic za 
odrasle – Slepa ulca 

Rovi pod starim 
Kranjem

www.visitkranj.com 



Krajevna skupnost Križe in Občina Tržič vas vabita na prireditev v 
počas�tev praznika Krajevne skupnos� Križe

 
Križe

Inves�cije v varnost, napredek in kakovost bivanja

6. 10. 2017 na obnovljenem trgu v Križah s pričetkom ob 17. uri

 
 
 
 
 
 
 
 

Na odprtju in blagoslovu obnovljenega trga, cest in komunalne infrastrukture bodo 
sodelovali učenci Glasbene šole Tržič, harmonikar Gašper Komac, učenci Osnovne šole 
Križe ter Pihalni orkester Tržič, po uradnem programu pa vas bo zabavala skupina 
Pepita orchestra.
Vljudno vabljeni!


