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Svetovna prvakinja in najboljši
slovenski plezalci v Tržiču

Kaj je imel minister za zunanje
zadeve povedati Tržičanom?

Saša Pivk Avsec

mag. Jana Jenko

V soboto 15. in v nedeljo, 16. oktobra je v Dvorani tržiških olimpijcev potekalo državno prvenstvo v plezanju, kategorija težavnost,
katerega organizatorja sta bila Planinska zveza Slovenije – Komisije
za športno plezanje in Planinsko društvo Tržič.
Plezalke in plezalci so nastopili v starejši, srednji in mlajši kategoriji.
Tekmovanja so se udeležili tudi naši najboljši plezalci, vključno z
Mino Markovič, ki se zadnjih šest let uvršča na prva ali druga mesta
na tekmah za svetovni pokal, svetovnih igrah, evropskih in svetovnih prvenstvih, Janjo Garnbret (Šaleški AO), večkratno mladinsko
evropsko in člansko svetovno prvakinjo, Domnom Škoficem, trenutno najboljšim slovenskim plezalcem ter ostalimi Slovenci, ki krojijo
plezalne lestvice na svetovnem vrhu.
»Za nami je organizacija še en uspešne tekme državnega prvenstva v
Tržiču. Tekma je bila pravi plezalni spektakel najboljših slovenskih
plezalcev. Vzdušje na tekmi je bilo vrhunsko, obiskovalci so s svojo
navzočnostjo podprli plezalce,« je po tekmi povedal Zoran Golič,
načelnik Športno plezalnega odseka PD Tržič.
Pri mlajših dečkih je bil najboljši Anej Bogataj (DRPK), pri mlajših
deklicah Liza Novak (PK Laško), pri cicibanih je slavil Tim Korošec
(PK Škofja Loka), pri cicibankah Eva Hren (ŠPO APD Kozjak Maribor). Pri članih je bil najboljši Domen Škofic (ŠPO Radovljica), pri
članicah pa je na najvišjo stopničko stopila Janja Garnbret (Šaleški
AO). Pri mladinkah oz. mladincih sta slavila Žan Sudar (AK Ravne)
in Julija Kruder (ŠPO Celje), pri kadetinjah in kadetih Klemen Novak (AO Kranj) in Mia Krampl (AO Kranj), pri starejših dečkih in
deklicah pa Luka Potočar (ŠPO Radovljica) in Lučka Rakovec (ŠD
Proteus). Med tržiškimi plezalci je bil najboljši Aleš Peharc, ki je
med kadeti zasedel odlično četrto mesto.

Tržič doma in v tujini slovi kot kraj s številnimi uspešnimi športniki, ki Slovenijo promovirajo po vsem svetu.
Vendar Tržičani nismo uspešni samo na športnem področju, temveč svoje ideje uresničujemo tudi v številnih
malih podjetjih. Iz podatkov AJPES je razvidno, da je na
območju tržiške občine registriranih 313 družb z omejeno odgovornostjo in 679 samostojnih podjetnikov, zato
verjamem, da bo kljub propadu nekoč velikih podjetij,
kot sta Peko in BPT, Tržič kmalu spet gospodarsko cvetoče mesto.
Pred dnevi je Tržič obiskal tudi minister za zunanje zadeve Karl V. Erjavec in zainteresiranim podjetnikom
predstavil pomen gospodarske diplomacije, ki jo MZZ
v zadnjih letih postavlja na prvo mesto svojih mednarodnih aktivnosti. V dneh pred dogodkom sem malce povpraševala, če se kdo želi udeležiti predstavitve. Odzivi
so bili različni in po svoje tudi presenetljivi. Nekateri so
bili navdušeni, drugi pa pregovorno slovensko nergaški,
češ: »dovolj imam že te teorije in politikov" ali "se ne
splača". Spoštujem vsako mnenje, a hkrati priznam, da te
logike ne razumem. Ljudje radi godrnjajo, da država zanje in za zasebni sektor ne stori nič, po drugi strani pa niti
ne želijo izvedeti, kakšne možnosti za širitev in uspešno
delovanje njihovega podjetja so jim na voljo.
In deluje - diplomatska mreža nam odpira vrata v svet.
Potrebno se je le odpreti in se opreti na državo in njeno
gospodarsko diplomacijo. V zadnjih letih izvoz raste po
več kot 10 odstotkov letno. Podjetniki se bodo morali
zavedati, da na določene trge brez posredovanja države
enostavno ni moč priti, sploh če govorimo o Ruski Federaciji, arabskem svetu, osrednji Aziji in v Afriki.
Lahko smo veseli, da je bilo delovanje gospodarske diplomacije s konkretnimi predlogi predstavljeno tudi v
Tržiču. In če strnem predstavitev predstavnikov Ministrstva za zunanje zadeve, je sporočilo spodbudno: »Uporabite nas! Lahko vam pomagamo poiskati zainteresirane
partnerje v tujini, lahko vam pomagamo navezati stike
ali organiziramo srečanje - ne moremo pa namesto vas
narediti izdelka in podpisati pogodbe.«

Priznanja najboljšim je podeljeval župan Občine Tržič mag. Borut Sajovica.

Planinsko društvo Tržič je zadovoljno s pogoji za delo, ki jih imajo v tržiški športni dvorani. “V Dvorani tržiških olimpijcev imamo
treninge športnega plezanja za mlajše. S tem vzdržujemo bazo in jih
usmerjamo v tekmovalni šport, kjer dosegajo lepe rezultate na različnih nivojih. Najmlajši pa z veseljem plezajo na naši steni v dvorani,
ki je ena boljših v Sloveniji. Stena je stara šestnajst let in je vrhunska
za trening, morda le malo prezahtevna za mlajše tekmovalce,” pove
Zoran Golič.

Na naslovnici:

Državno prvenstvo v športnem plezanju 2016,
Dvorana tržiških olimpijcev.
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Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko, Marinka Kenk
Tomazin, Irma Lipovec, Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič
Urednik fotografije: Luka Rener
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje
pravico do krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom: Tiskarna Uzar d.o.o.
Naslov uredništva: Turistično promocijski in informacijski center
Občine Tržič, Občinsko glasilo »Tržičan«, Trg svobode 18,
4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com, tel.: 04 59 71 536,
www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada 5980 izvodov.
Javno glasilo Tržičan je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353.

župan z nami

Most je trdnejši, varnejši in širši (foto: Arhiv
Občine Tržič).

Uspešno izvedene investicije povečujejo
našo skupno kvaliteto bivanja, pomenijo
več zdravja, pa tudi varnosti, ter prinašajo
nove turistično gospodarske priložnosti.

Kot prva so bila letos zaključena dela v
Dovžanovi soteski pred vhodom v tunel.
S proračunskimi sredstvi Občine Tržič se
je saniralo nevaren in dotrajan oporni zid
pomembne krajevne in gospodarsko-rekreativno-turistične ceste. Za dosego cilja
je bilo potrebno temeljiti globoko v strugi
Bistrice, nad cesto pa urediti plazenje zemljine ter urediti problematične izvirske
in meteorne vode.

lju. Prvotni potrebi številnih krajanov po
javnem vodovodu s kvalitetno pitno vodo
se je pridružila še ureditev meteornega
odvodnjavanja, povečanje poplavne varnosti, na koncu pa tudi popolna ureditev
nekaj odsekov cest. Zadovoljni smo z
zemeljskim vkopom elektro omrežja, žal
pa se za vkop niso odločili pri Telekomu.
Največ težav in zamud smo imeli s sanacijo mostu. Krajani so na lanskem zboru
krajanov poleg sanacije predlagali tudi
razširitev in varnejšo ograjo. Po težavah
in razhajanjih v mnenju statikov, so bila
dela v ponos vsem končana v oktobru. Ob
zaključku investicije se zahvaljujem krajanom za potrpljenje, predloge, odstopljena zemljišča in sodelovanje z gradbinci.
Življenje ob gradbišču nikoli ni prijetno,
se pa po zaključku del vedno izboljša in
trud poplača.

Zaključena dela v naselju
Voh

Tržiška veriga srca
povezuje

V zadovoljstvo občanov so se končala
obsežna dela v naselju Voh v Podljube-

Projekt Tržič - mesto dobrih misli in želja smo delovno, optimistično in aktivno

Varnejši in preglednejši
vstop v Dovžanovo
sotesko

zagnali z dogodkom Tržiška veriga srca.
Prepričan sem, da ga vsi skupaj zmoremo
in ga tudi bomo nadgradili z dejanji. Veliko aktivnosti že odlično teče, precej pa
jih povezani v močno verigo sodelovanja,
podpore in razumevanja lahko še izboljšamo. V začetku oktobra smo sodelujoče
povezali s tekom. Že takoj naslednji teden
smo v Podljubelju, v složni in aktivni vasi,
obeležili 70-letnico domačega Rdečega
križa. Res lepo je bilo v prepolni dvorani
srečati krajane vseh generacij in predstavnike prav vseh društev, ki delujejo v vasi.
Tam, kjer sta sloga in sodelovanje, so vedno tudi rezultati. Obsežna poročila predsednice Marije Janc so naletela na bučen
aplavz. Nikomur, prav nikomur ni treba
biti v strahu, da bo v nesreči ostal sam.
Podobno je bilo tudi na obletnici našega Društva šoferjev in avtomehanikov v
Križah. Druženje, prijateljevanje, skrb za
izobraževanje, pomoč šolam, prometna
varnost ...

Tržiška veriga srca – skupaj zmoremo vse (foto:
Štefan Kodorovič).

Že naslednji dan smo se povezovali v Bistrici. Predsednica KS Vida Raztresen je
skupaj s svetnicami in svetniki krajevne
skupnosti ob sodelovanju domačih balinarjev pripravila kostanjev piknik z domačim moštom za vse krajane. Nekaj dni
kasneje smo v OŠ Križe predali namenu
obnovljene prostore telovadnice, atrija in
učilnice v naravi ter gostili osnovnošolce
iz našega pobratenega mesta v Franciji.
Nepozaben dogodek ustvarjalnosti, druženja in prijateljstva.

Zunanji, očem najbolj prijeten del je zaznamovala nova ureditev ceste z razširitvijo in boljšo
preglednostjo ter alpskemu svetu prilagojena leseno-jeklena ograja z razgledno ploščadjo,
namenjeno obiskovalcem, kolesarjem in ribičem (foto: Arhiv Občine Tržič).

Hvala ravnatelju Stanetu Grumu za idejo
in program. Vsem vam, občanke in občani, pa prijazno povabilo k udeležbi in sodelovanju.
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Lastniki nekdanjega kompleksa BPT-ja v Tržič vabijo nove investitorje
Saša Pivk Avsec

V prostorih Paviljona NOB v Tržiču je
konec septembra potekala javna tribuna o
razvojnih priložnostih območja nekdanje
Bombažne predilnice in tkalnice. Za revitalizacijo in razvoj območja je izkazan
interes tako na strani družbe Voje d.o.o.,
ki je večinski lastnik nepremičnin na območju BPT, kot na strani Občine Tržič,
ki se zaveda, da je zagotavljanje celostne
obnove možno le ob vsaj delnem javnem
lastništvu kompleksa, ki mu sledi javnozasebni in povsem zasebni naložbeni cikel. Občinski svet je na avgustovski seji
soglasno sprejel sklep o nakupu nekaterih
nepremičnin na območju nekdanje BPT. S
tem želi urediti javni mestni park, posodobiti že obstoječe javno parkirišče ter vzpostaviti javno cesto znotraj kompleksa.
Postopoma se bo prenovila še komunalna
infrastruktura, po zunanjem obodu kompleksa je načrtovana izgradnja kolesarske
in peš poti ter ostale javne infrastrukture. Občina bo za 12.285 m2 nepremičnin
družbi Voje d.o.o. plačala nekaj manj kot
340 tisočakov proračunskih sredstev.
“Zgodba, kot je kompleks nekdanjega
BPT, se lahko uspešno zaključi le, če steče dialog. Ko se poenotijo stališča med
lastniki in lokalno skupnostjo, takrat je
možno pričakovati uspeh,” je že takoj
na začetku javne tribune povedal Andrej
Ržišnik, arhitekt in ustanovitelj podjetja
Protim Ržišnik Perc, ki je spretno vodil
razpravo. Pomembno se mu zdi dejstvo,
da lastnik nima samo vizije, ampak tudi
načrt za njeno izvedbo.
Lastniki poslušajo očitke, da se na območju kompleksa BPT zadnjih 15 let nič
ne dogaja in stavbe klavrno propadajo. A
temu ni čisto tako. “Na našem dvorišču

Javna tribuna, katere namen je bilo spodbuditi
prisotne za delovanje na tem področju in
pridobiti koristne informacije in ideje, ki bi še
pripomogle k spremembi idejnega projekta, je
bila dolga in živahna (foto: Media butik).
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je živahno. V prostorih, ki so večinoma
primerni za skladišče, delujejo podjetniki
s proizvodno dejavnostjo. Vrata pa odpiramo tudi različnim društvom, ki jim za
minimalno ceno zagotavljamo prostore in
njihovo delovanje,” pravi Damjana Habjan, direktorica družbe Voje d. o. o.
Celotno območje je objekt varstva tehnične kulturne dediščine. Miloš Ekar, vodja
Območne enote Kranj Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije je izpostavil
dve stvari, ki sta zelo pomembni in ju je
vredno ohraniti. “Prva je ravna površina
v naselju, ki je sicer stisnjeno med hribe,
druga pa ohranjena arhitektura s konca 19.
stoletja, ki ji v Sloveniji ni para, tako po
lepoti izvedbe kot po njeni ohranitvi.”
Največjega aplavza med udeleženci tribune je bila deležna Mateja Čadež iz Trgovine Grašca iz Križev, kjer jim je zmanjkalo
prostora za širitev svoje dejavnosti. Ker
Tržič postaja vse bolj zanimiv za kolesarski turizem, razmišlja o veliki športni
trgovini, ki je v Tržiču ni, ter pokriti kolesarski stezi, ki bi privabila adrenalinske
navdušence tudi iz drugih krajev. Da ne bi
dejavnosti preselila bližje Kranju, ji mora
kompleks ponuditi konkurenčno prednost,
ki jo bo prepričala. “Jaz si upam, če mi
kdo pomaga,« pravi uspešna tržiška podjetnica.
Po slišanih pobudah, predlogih in kritikah
je do besede prišel tudi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. “Skupaj z lastniki,
Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije in Občinskim svetom Občine
Tržič smo zadevo pripeljali tako daleč, da
se je o vsebinah sploh možno pogovarjati.
Občina se je odločila pomemben del kompleksa, ki pomeni infrastrukturo, odkupiti.
Danes je bilo večkrat slišati, da je kompleks prenatrpan, zelo gosto pozidan, zato
je naš namen tudi rušitev ene od stavb, ki
je bila zgrajena po vojni. Slišali smo nekaj
podjetniških pobud in idej, pogrešam pa
večje število obrtnikov in podjetnikov, ki
bi bili dejansko pripravljeni investirati v
prostore,” je povedal župan. “Potrebno se
je zavedati, da ne govorimo o občinskih
prostorih in občinskem zemljišču, pač pa o
prostorih z znanim lastnikom, ki se skupaj
z Občino in Zavodom za varstvo kulturne
dediščine trudi vanje pripeljati različne
vsebine. Prav vse pa so sprejemljive in
dobrodošle,” še dodaja.
Od številnih dejavnikov je odvisno, kdaj

bo idejni projekt v celoti lahko tudi dejansko zaživel. Po besedah Damjane Habjan prej kot v desetih letih težko. Župan
mag. Borut Sajovic je konkretnejši. “Dejanja štejejo. Pogodbo za odkup nepremičnin bomo realizirali še letos, denar v
proračunu je pripravljen. Prihodnje leto
pa bomo v proračun umestili sredstva za
rušitev stavbe in izgradnje mostu. Že konec letošnjega leta pa pričakujemo konzervatorski načrt, ki omogoča nadaljevanje postopkov s podrobnim prostorskim
načrtom za kompleks BPT.”
Pred lastniki nekdanjega kompleksa BPT
je naporen projekt. “Razvoj prostora je
umetnost možnega. Ne pričakujte preveč,
sploh pa ne pričakujte prehitro.” S temi
besedami je javno tribuno sklenil Andrej
Ržišnik, prepričan, da bodo v prihodnosti
ljudje v Tržič hodili tudi zaradi unikatnosti mesta.

Ulični festival Zelena luč za
trajnost in javna razprava
o viziji razvoja prometa v
Tržiču
Občina Tržič se je tudi letos pridružila številnim krajem v Evropi v projektu
Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto
med 16. in 22. septembrom na različne
načine opozarjajo na negativne posledice
motornega prometa na okolje, družbo in
kakovost življenja ter na drugi strani na
vse dobrobiti, ki jih prinaša trajnostna mobilnost.
V Tržiču je tako potekal Ulični festival
Zelena luč za trajnost. Festival je del pro-

Središče Tržiča je tako za nekaj ur postalo
prostor različnih nastopov, razstav, projekcije
filma, zabavnih aktivnosti za otroke in
zanimivih dejavnosti za odrasle (foto: Arhiv
Konzorcija CPS).

spremljamo, poročamo
jekta Celostna prometna strategija Občine
Tržič, ki sta ga Občina Tržič in Konzorcij
CPS začela spomladi in bo omogočil nov,
trajnostni pristop k načrtovanju prometa.
Celostna prometna strategija bo prispevala ne samo k bolje izkoriščeni prometni
infrastrukturi, manjšim zastojem in onesnaževanju, ampak tudi k večjemu zadovoljstvu in zdravju ljudi ter okolja. Kot
je povedala Katarina Otrin iz Konzorcija
CPS, »naraščajoč motorni promet zavzema vse večji del javnega prostora v mestih,
in to tudi na račun zelenih površin, poleg
tega je največji porabnik energije, velik
onesnaževalec zraka, avtomobil pa predstavlja velik del stroškov gospodinjstva«.
»Ob razvoju Celostne prometne strategije
pogled usmerjamo v spremembo dejanj,
ki bo potrebna, da bomo zastavljene cilje
lahko tudi dosegali. Tu pa bo ključen premik v glavah vseh nas, občanov te čudovite občine,« je ob otvoritvi festivala in s
tem Evropskega tedna mobilnosti izpostavil župan Borut Sajovic.
V okviru festivala je potekala tudi javna
razprava, na kateri so udeleženci razpravljali o viziji razvoja prometa v Tržiču in možnih ukrepih. »Iskanje skupnih
rešitev in pogovori s prebivalci, ki se jih
problematika neposredno tiče, so ključni
pri urejanju prostora in prometa. Soočenje različnih pogledov razkrije, kaj vse
je potrebno upoštevati pri pripravi tako
pomembnega dokumenta, kot je Celostna
prometna strategija,« je povedal Urban
Jeriha iz Konzorcija CPS. Skupna vizija in
nabor ukrepov bodo javnosti predstavljeni
v naslednji fazi priprave dokumenta, predvidoma novembra letos.

V družbi najbolj razvijajočih
kolesarskih destinacij tudi
Tržič
Konec septembra je bila na obisku Slovenije ekipa britanske revije Mountain Bi-

Malo je lepih slovenskih krajev, ki imajo tako
razvejane možnosti za uživanje v gorskem
kolesarjenju, kot naš Tržič.

king UK, ki sodi med najbolj priljubljene
gorsko kolesarske revije na svetu. Uveljavljen novinar James McKnight je z ekipo obiskal sedem zanimivih kolesarskih
destinacij, med drugim tudi Tržič. McKnight je bil navdušen nad gostoljubnostjo in
možnostmi razvoja gorsko kolesarskega
tuizma pri nas. S kolesarji Turno kolesarskega odseka PD Tržič je doživel razkošje
poti pod Košuto, obenem pa je opozoril,
da bi sprememba in sprostitev nacionalne
zakonodaje za vožnjo v naravnem okolju
razvoj kolesarstva lahko še pospešila. “,”
pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Občina Tržič v boljše pogoje
za delo mladih v Križah
vložila več kot 115 tisočakov
Okrog šole v Križah se je med letošnjimi poletnimi počitnicami veliko delalo.
Ker je bil objekt telovadnice energetsko
potraten, je Občina Tržič objekt obnovila.
V prvi fazi je bila že pred časom sanirana strešna konstrukcija telovadnice, julija
letos pa se je v drugi fazi zamenjalo stavbno pohištvo in izvedla toplotna izolacija
obodnih fasadnih sten. Vrednost investicije znaša 75.267 evrov.
Otroci pa so se z novim šolskim letos razveselili še prenovljene učilnice v naravi.
Opravljena so bila zemeljska dela, ki so
zajemala odstranitev starih temeljev in
štorov, ravnanje terena, novo tlakovanje
in zatravitev površin, nameščene so bile
nove parkovne mize in klopi, leseno gugalo in visoka greda za gojenje zelenjave. V
sklopu učilnice v naravi sta bila na novem
prodnatem platoju postavljena gugalnica
in kombinirano igralo, kjer se hkrati lahko
igra štirinajst otrok. Občina Tržič je za to
investicijo namenila 28.429 €. Simbolično
odprtje učilnice na prostem in energetsko
obnovljene telovadnice šole je bilo 18.
oktobra, ko so kriški osnovnošolci gostili
tudi svoje francoske vrstnike iz pobratenega mesta Sainte-Marie-aux-Mines.

Učilnica v naravi pri OŠ Križe (foto: arhiv Občine
Tržič).

Pred telovadnico se je obnovila asfaltna
površina in uredilo odvodnjavanje, v skupni
vrednosti 12.232 € (foto: arhiv Občine Tržič).

Minister Erjavec o pomoči gospodarske diplomacije
Občino Tržič je sredi oktobra obiskal Karl
Erjavec, podpredsednik vlade RS in zunanji minister, z namenom predstavitve aktivnosti, s katerimi gospodarska diplomacija lahko pomaga slovenskim podjetjem
pri nastopanju na tujih trgih. V Paviljonu
NOB sta poleg župana Občine Tržič mag.
Boruta Sajovica zbrane nagovorila še veleposlanik mag. Franc But, vodja sektorja
za bilateralno gospodarsko sodelovanje
na Ministrstvu za zunanje zadeve, predstavnik Javne agencije RS za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit Slovenija) in
Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne
agencije Gorenjske (RRA Gorenjske).
Minister je na dogodku, ki je potekal v
sodelovanju z Jano Jenko, Gospodarsko
zbornico Slovenije – Območno zbornico za Gorenjsko in Regionalno razvojno
agencijo Gorenjske, predstavil aktualne
razmere v mednarodni skupnosti in znotraj
Evropske unije, omenil posledice, ki jih bo
ob odhodu Velike Britanije iz EU posredno lahko čutilo tudi slovensko gospodarstvo, izrazil zaskrbljenost nad krizami, s
katerimi se soočajo nekatere države, in optimistično izpostavil rast slovenskega gospodarstva, ki je v tem obdobju posledica
povečanega izvoza. Tržiškim podjetnikom
in obrtnikom je predstavil instrumente, ki
jih imajo Ministrstvo za zunanje zadeve
ter 53 diplomatskih konzularnih predstavništev po svetu pri tem na voljo.
“Glede na svojo lego, infrastrukturo, bližino avtoceste in letališča ima Tržič izjemne možnosti za nadaljni gospodarski
razvoj. Vemo, da je bil v preteklosti Tržič
močno gospodarsko središče in nobenega
razloga ne vidim, da se v prihodnosti Tržič
ne bi mogel vrniti na iste pozicije,” pravi
minister Erjavec, ki si je po okrogli mizi
ogledal dva proizvodna obrata, ki dobivata nove vsebine, in sicer prostore nekdanje
tržičan
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Bombažne predilnice in tkalnice ter prostore v nekdanjem Peku, v katerih deluje
čevljarka Alja Viryent.
Velika slovenska podjetja so s storitvami
gospodarske diplomacije dobro seznanjena: “Želeli pa bi si še več obrtnikov
in mikro ter malih podjetij, za katere se
mi včasih zdi, da niti ne vedo, da imajo v
primeru poslovne ideje, ki jo želijo razviti
na tujih trgih ali problemov, ki jih želijo
rešiti, možnost obrniti se na nas,” je povedal veleposlanik mag. Franc But. Na
pogosto zapostavljanje malih obrtnikov
in mikropodjetij, ki v Tržiču prosperirajo
in si želijo dodatne spodbude in možnosti
predstavitve na večjih sejmih v tujini, je
opozoril Toni Čebron, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Tržič.
Regionalna razvojna agencija Gorenjske,
ki jo vodi Rok Šimenc, je del regionalne

uprave, ki je zadolžena za pridobivanje
evropskih sredstev.
“Tržič vidim predvsem skozi luč malega in srednjega podjetništva. Tako velika
tovarna, kot je Peko,
bo težko nastala,
imamo pa veliko odličnih malih podjetnikov. Ne pozabimo
na turistično smer, Pomoč gospodarske diplomacije slovenskemu gospodarstvu (foto:
ki je morda nekateri Media butik).
še ne prepoznajo. Mislim, da se Tržič tega in tržiškega gospodarstva je nedvomno
zelo dobro zaveda, saj želi postati prva precej. Ustvariti je potrebno primerne prodestinacija v Sloveniji za gorsko kolesar- storske pogoje, s perspektivnimi razpisi
jenje,” je razvojne možnosti Tržiča orisal privabiti tuje investitorje z odprtim srcem
Rok Šimenc.
in marsikaj poenostaviti na administrativIzzivov za prihodnji razvoj slovenskega ni ravni.“

Vizija: Na bolje

Večkrat peš in s kolesom,
manjkrat za volan

Konzorcij CPS

Projekt priprave Celostne prometne strategije, ki ga je Občina Tržič začela spomladi, je v eni od najzahtevnejših in najpomembnejših faz: v fazi oblikovanja
vizije, na podlagi katere bomo lažje določili konkretne ukrepe za doseganje strateških ciljev. Vizijo bomo vsem občanom
natančneje predstavili v drugi polovici novembra, ko bomo pripravili tudi razstavo
o prihodnosti prometa v naši občini.

Vizija nastaja na podlagi vaših
mnenj in spodbud
V fazi pregleda stanja prometa v občini smo s pomočjo občanov uspeli zbrati
mnogo mnenj, kritik, idej in spodbud za
izboljšanje prometa. Poleg strokovnega
pregleda in različne dokumentacije so
prav razmisleki občanov temelj za sestavo vizije in ukrepov, ki ji bodo sledili. Vsi
pa morajo na koncu zadostiti strateškemu
cilju projekta, ki je izboljšanje dosegljivosti urbanih območij z zagotavljanjem visokokakovostne in trajnostne mobilnosti
in transporta. Le na takšen način se bomo
približali sodobnim evropskim mestom z
manj zastoji in onesnaževanja ter z večjo
kakovostjo bivanja.

Konzorcij

CPS

konzorcij-cps.si
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Med analizo se je izkazalo, da je v občini
veliko preveč avtomobilskega prometa in
da premalo ljudi uporablja trajnostne načine mobilnosti. Zato je prvi izziv projekta, kako zmanjšati število voženj z avtomobilom in istočasno vzpodbuditi ostale
načine. Po pregledu cest in po pogovorih
z občani se je kot razlog za trenutno situacijo pokazalo dejstvo, da marsikje v občini ni pločnikov in kolesarskih stez ter da
vozniki avtomobilov z velikimi hitrostmi
ne pripomorejo k občutku varnosti pešcev
in kolesarjev. Zato je eden od prvih ciljev
prav gotovo ureditev in izboljšanje infrastrukture za pešce in kolesarje ter vpeljava
načinov za upočasnitev voznikov. Predvsem si želimo, da bi se pešačenja in kolesarjenja v šolo navadili mladi – in to vsak
dan, ne glede na vremenske pogoje. Za to
pa potrebujemo varno infrastrukturo. Razmišljamo tudi o drugih ukrepih za spodbudo alternativnih načinov transporta, kot so
vpeljava več peš-con, znižanje dovoljene
hitrosti v naseljih, vpeljava sistema P+R
(parkiraj in se pelji z javnim potniškim
prevozom) ter občasne prometne zapore
na določenih območjih.

Učinkovitejši javni potniški
promet
Marsikaj nas čaka tudi pri ureditvi javnega potniškega prometa. Predvsem iščemo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

možne ukrepe, ki bi omogočili, da bi bila
najenostavnejša, najhitrejša ali najcenejša
pot do Kranja ali Ljubljane pot z avtobusom ali katero drugo obliko javnega transporta. Velik izziv na tem področju je tudi
izboljšanje javnega potniškega prometa za
starejše občane. Ta je namreč zaradi oddaljenih postajališč in redkih voženj za marsikoga težko dostopen, zato razmišljamo o
novih možnostih prevoza starostnikov in
drugih ranljivih skupin. Kot že omenjeno,
pa je ena od nalog tudi urejanje parkirišč
za potrebe sistema P+R.

Ne pozabljamo na avtomobiliste
Kljub temu, da je cilj Celostne prometne
strategije predvsem zmanjšanje avtomobilskega prometa, pa vseeno ne pozabljamo na izboljšanje kakovosti le-tega. Tu
smo si edini, da bi morali dokončati ali
dopolniti že začete ali dogovorjene projekte, kot so sanacije nekaterih odsekov
cest in križišč v občini, navezava na ljubeljsko hitro cesto, ureditev prometnega
režima okoli šol in vrtcev ter polnilnic za
električna vozila.
Spremljajte aktualno dogajanje na www.
trzic.si in na www.facebook.com/konzorcij.cps. Dodatna vprašanja in pobude lahko naslovite na obcina@trzic.si in urban.
jeriha@ipop.si.
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Odkritje spominskega obeležja »Tajna skladišča
orožja milice - 1990/91« v Seničnem
Jože Romšak; foto: Klemen Belak

14. oktobra smo se v Seničnem spominjali
25-letnice slovenske osamosvojitve. Takrat so politične in vojaške oblasti v Beogradu dale jasno vedeti, da ne bodo dopustile odcepitve Slovenije in prva resna
grožnja je bil poskus odvzema orožja TO
Slovenije. Temu se je večina enot uprla in
orožje pravočasno premestila na skrivne
lokacije. Tudi v takratni Milici smo v popolni tajnosti izvedli disperzijo vojaškega
orožja, streliva in arhiva na šest skrivnih
lokacij v občini Tržič.
Morda je nekaterim manj znano, da je bila
takratna Milica organizirana tudi kot vojaška organizacija. Nekaj tisoč uslužbencev
milice v Sloveniji je bilo dobro oboroženih in izurjenih tudi za vojaško delovanje.
Usposabljali in oborožili smo tudi enote
Narodne zaščite, ki so varovale vitalne
objekte v naseljih, tudi v občini Tržič. V
Tržiču smo v juliju 1990 vojaško orožje,
strelivo in arhiv Milice prepeljali na šest
tajnih lokacij: dve v Podljubelju, ostale v
Seničnem, Zvirčah, Bistrici pri Tržiču in
na Loki. Na podlagi obrambnega načrta
smo namreč predvideli možnost vojaškega konflikta večjih razsežnosti in celo
možnost začasnega umika vojaških enot v
ilegalo. Zato je bilo pomembno, da smo
izbrali lokacije skrivnih skladišč pri zaupanja vrednih ljudeh, pri tem pa upoštevali tudi bližino varnega zavetja pogorja

Kriške gore, Dobrče in Prevale. To akcijo
je v strogi tajnosti izvedel takratni namestnik komandirja Jože Romšak s še dvema miličnikoma. Zaradi pomembnosti te
akcije in nevarnosti za osebe, ki so orožje
skrivale, je tajnost oseb in lokacij veljala
kar 25 let.
Ena od lokacij skrivnega orožja je bila
tudi v Seničnem, v stanovanjski hiši Sonje
in Dušana Belaka. Danes si težko predstavljamo, koliko poguma, nesebičnosti
in domoljubja sta imela, saj bi odkritje
skladišča zanju pomenilo konec svobode
in tudi življenjsko nevarnost. Dušan je
bil rezervni miličnik in je ob agresiji na
Slovenijo med prvimi pričel opravljati
službo na PM Tržič. Takrat smo uporabili pri njem skrito orožje za popolnitev
oborožitve ostalih vpoklicanih rezervnih
miličnikov.
Na slovesnosti v Seničnem se je zbralo
okoli 70 ljudi, med njimi člani veteranskih organizacij PVD Sever Gorenjska in
OZVVS Tržič, predstavniki ZB NOB Tržič, ZSČ Tržič in njihovi praporščaki. Prisotni so bili tudi gostje: direktor občinske
uprave Drago Zadnikar, predsednik sveta
KS Senično Primož Studen, direktor PU
Kranj Simon Velički, vodja Službe direktorja Boštjan Glavič, komandir PP Tržič
Boštjan Lenček, komandir PP Jesenice
Robert Račman, predstavnika OZVVS

Zaključek tržiškega
pokala v rekreativnih
tekih 2016

ativne tekače. Za pokal je štela udeležba
na petih tekmovanjih od skupaj sedmih
tekaških prireditev. Na sklepni prireditvi
smo podelili tudi priznanja tekmovalcem,
ki so bili udeleženi na vseh sedmih tekih.
Kar osem tekačev je odteklo vseh sedem
tekov: Lili Mohorč, Dina Pintarič, Pavel
Erlah, Aleš Rozman, Marko Meglič, Luis
Zupančič, Tone Košnjek in Boštjan P.
Strnad. V posameznih kategorijah so bili
zmagovalci pokala sledeči. Pri ženskah je
v kategoriji A zmagala Ema Valentina Sajovic, v kategoriji C Dina Pintarič, v kategoriji D Lili Mohorč ter v kategoriji E Ana
Jerman. Med moškimi je v kategoriji C
osvojil prvo mesto Simon Strnad, v kategoriji D Aleš Rozman, v kategoriji E Tone
Košnjek in v kategoriji F je prvo mesto s
šestimi zmagami prepričljivo osvojil Janez Ambrož. Hvala vsem organizatorjem

Biserka Drinovec

Druga sezona tržiškega pokala v rekreativnih tekih se je uspešno zaključila s tekom pod Storžič. Dobra proga, super tekači in prijetno vzdušje na koncu so povedali
svoje. Športna zveza Tržič se je skupaj s
Planinskim društvom Križe, TK tržiške
strele, ŠD Jelendol Dolina, ŠKD Žiganja
vas, in ŠD Lom odločila, da za popularizacijo teka organizira tekaški pokal za rekre-

Tržič Anton Stritih in Vojko Damjan,
predsednik ZB NOB Tržič Jure Jerkič in
predstavniki PVD Sever Gorenjske Jože
Mencin, Damjan Renko, Gortan Simončič
in Marjan Anzeljc.
Udeležence je v imenu župana nagovoril
Drago Zadnikar, direktor občinske uprave, ki se je zakoncema Belak še posebej
zahvalil za njuno domoljubno dejanje in
poudaril, da zgodovine ne pišejo vedno
le veliki, marveč tudi mali ljudje, ki jih
domovina ne bi smela pozabiti. Sledila
sta nagovor predsednika KS Senično ter
kulturni program, v katerem so nastopile
učenke OŠ Križe ter moderatorka Maja
Tekavec. Slavnostni govornik je bil Jože
Romšak, nekdanji namestnik komandirja
PM Tržič. V svojem govoru je na kratko opisal vlogo takratne milice v vojnih
razmerah in potek akcije tajnih skladišč
orožja milice v Tržiču. Posebej je poudaril pogum zakoncev Belak in jima zaželel še obilo zdravja in dolgo življenje v
svobodni Sloveniji. V nadaljevanju slovesnosti sta Drago Zadnikar in Jože Mencin, predsednik PVD Sever Gorenjska,
svečano odkrila spominsko ploščo na hiši
zakoncev Belak, s čimer se je tudi zaključil uradni del slovesnosti ob odkritju prve
spominske plošče »Tajna skladišča orožja
milice - 1990/91« v Občini Tržič.
tekov za sodelovanje ter Občini Tržič za
podporo. Tekačem pa hvala, ker ste bili z
nami, z upanjem, da vas bo naslednje leto
še več.
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Beseda Ivana Cankarja
Marinka Kenk-Tomazin

Maja letos je minilo 140 let od rojstva velikega slovenskega pisatelja, dramatika,
vizionarja – kaj vse bi še lahko našteli! –
Ivana Cankarja. V knjižnici smo v tistem
mesecu razstavljali njegova dela in priporočali njegov opus v branje. Za september
pa smo načrtovali spominski večer »Tja

pojdem, kjer so rasle moje najlepše rože«
(iz črtice v Podobe iz sanj). Ker je Mladinsko gledališče Tržič pod vodstvom Borisa
Kuburiča doslej ob vsaki okrogli obletnici
Ivana Cankarja pripravilo recital, smo se
odločili za sodelovanje pri konceptu, besedilu in izvedbi.

Med obiskom Izidorja Cankarja (Boris
Kuburič) pri Ivanu Cankarju (David Ahačič) se je pletla njegova beseda, ki so jo
iz napisane zvočno prelili med nas člani
Mladinskega gledališča Tržič (Marina
Bohinc, Marja Bohinjec, Draga Heijden
Bajt) ter Maja Gradišar in Bojan Veselinovič. Glasbeno sta večer obogatila
Mateja Langus ter Tomaž Koder s slovenskimi narodnimi pesmimi. Še vedno
v popolnosti enako aktualna in obenem
prelepa beseda našega umetnika priča,
kako je res velik. Vredno ji je bilo prisluhniti.

Ob Besedi Ivana Cankarja
Ob Besedi Ivana Cankarja pa je beseda tekla tudi o njegovem portretu, ki so si ga izvajalci literarnega večera za nekaj dni izposodili na OŠ Križe. Cankarjev portret je v
začetku 50. let preteklega stoletja za potrebe tržiške kulture z oljnimi barvami na lesonit odlično narisal domači sobopleskar Vikor Ivnik (1910-1972). Portret dimenzije
1m x 1m, je do konca 80. let 20. stoletja krasil dvorano Kina Tržič, nato pa poniknil neznano kam. Ivo Kokalj, ljubiteljski režiser in igralec ter nekaj let skrbnik prenovljenega
Kulturnega centra Tržič, domneva, da je bila slika iz dvorane umaknjena takrat, ko so zaradi potrebe kinopredstav dvorano "oblekli" v blago.
Po drugi vojni, tja do leta 1950, so Tržičani današnji Kulturni center imenovali "Na skali", leta 1950 se na plakatih in vabilih prvič pojavljata staro in novo ime »Cankarjev
dom na SkaliW ter po letu 1951 samo še Cankarjev dom. Ko pa je sredi šestdesetih dvorana prešla v roke Kinopodjetja Kranj in s(m)o jo kulturniki proti visokemu plačilu
lahko uporabljali le takrat, ko ni bilo kinopredstav, pa s(m)o osrednjemu tržiškemu kulturnemu hramu preprosto rekli dvorana Kina Tržič. Ker je takoj po vojni na omenjenem odru delovala dramska skupina Ivana Cankarja, so dvorana, stanovanja nad njo in mansardni prostori Glasbene šole Tržič dobili ime po osrednjemu slovenskemu
dramatiku Ivanu Cankarju (1876 - 1918); zato lahko upravičeno domnevamo tudi, da so novozgrajeno cesto od sedanje Avtobusne postaje Tržič do "Švelca" prav tako
poimenovali »Cankarjeva«.
Cankarjev portret, ki so ga kriški učitelji (po besedah upokojene učiteljice slovenščine Marije Teran) rešili pred (ne)gotovo usodo, se je čez čas sramežljivo pojavil v večnamenskem prostoru Osnovne šole Križe in končno našel svoj mir v tamkajšnji šolski knjižnici.
Vsi, ki se portreta spominjamo še iz svojih mladostniških časov, smo županu izrazili željo, da bi se portret ob 140-letnici rojstva Ivana Cankarja vrnil v dvorano Kulturnega
centra Tržič in nismo naleteli na gluha ušesa. Šoli smo originalni portret vrnili, Toni Čebron je na fotografsko platno prenesel repliko portreta in v dogovoru z Občino se bo
Cankar na svoje staro mesto vrnil še do konca letošnjega leta.
Boris Kuburič

Zaključek projekta
Rotary kluba Tržič - Naklo
Jožef Perne

Rotary klub Tržič Naklo je v svojem
prvem dobrem letu delovanja izvedel kar
nekaj humanitarnih aktivnosti. Najbolj se
je prijel program DAN ZA ŽIVLJENJE, s
katerim klub lokalni skupnosti donira defibrilator, hkrati pa izvede izobraževanje
oživljanja ob nenadnem srčnem zastoju.
Pomembna aktivnost pa je bil tudi kulturni projekt SLIKE ZA SLIKARKO, ki ga
je klub v preteklem letu izvajal s Kulturnim društvom Tabor Podbrezje. In prav v
Podbrezjah, na 11. Taborskih dnevih, ki
so že tradicionalno organizirani v okviru
Dnevov Evropske kulturne dediščine, je
bil projekt z donacijo Kulturnemu društvu
tudi uspešno zaključen.
V Podbrezjah so v tem letu odkrili spomenik slikarki Ivani Kobilca. Dogodek se je
zgodil na poletni solsticij in je slovesno
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obeležil devetdeset let slikarkine smrti.
Ob tej priliki je bila izdana tudi njena monografija Videla sem svet in življenje. 1.
in 2. oktobra, na Taborskih dnevih, je bila
odprta »Ivanina pot«, Pot kulturne dediščine Podbrezje. Leto Ivane Kobilca, kot so
si ga zamislili v Podbrezjah, je odmeval v
slovenskem prostoru in tudi širše. Osnovni namen je bil predstaviti slikarko, oživiti njeno povezanost s Podbrezjami in ji
postaviti sploh prvo obeležje v Sloveniji.
Projekt SLIKE ZA SLIKARKO je imel za
namen pomagati zbirati sredstva, morda
še pomembneje pa je bilo, da je animiral
krajane, osnovnošolce, slikarje v obeh občinah Tržič in Naklo. Štiri osnovne šole,
OŠ Tržič, Križe, Bistrica in Naklo so se
vključile na način, da so osnovnošolci poslikali miniaturna slikarska platna s Kobilcinima motivoma Kofetarice in Poletja. Te
miniaturke, zaprte v lično škatlo, so bile
na raznih prireditvah zahvala za donacijo.
Posebej so se potrudili v OŠ Naklo, kjer
so izdelali tudi glinene izdelke, ravno
tako na tematiko obeh motivov. Novoletni
Gorenjski rotarijski ples, Prešernov dan
v Kranju, Materinski dan in še bi lahko
naštevali dogodke, na katerih so se zbirala

sredstva za projekt in širilo znanje o slikarki.
Rotary klub je zbral in doniral za projekt
Kobilca 4.500 eur. Denar je bil poleg že
omenjenih dogodkov večinoma zbran na
dobrodelni dražbi slik na letošnjem Kresnem plesu v Tržiču in dogodku Perpetuum
mobile v Dupljah. Poleg tega pa so Gorenjski rotarijci na dobrodelnem plesu na
Brdu zbrali še dodatnih 1.400 eur. Slike so
prispevali v največji meri slikarji Kulturnega društva Tabor, nekaj pa tudi Zveza
likovnikov Slovenije.
Na zaključni prireditvi v Podbrezjah je
predstavnica Rotary kluba predsednici
KD Tabor tudi slovesno izročila donatorski ček.
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8. Besedarije v
Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja
Jožica Koder; foto: Nikola Todorović

Bile so imenitne. Če ima kdo kakšne težave, vsak jih ima, take in drugačne, je ob
poslušanju Besedarij pozabil nanje.
Slavko Bohinc se je postavil v vlogo nekdanjega šuštarja, v narečju je z živahno besedo in prepričljivo mimiko pripovedoval,
kako je bilo, ko so šuštarji hodili v štero,
kako so izbirali jungre. Za ilustracijo je s
seboj prinesel šuštarsko orodje, po tržiško

Krila migracij: po meri
življenjskih zgodb
Valerija Rant Tišler

Jesenski oktobrski večer nam je v knjižnici s svojim strokovnim pristopom obogatila dr. Mirjam Milharčič Hladnik. Vsak
dan nas mediji zasipajo z informacijami
o beguncih. Besede, ki sestavljajo njihove
zgodbe, nam porajajo strah. Begunci nam
predstavljajo »težave«, ki jih je potrebno
odstraniti. Vendar ni vse tako črno-belo.
Migracije so vedno bile in bodo. Dr. Mirjam Milharčič Hladnik nam je povedala,
da o njih vemo malo ali skoraj nič, saj jih
šolski učbeniki sploh ne omenjajo. Kot nekaj, kar se ni zgodilo, kar bi želeli pozabiti.
Pa vendar se je dogajalo tudi na naših tleh.
Neskončno veliko ljudi je iz Slovenije,
pa tudi Jugoslavije, odšlo v svet. Večina v
Ameriko, nekaj v Nemčijo, pa tudi v druge
države sveta. Nekateri so se vrnili, drugi

cvovje. Zapel nam je skoraj ponarodelo tržiško pesem o Janezu in Micki in ljudsko
iz Križev Kje je moj mili dom.
Mojca Sedminek nam je z jedrnato besedo,
doživeto odstirala usode ljudi, s katerimi
se srečuje na svojih socialno-humanitarnih
poteh. Veliko dobrega naredi za ljudi, ki so
postavljeni v nevidni kot življenja, kjer sta
doma bridkost in nemoč.
Zanimivo besedilo Ljube Jakšič je bilo
pravo strokovno predavanje, bila je zavzeta učiteljica angleščine, do leta 1991 tovarišica, nato gospa. Nič ne zavida današnjim
učiteljem angleščine, ker je pouk zaradi
sodobne tehnologije povsem drugačen kot
nekoč. Povedala je, kje vse po svetu so
njeni nekdanji učenci. Rada ima angleščino, hkrati pa je opozorila na lepoto slovenskega jezika, da ga je treba negovati.
Marjana Oblak je z odkrito besedo predsta-

vila svojo življenjsko zgodbo, o vseh bridkostih, ki so jo doletele. Z veliko poguma,
s pridnostjo in vztrajnostjo je premagala
številne težave. Zdaj živi v Lešah, sama,
zadovoljna. Priključila se je skupini Leske.
Zelo rada je v tej skupini. Pojejo vsepovsod in žanjejo uspehe. Vem, da zna sestaviti vesele skeče, z njimi popestri druženje
v skupini Leske.
Janez Mayer je navdušil s svojo pesniško
besedo, z njo nas je popeljal v zgodovino, v preteklost Tržiča. V eni od pesmi se
spominja posebneža Tadlnovega Kristlna.
Vsak Janezov verz priča, da ima rad Tržič.
Živi v Kranju. A Tržič je le Tržič.
Besedarije so obogatile še Tanja Ahačič, s
svojo blago besedo je odlično vodila program in predstavila nastopajoče, in pevki
iz Jelendola – Vesna Štefe in njena vnukinja Julija sta dokazali, da znata res lepo
zapeti pesmi, ki jih Vesna piše sama.
V zaključku večera je svoj pretresljiv prispevek z naslovom Moja pot iz Irana v
Slovenijo predstavil begunec Hasan Qashqaei, to je bila nadčloveško težka pot.
Govoril je v slovenščini, ki se je je pod
mentorstvom Mire Hladnik, profesorice
angleškega jezika v pokoju, prostovoljke
pri Slovenski filantropiji, naučil v nekaj
mesecih. Povabila ga je Zvonka Pretnar,
predsednica Društva upokojencev Tržič,
ki je poslušalcem razdelila še knjižico Jesenske Besedarije tržiških upokojencev, z
datumom 20. september 2016.

so ostali. To so naši migranti, ki so odšli s
trebuhom za kruhom. Nekaj je tudi takih,
ki so odšli zaradi drugih razlogov. Številka
Evropejcev, ki so se odselili v Ameriko,
nas osupne. 55 milijonov jih je bilo. Vse
do leta 1924, ko je Amerika zaprla vrata
prišlekom.
Ko bi poznali zgodbe posameznikov, bi
lažje razumeli, zakaj ljudje postanejo begunci, migranti, tujci v novi deželi. Ni jim

lahko. Zapustiti dom pomeni zapustiti korenine. Vedno ostaja hrepenenje po nečem
domačem.
Knjiga Krila migracij prinaša zgodbe ljudi,
ki so odšli v svet, začeli znova, se poročili,
imeli otroke in ostali. Ko jih preberemo,
naši pogledi in naša prepričanja niso več
enaka kot prej. Še manj pa po večeru, ko
nas strokovnjak opozori na mnogo spregledanega, morda celo skritega.
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Vkorakanje v meni nov
svet
Sabina Šolar

Vsak dan lahko slišimo, preberemo, vidimo kako prometno nesrečo. Že v naslednjem trenutku, če le nismo vpleteni sami,
je dogodek za nas zgodovina. Kaj se dogaja s ponesrečencem, redkokdaj izvemo.
Maji Činku se je na povsem običajen dan
življenje v trenutku obrnilo na glavo. Konec novembra leta 2003, na malce poledeneli cesti, so ji povedali kasneje, jo je
zaneslo na bankino na breg reke Sore. Pristala je v reki in le hitremu posredovanju
neke gospe gre zahvala, da so Majo tako
hitro rešili, a utrpela je hude poškodbe,
predvsem glave. Da pregovor »v nesreči
spoznamo prijatelja« še kako drži, je na
lastni koži spoznala tudi Maja. Prijatelji
so po prvem obisku v bolnici poniknili
in Maja je še danes iz srca hvaležna svoji
najboljši prijateljici, mami. Brez nje okrevanje ne bi bilo tako uspešno.
Da se z vztrajnostjo daleč pride, je še en

pregovor, živ dokaz, da drži, je spet Maja.
Ponovno se je morala naučiti govoriti, hoditi, jesti, pisati, učiti … V času nesreče je
bila v drugem letniku študija in vsem preprekam navkljub je leta 2012 zaključila
svoj študij na Fakulteti za družbene vede.
Tri mesece je zatem pridobivala izjemne
izkušnje v evropskem parlamentu.
O svoji nesreči in dolgotrajnemu okrevanju, ob katerem bi brez mamine pomoči
večkrat obupala, je napisala knjigo Vkorakanje v meni nov svet, ki smo jo v torek,
27. septembra 2016 v pogovoru z Majo
predstavili v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Večer je obogatila Slavica Štirn s svojo
pesniško zbirko Samost, iz katere je pesmi
interpretirala Marina Bohinc. Gospo Janjo Sajovic pa smo prosili, da z nami deli,
kako, kje se je seznanila z Društvom Korak za osebe s pridobljenimi poškodbami
glave, kako je z njim aktivno sodelovala
in bila njegova donatorka in podpornica.
Činkujevo, sicer doma iz Dobja nad Poljanami, je služba pripeljala v Tržič. Na Centru za socialno delo Tržič je bila zaposlena
preko javnih del. Na žalost se ji je pogodba iztekla, a Maja se ne da. Na novi poti
ji želimo čim več sončnih in uspešnih dni.
Nam vsem je (lahko) vzgled vztrajnosti,
vere vase in volje za življenje.

Člani kulturnega
društva Tržiških
likovnikov
vabimo naše zveste spremljevalce in
ljubitelje likovne umetnosti na dan
odprtih vrat v sredo, 16. novembra
2016, od 15. do 20. ure.
Tržiški likovniki smo v mesecu oktobru dobili nov prostor (atelje) na
Balosu 4, nad Knjižnico, v drugem
nadstropju. V svetlem in ogrevanem
prostoru se bomo še bolj potrudili in
vam v prihodnjem letu polepšali kar
nekaj večerov. Teme za delo imamo
že pripravljene, tudi barve in platna,
dobre volje pa imamo tako ali tako
skozi celo leto zadosti. Vabimo vas,
da nas ob dnevu odprtih vrat pridete pogledat, nas spodbujat, lahko
tudi kaj naslikat skupaj z nami. Mogoče se nam bo še kdo priključil, veseli bomo vsakega, ki bo pripravljen
delati z nami.
Lepo vabljeni.
Francka Globočnik

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRŽIČ
VLJUDNO VABI NA KONCERT

PESEM SE NIKOLI NE POSTARA,
KI BO V SOBOTO, 26. NOVEMBRA 2016, OB 18h, V KULTURNEM DOMU KRIŽE.
Pevci Moškega pevskega zbora DU Tržič bodo praznovali 40 let prepevanja skupaj z Ženskim pevskim zborom
DU, zborovodjo Stanetom Bitežnikom in solistoma Matejo Langus in Tomažem Kodrom.
Donatorji koncerta so Občina Tržič, Zavarovalnica Triglav in KD Križe.
10 november 2016
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XXIV. Otroška likovna
kolonija »LOM 2016«
Saša Rozman; foto: Katjuša Šlibar Nemec, Anže Haler

V soboto, 24. septembra, je v Lomu pod
Storžičem potekala 24. otroška likovna

kolonija »Lom 2016« v organizaciji JSKD
-OI Tržič, KD Zali rovt in POŠ Lom pod
Storžičem.
V Domu krajanov se je zbralo 42 nadobudnih mladih likovnikov, učencev od 2. do 9.
razreda iz vseh treh tržiških osnovnih šol in
podružnic. Pod mentorskim vodstvom gospe Marije Blaži - Mici ter ob pomoči učiteljev POŠ Lom pod Storžičem Katjuše Šlibar
Nemec, Janje Meglič, Mateje Hribar, Anžeta
Halerja in Saše Rozman so mladi ustvarjalci

Leyli večer – grof Drakula
Iris Šober; foto: Daniel Petković

V KUD Leyli že od začetka našega delovanja vsako leto na oder Kulturnega centra
Tržič postavimo lastno plesno predstavo, s
katero predstavljamo razvoj orientalskega
plesa ter zadnja leta tudi smernice sodobnega plesa. Letos smo scenarij osnovali
na mitih o grofu Drakuli, ki segajo v čas
Otomanskega cesarstva. Več kot 40 nastopajočih, turški tabori na eni, romunska poroka in vampirji na drugi strani. Zanimivo
romantično zgodbo z nekoliko nenavadnim
razpletom smo predstavili v soboto, 22. 10.,
kar dvakrat zapored. Hvala številni publiki za vso energijo in spodbudo, morda se
v prihodnje odločimo še za kakšno ponovitev. Sedaj nas najprej čakajo priprave na
naslednji projekt, ki nas bo ponovno popeljal na večdnevni izlet v Beograd na mednarodni plesni festival Oriental Love. Tam se
bomo predstavile z nastopom na otvoritvenem šovu, udeležile pa se bomo tudi tekme
ter izobraževanj svetovno znanih učiteljev
in si seveda vzele čas, da se naužijemo
sproščenega vzdušja, ki ga mesto ponuja.

Foto in video utrinke vseh naših dogodkov
si lahko ogledate na FB strani - KUD Leyli.
Zaradi velikega povpraševanja bomo v
novembru začeli z novimi otroškimi in
odraslimi začetnimi skupinami, tako da se
nam še vedno lahko pridružite in postanete

izdelali zanimive in tudi uporabne izdelke
iz različnih materialov. V prvi delavnici so
izdelali stensko uro, poslikano z različnimi
motivi. Druga delavnica je bila namenjena
izdelovanju usnjenih mošnjičkov oziroma
denarnic za kovance, nekateri pa so si izdelali etui za telefon. Zadnja delavnica se je
navezovala na projekt Tržič – mesto dobrih
misli in želja, v njej so otroci izdelali različna srca, ta pa smo potem povezali skupaj
v obliki cvetja. Tako so nastale skupinske
slike, del katerih je bil vsak ustvarjalec. S
tem smo želeli sporočiti, da lahko kljub različnosti živimo in delujemo v sožitju. Dan
smo zaključili s kratko kulturno prireditvijo
ter razstavo slik in izdelkov.
Likovno kolonijo vsako leto podprejo številni pokrovitelji iz tržiške občine in širše
okolice: Melom d.o.o. – Marko Meglič,
Obutev Proalp – Matej Slapar, Optika Plus
– Aleksandra Berger, Založba Rokus Klett
Ljubljana, Peter Hribar, Damo Catering –
Gostišče Koren – Damjan Štefe, Gostilna
Kozuc – Jana Jančič, KS Lom pod Storžičem in pokrovitelj, ki ne želi biti imenovan. Za njihovo podporo smo jim zelo hvaležni, saj nam omogočijo kvalitetnejšo in
lažjo izvedbo likovne kolonije. Zadovoljni
otroci in njihova ustvarjalnost pa nam dajejo energijo tudi za naprej.
del našega plesnega dogajanja. Več informacij in prijave: leyli.orient@gmail.com /
040/865-362 (Iris).
Hvala vsem, ki ste omogočili izvedbo letošnjega Leyli večera: Občini Tržič, ZKO
Tržič, JSKD Tržič, Poloni Brodar, Pekarni
DONI, Dragotu Humarju, Arx Cella inženiring d.o.o, Bifeju Jurček, Frizerskemu
salonu Maša, Vrtnariji Bantale (Sadjarstvo-vrtnarstvo Dores) Kranj, Frizerskemu
studiu MAGIC, SigiArt, Mikoni d.o.o. ter
Primožu Smolnikarju OneDrone.
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Tržiška veriga srca
Drago Zalar

7. 10. smo z uvodno prireditvijo Tržiška
veriga srca uradno odprli projekt Tržič –
mesto dobrih misli in želja.
Namen tekaškega dela prireditve je bil, da
tekači (predvsem učenci in učitelji vseh
treh tržiških osnovnih šol) na določeni
trasi teka obiščejo vse v projektu sodelujoče ustanove in na ta način med njimi
sklenejo posebno verigo prijateljstva in
sodelovanja.
Tekači smo pri teku s seboj nosili tudi večji panel v obliki srca, ki so ga v ta namen
izdelali v Fundaciji Vincenca Drakslerja v
Pristavi. Nanj so vse sodelujoče ustanove
ob obisku tekačev slovesno pritrdile svoja
srca z dobro mislijo in željo za domače
mesto Tržič in za njegove prebivalce.
Tek se je pričel pred OŠ Križe, kjer so
pritrdili svoja srca prvi sodelujoči v projektu, OŠ Križe, Vrtec Tržič – enota Križe
in Župnija Križe. Od tu je 5 tekačev iz OŠ
Tržič in 5 tekačev iz OŠ Križe krenilo na
petkilometrsko pot.
Naslednji postanek je bil v Pristavi, kjer
smo obiskali Reintegracijski center in
Fundacijo Vincenca Drakslerja. Tukaj
sta se skupini tekačev pridružila še dva
nova. Tek smo nadaljevali do Varstvenodelovnega centra, kjer so nas uporabniki
te ustanove zelo prijazno sprejeli; nato do
Policijske postaje v Bistrici, kjer je srce
sodelovanja pripel tudi komandir. Hitre
noge tekačev so hitele in povezale nov
člen v verigi, ko smo prispeli do Doma
Petra Uzarja. Tu so na panel pripeli svoja

Tudi OŠ Bistrica ima
veliko srce
Eva Puhar, Tija Stritih, Brina Ahačič in Klara Aljančič z
mentorico Andrejo Kosec

Ob Tržiški verigi srca smo tudi bistriški
osnovnošolci smo zbirali dobre misli in
želje. Pred tem smo 5. 10. šolske klopi
zamenjali za sonce in svež zrak ter odšli
pred trgovski center Deteljica. Otroci so
se likovno izrazili o tem, v kakšnem svetu bi želeli živeti. Vsak otrok si je izbral
risalno površino in z barvnimi kredami izrazil svoje želje. Lahko so risali skupaj s
12 november 2016

srca stanovalci Doma Petra Uzarja, Vrtec
Tržič – enota Bistrica, Župniji Bistrica
in Kovor ter predstavnik Turističnega
društva Tržič. Tekači smo se v domu
okrepčali z malico, ob tem pa sproščeno
poklepetali z varovanci doma.
Tek se je nadaljeval do OŠ Bistrica. Sprejem tekačev na tej šoli je bil resnično
poseben: tekli smo skozi hodnike njihove šole, učenci so stali ob strani in nam
ploskali, nas glasno spodbujali in usmerjali. Ostali so nas pričakali v večnamesnkem prostoru, kjer so pripravili krajši
kulturni program. Pred odhodom se nam
je iz njihove šole pridružila skupina petih
tekačev. Naše naslednje postaje so bili Vrtec Tržič, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
in Radia Gorenc, kjer smo se na kratko
vključili v program in poslušalcem povedali, kaj se dogaja, katere ustanove smo
že obiskali med tekom, in prebrali nekaj
misli, ki so že krasile naše srce.
V nadaljevanju smo obiskali še Zdravstveni dom Tržič, Center za socialno

delo, Tržiški muzej, Glasbeno šolo in
Ljudsko univerzo. Povsod so nas sprejeli
z veseljem in navdušenjem, kar je tekačem dajalo še dodatno moč. Ugotavljali
smo, da ta dogodek na nek nov način odpira vrata medsebojnega sodelovanja, ki
bo poslej lahko še tesnejše.
Nazadnje smo se ustavili pred OŠ Tržič,
kjer so poleg učencev in osebja te šole
svoje srce pripeli tudi predstavniki Župnije Tržič in Športne zveze Tržič. Skupaj
s še tremi tekači OŠ Tržič smo vsa zbrana
srca odnesli v atrij Občine Tržič, kjer je
Maja Gros, učenka OŠ Tržič, veliko tržiško srce z vsemi zbranimi dobrimi mislimi in željami slovesno izročila županu
Borutu Sajovicu. Ta je v imenu občinske
uprave dodal še eno srce z dobro mislijo
za Tržič in Tržičane in tako sklenil Tržiško verigo v celoto.
Dogodek se je zaključil s kulturno prireditvijo, kjer so nastopili tudi združeni
mladinski pevski zbori vseh treh tržiških
šol.

prijatelji, zato so bili zelo motivirani, naše
delo pa so opazili tudi krajani.
V razredih smo učenci in učitelji razmišljali o tem, kaj bi resnično radi sporočili
vsem krajanom; v kakšnem vzdušju bi se
želeli srečevati na ulicah in med zidovi
ustanov, ki združujejo ljudi različnih interesov. Priznati si moramo, da drug drugega potrebujemo. Vsak razred posebej
in nato vsi skupaj smo izbrali misel, ki je
tisti petek romala do župana – predali so
jo tekači iz šol Bistrica, Križe,Tržič. Naša
misel se je glasila: »Učitelji in učenci OŠ
Bistrica vam polagamo na srce, da človeka ne obsojajte, ampak mu pomagajte.«
Ob kulturnem programu, ki sta ga vodili Polonca Jekovec in Zala Šarabon, na
kitari ju je spremljal Primož Lah, smo
misel pripeli na skupno srce, nato pa so

se skupini tekačev pridružili tudi naši
učenci Nurija Bašić, Matic Ivanšek, Timotej Gros, Liza Novak ter učitelj Mitja
Žnidaršič.
Vse misli in želje naše šole so postavljene
na ogled pred zbornico. Upamo, da bodo
koga nagovorile, spremenile.
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V iskanju sreče

Teče mi, teče vodica

Tjaša Marcola

Mojca Lužnik in Gregor Krek

V sodelovanju pri projektu Tržič, mesto
dobrih misli in želja, katerega vodja je OŠ
Tržič, smo se v vrtcu Tržič dela lotili zelo
resno.
Vrednota meseca septembra je bilo iskanje sreče, zato smo se po vseh enotah Vrtca Tržič pogovarjali o sreči, prebirali otroško literaturo, peli pesmice ter izdelovali
simbole sreče. Ti simboli niso bili samo v
obliki srčkov, nekateri otroci so izdelovali
pikapolonice, deteljice in podkvice.
V dislociranem oddelku Lom smo izdelovali zgubane srčke. V vsakem srčku je
bila otrokova misel, kdaj je najbolj srečen. Poleg misli smo dodali tudi bombonček, s katerim so se kasneje posladkali. Za
zaključek vrednote meseca pa smo spekli
piškotke v obliki srca. Otroci so sami dodajali sestavine, testo smo zmešali in zlili
v pekač. Vsak otrok je oblikoval svoj srček in mu s smetano narisal oči, nos in
usta. Bili so najbolj slastni srčki. Njami!
Skupini tekačev športno-kulturnega dogodka Tržiška veriga srca na prvi oktobrski petek smo pred enoto Palček ob
spremljavi kitare zapeli pesmico Ko si
srečen, zaplesali ples Gradimo prijateljstvo ter pripeli srček z našo mislijo:
Vrtec Tržič želi vsem prebivalcem Tržiča
veder polet v veliki svet. Skupno srečanje
se je zaključilo v atriju Občine Tržič, kjer
smo veliko srce z dobrimi mislimi vseh
udeležencev v tem projektu predali županu Borutu Sajovicu.
Od vrednote meseca septembra smo se
poslovili s Pavčkovo mislijo:
Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi.
in ko imaš nekoga rad.
Mesec oktober nam je prinesel novo
vrednoto, in sicer pozitivno naravnanost
oz. optimizem, v novembru pa bosta naši
glavni vrednoti spoštovanje in odgovornost.

Prvi teden v oktobru je bil v Vrtcu Tržič
namenjen raziskovanju vode. Tako smo
se aktivno vključili v 4. Teden kulturne
dediščine in hkrati tudi v projekt Dnevi
evropske kulturne dediščine. V enoti Palček so se odvijale dejavnosti, povezane z
vodo in različnimi področji raziskovanja
ter ustvarjanja. Najstarejši otroci, ki gostujejo v OŠ Tržič, so svoje izkušnje in
znanja pridobivali kar na rečnem obrežju
Tržiške Bistrice. Vodo so opazovali, tipali
in poslušali. Ugotovili so, kaj se zgodi s
kamnom, ki ga vržejo v vodo, in sledili rečnemu toku od Slapu proti Bistrici.
Skozi aktivno učenje so spoznavali lastnosti vode, raziskali in občudovali raznolikost kamenja na obrežju in povezali
novo znanje z obiskom muzeja, Dovžanove soteske ter pripovedkami, ki so jih
spoznali v septembru. Kulturni dediščini,
povezani z domačim krajem, se bomo še
posvečali. Skozi igro, ljudsko izročilo in
spoznavanje značilnosti Tržiča, bodo otroci še naprej odkrivali svoj domači kraj
in ob tem razvijali svojo identiteto.

Pijemo vodo iz pipe
Kristina Lindav, foto: Ana Peharc

V tednu otroka med 3. in 7. 10. 2016 je
starše v Vrtcu Tržič ob oddaji otrok v
naša naročja nagovarjalo prijazno povabilo, naj si vsak privošči kozarec vode.
Mogoče nenavadno, a pobuda Komunale
Tržič je bila lepo sprejeta ravno zato, ker
zjutraj včasih zmanjka časa za pravzaprav pomembno opravilo – pitje vode iz
pipe. Če s kozarcem vode začnemo dan,
se bolje počutimo, imamo več energije,
boljšo prebavo in lepšo kožo. Vam nismo
povedali nič novega, kajne? Super! Da
pa bi tako lahko rekli tudi naši najmlajši, moramo nadaljevati s prizadevanji, da
voda postane prva izbira ob žeji. V tem
tednu smo otrokom čez dan za žejo ponudili vodo iz pipe. Tudi prek šolskega
leta bomo nadaljevali z določenimi »dnevi pitja vode iz pipe«, za podporo pri teh
prizadevanjih pa nam je Komunala Tržič
podarila dodatne steklene vrče, za kar se
jim iz srca zahvaljujemo.

Tržiška Podjetniška
akademija se uspešno
izvaja
dr. Metka Knific Zaletelj

V začetku oktobra se je na Ljudski univerzi Tržič s podporo Občine Tržič začela
Podjetniška akademija. Gre za brezplačen
podjetniški izobraževalni program, ki
ga izvajamo s ciljem, da opogumimo in
usposobimo ljudi, ki bi si želeli stopiti na
poslovno pot, ter ponudimo ustrezna znanja, ki jih bodo lahko uporabili pri oblikovanju in razvijanju svoje podjetniške
ideje. Akademijo sestavlja 11 tedenskih
srečanj v dolžini 3,5 ure. Na vsakem srečanju udeleženci obravnavajo novo temo,
dobijo domačo nalogo, ki jo do naslednjega srečanja predavatelj pregleda ter
vsakemu udeležencu pripravi povratne
informacije in dodatne nasvete. Srečanja
so posvečena podjetniškim temam: kako
testirati poslovne ideje, marketing, prodaja, finance, ... Dve srečanji bosta posvečeni psihološkim temam, ki koristijo
vsakemu podjetniku: upravljanje s čustvi
ter samomotivacija. Večino srečanj vodi
uspešen podjetniški svetovalec Tomaž
Stritar, posamezne ugledni zunanji izvajalci. Podjetniško akademijo obiskuje 16
udeležencev, ki poleg znanja prejmejo
tudi mentorja, v akademiji pa razvijajo
zelo različne poslovne ideje. Nekateri izmed njih pripravljajo izdelke, za katere
načrtujejo uspešno prodajo, nekaj se jih je
odločilo za pot v storitvenem sektorju, in
sicer na področjih kot so zdrav življenjski
slog, gostinstvo, turizem, ... Akademija se
bo zaključila v drugi polovici decembra
s slovesno predstavitvijo novih poslovnih
idej, ki jih bodo razvili njeni udeleženci.
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125 let šole v
podljubeljski dolini
Maja Ahačič

3. oktober je bil takrat, v letu 1891, ko je k
takratni Sveti Ani prišel mlad učitelj Luka
Albreht. 50 učencev se je oddahnilo, saj
jim ni bilo treba pešačiti v Tržič v šolo,
ampak se je njihova pot zaključila pri
Ukanovi domačiji. Posestnik Ukan je s
pomočjo donatorjev k kmečki hiši dozidal
en prostor za učilnico, nad njo pa sobo za
učitelja. Uradni jezik je bil nemški, učitelj
Luka pa je v vpisno knjigo, ki je še ohranjena, vpisoval v slovenskem jeziku.
Seveda je bila šola že takoj premajhna,
zato so zgradili novo na mestu današnje
dvorane. Ob koncu 2. svetovne vojne so
jo partizani požgali, da se ne bi vanjo naselil nemški štab. S šolo pa se pri Sv. Ani
ni zaključilo, ampak so učenci hodili k
pouku v »Žnidarjev šotor«, leseno stavbo
za družabne dogodke. V novembru 1945
so s prostovoljnim delom popravili stavbo
na današnji lokaciji.*
Stavbo na današnji lokaciji je občina
večkrat prenovila. Nazadnje leta 2006, ko
so dogradili prizidek z novo garderobo,
sanitarijami, stopniščem in dvema učilnicama. Tako je bila stavba primerna za
pouk devetletke od 1. do 5. razreda. Ponosno smo s projekcijo spominskih fotografij gradnje in otvoritve izpred desetih

Pouk v naravi za
učence OŠ Tržič
Romana Turk

Na pragu jeseni smo učitelji naravoslovnih predmetov na OŠ Tržič zelo aktivni.
28. septembra smo pripravili za vse učence predmetne stopnje dneve dejavnosti.
Ta dan izvajamo aktivnosti v naravnem
okolju, da učenci urijo veščine eksperimentalnega dela, terenskega opazovanja,
problemskega raziskovanja. Tako spoznavajo osnovne naravoslovne pojave in
zakonitosti ter naravne in družbene značilnosti domače občine.
Šestošolci so obiskali kmetijo »Čežov«,
kjer sta jim prijazna domačina Aleš Bahun in Stane Meglič razložila delovanje
14 november 2016

let in s fotografskimi posnetki sedanjega
utripa v šoli obeležili prvo desetletje. Zaposleni in krajani smo zelo zadovoljni,
da hram učenosti obiskuje še enkrat več
otrok kot takrat in da vodstvo matične
šole Tržič organizira izvajanje sodobnega
pouka, Občina Tržič pa po potrebi obnavlja, kar je dotrajano. Letos so v učilnici v
starem delu stavbe zamenjali okna.
V tretjem delu prireditve smo si ogledali
premiero filma Kulturna dediščina Emilije Ahačič - tovarišice Milke, ki je v vasi
učila od 1947 do 1980. Projekt je skupno delo Kulturnega društva Podljubelj in
šole, saj je bila učiteljica kreatorka kostumov, maskerka, šivilja, scenaristka, organizatorka pomembnih kulturnih dogodkov v vasi vse do dokler ji je dopuščalo
zdravje. Veliko kostumov uporabljamo še
sedaj. Med njimi so tudi otroške narodne
noše, v katere je vložila veliko ročnega
dela. Polna dvorana obiskovalcev je potrdila, kako pomembno si je vzeti čas za
domači kraj, domače obletnice in za ljudi,
ki so pustili pomembne sledi. Organizacija dogodka in s prisotnost na njem je naša
hvaležnost.
Učiteljice iz podljubeljske šole smo aktivne v Društvu učiteljev podružničnih
šol Slovenije, zato smo bile vesele pisma
in spodbudnih besed predsednice društva
Katje Bolko, učiteljice iz POŠ Ponikva,
OŠ Žalec, ki je zapisala naslednje:
»Spoštovani člani KUD Podljubelj in kolegice, kolegi POŠ Podljubelj in OŠ Tržič!
V veliko čast si štejem povabilo na vašo
prireditev, ki pa se je žal iz osebnih razlogov ne morem udeležiti, zato vam nalesne žage. Sedmošolci so bili na kampu
Tominčev slap, kjer so merili, določali
količine, pretvarjali merske enote, osmošolci pa so obiskali področje rudnika
Lajb. Devetošolci so dodobra raziskali
Dovžanovo sotesko. Čare te naše znamenitosti so odkrivali tudi pod vodstvom
Irene Mrak in Matevža Novaka. Voden
obisk rudnika Lajb in Razstavno-izobraževalnega središča v Dolini sta nam omo-

menjam nekaj besed takole, na daljavo.
Prepričana sem, da jih bo kolegica Maja
verodostojno prenesla do vas. Z vami se
veselim in vam čestitam, da šolanje na
vasi ohranjate, kljub divjim valovom današnjih časov. Prepričana sem, da boste
tako tudi nadaljevali. Sploh, ker ste vaš
hram učenost prenovili v pravo lepotico,
ki bo zagotovo kljubovala še tako hudim
viharjem.
Kultura je v šoli, šola je v kulturi, šola in
kultura sta skupaj …Tako pač je, eno brez
drugega ne gre. Ni naključje, da ste oboji
sklenili roke pri prireditvi in se spogledali tudi z zgodovino, ki je ne smemo in ne
moremo zatajiti. Prav je, da se spomnimo
pomembnih rojakov večkrat, saj so nam
orali ledino in nam postavljali temelje, na
katerih lahko trdno gradimo. Le zavedati
se moramo in jim nameniti mesto tudi v
moderni dobi.
Čestitam vam ob jubileju, čestitam vam
za trud in uspehe, čestitam vam za dobro
delo in sodelovanje z željo, da nadaljujete. Danes pa vam želim predvsem prijetno
druženje in praznovanje!«
*Vir: Zgodovina šole v Podljubelju, Marija Petek, 1991

gočila tudi Občina Tržič in župan Borut
Sajovic. Vsem, ki so nam pomagali izvesti ta dan v naravi, tudi skrbniku kampa in
družinama Meglič in Bahun, se zahvaljujemo za gostoljubje.
29. septembra smo se predstavili na 22.
Festivalu znanosti in Sejmu eksperimentov v Ljubljani. Letos je Slovenska znanstvena fundacija prireditev pripravila na
več lokacijah. Šole smo se predstavile
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naravoslovci OŠ Tržič smo
se predstavili z našim »tradicionalnim«
naravoslovnim dnevom Einsteinov dan.
Idejno zasnovo, izvedbo in organizacijo
tega dne, ki smo jih predstavili širši javnosti, so požele veliko zanimanja, odobravanja, predvsem pri strokovnih obiskovalcih naše stojnice in predstavitve.
Moto letošnjega Festivala znanosti je bil
»Opazujem, raziskujem, razlagam«. Vse
naše dejavnosti minulih dni so potekale v
tem duhu.
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»Postani donavski
umetnik – Življenje v in
ob vodi« 2016
Jana Jemec

Svetovno združenje za vodo ter Ministrstvo za okolje in prostor sta s partnerji
(Zavod RS za šolstvo, Park Škocjanske
jame ter Društvo za proučevanje ptic in
varstvo narave) ob Dnevu Donave, 29.
junija, spet pripravila natečaj Postani donavski umetnik. Tema letošnjega natečaja
je bila Življenje v in ob vodi. Izziv je bil
ustvariti 3D umetnino, skulpturo, mozaik
ali kolaž, narejen iz materialov, ki se jih
najde v ali ob reki - naplavljenega lesa,
trstičja, kamenja, cvetja, blata ali celo odpadkov. Sodelovalo je 13 šol oz. 15 skupin
učencev iz cele Slovenije.
Prvo nagrado so si prislužili učenci 3. razreda OŠ Bistrica pri Tržiču Blaž Bučič,
Blaž Jemec in Anže Čadež, ki so pripravili
izdelek »Potočni rak«. Njihova mentorica
je bila Irena Japelj.
9. 9. je v Škocjanskih jamah potekala podelitev nagrad osnovnošolcem, ki so sode-

Ob Dnevu evropske
kulturne dediščine
Andreja Poklukar

4. 10. so ob Dnevu evropske kulturne dediščine na OŠ Križe potekale delavnice
izza prvo triado, učenci od četrtega do
devetega razreda pa so odšli na ekskurzije
in v muzeje.
V prvem razredu so izdelovali maketo
zgradb v bližnji okolici in hišico za škratke, v drugem čebelice in panjske končnice, v tretjem pa so spoznali Pripovedko o

OŠ Križe na obisku v
Angliji
Žan Zupan; foto: Andreja Polanšek

Učenca Erasmus krožka Žan Zupan in
Matevž Terziev iz 8. razreda OŠ Križe
sva v prvih oktobrskih dneh odpotovala
na mednarodno izmenjavo v Veliko Britanijo. Teden dni sva preživela med učenci
osnovne šole Cotton Grove Primary School v Norwichu in dobro spoznala angleški

lovali v natečajih Postani donavski umetnik in Vodni detektiv. Mentorje in učence
je nagovoril predstavnik Ministrstva za
okolje in prostor dr. Mitja Bricelj, član
Mednarodne komisije za varstvo reke Donave in predsednik Mednarodne komisije
za Savski bazen. Natečaja sta namreč izjemno uspešna v svojem poslanstvu: združiti kar največje število otrok in mentorjev
pri skupnem projektu tako, da končni izdelek ni več izdelek posameznika, temveč celotnega tima. Okolje je namreč eno
samo in skupaj se moramo naučiti, kako
zanj tudi poskrbeti.
V Škocjanskih jamah so zaključno prireditev sooblikovali učenci OŠ Divača, na
ogled so bili postavljeni panoji s pregledom 12-letnega izvajanja natečaja v Sloveniji. Učenci so si skupaj z mentorji ogledali tudi Mahorčičevo in Mariničevo jamo
in občudovali Škocjanske jame kot edinstven naravni pojav, stvaritev reke Reke.

Vodni detektiv – Kaj se skriva pod
kamnom?
Na Inštitutu za celostni razvoj in okolje
(ICRO) v sodelovanju z Ministrstvom za
okolje in prostor že 19 let organizirajo nacionalni likovno–literarni in raziskovalni
natečaj Vodni detektiv, katerega namen je
doseči večje poznavanje vodne tematike
med osnovnošolsko mladino. Tema letošnjega natečaja je bila »Kaj se skriva pod
kamnom?« in je povezana s kakovostjo
vodnega okolja, saj drobne vodne živalce
(vodni nevretenčarji), ki se skrivajo med
peskom in prodom ali v blatu rek, jezer in
morja, s svojo pestrostjo, vrstno sestavo in
množičnostjo kažejo na kakovost vodnih
okolij. Natečaja se je letos udeležilo 22
šol iz cele Slovenije in nekaj več kot 650
učencev, ki so pod vodstvom 46 mentorjev izdelali veliko število najrazličnejših
projektov.
Eva Ahačič, Ema Kogoj in Blaž Jemec,
učenci 3. b razreda OŠ Bistrica so z mentorico Ireno Japelj najprej raziskali bližnji
potok, potem pa napisali zgodbico o tem
kako se je ličinka enodnevnice srečala s
črvom tubifeksom. Zgodbico so tudi ilustrirali. Za svoje delo so prejeli pohvalo
organizatorja.
Irena Japelj

zakleti grajski hčeri in izdelovali gradove. Cilj delavnic je bil spoznavanje slovenske kulturne dediščine. Otroci so urili
tudi ročne spretnosti, razvijali domišljijo
in izvirnost.
Učenci četrtih razredov so odšli v Slovenski šolski muzej v Ljubljano, učenci petih
razredov pa v Tržiški muzej, ogledali pa
so si tudi Kurnikovo hišo. Učenci šestih
razredov so odkrivali in raziskovali Ljubljano in nato nadaljevali z arheološkimi
delavnicami pri skupini Stik. Učenci sedmega razreda so raziskovali Idrijo, Antonijev rov in Partizansko bolnico Franja,
učenci osmih razredov pa so si ogledali
rojstno hišo Frana S. Finžgarja in Fran-

ceta Prešerna ter spoznali njuno življenje
in delo. Učenci devetega razreda so si
ogledali Cankarjevo hišo in Trubarjevo
domačijo.
Učenci so imeli ta dan priložnost spoznati
veliko novega ter ozavestiti pomen dediščine za naše zanamce.

način šolanja in življenja. Angleški šolski
sistem se precej razlikuje od slovenskega.
Osnovna šola traja od 3. do 11. leta, obvezna pa je tudi nižja srednja šola od 11. do
16. leta starosti. Šole so državne in privatne. Učenci morajo obvezno nositi šolske
uniforme, v copate pa se ne preobuvajo.
Pouk se začne ob 9. in traja do 14. ure.
Nimajo veliko delovnih zvezkov, pač pa
tablične računalnike. Učenci smo odšli
tudi na dva izleta. Najprej z ladjico po rečnih kanalih, nato pa s starodavnim parnim
vlakom do klifnih obal Severnega morja.
Izkušnja mednarodne izmenjave nama je

bila zelo všeč in bi jo z veseljem ponovila. Poleg spoznavanja angleške kulture sva
spoznala tudi veliko novih prijateljev iz vse
Evrope, s katerimi sva še vedno v stiku.
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Mini olimpijada
Učenci OŠ Tržič; foto: Biserka Drinovec

Na Mini olimpijadi je sodelovalo veliko
otrok. Igrali smo se olimpijske igre. Potrudil sem se, čeprav me je bolel hrbet. (Alen
Džaferović, 3.a)
V Križah smo imeli zanimive športne dejavnosti. Pri teku smo se razdelili v tri sku-

pine in tekli na progah. Metali smo žogo v
koš in skoraj vedno sem zadela. Všeč mi je
bil tudi skok v daljino in met žvižgača. Na
koncu smo dobili torbico za okoli pasu in
priznanja. (Špela Maselj, 3.a)

Športna zveza Tržič je za tržiške vrtce in
šole pripravila zanimiv športni dogodek
Mini olimpijada. Učenci OŠ Tržič so zapisali nekaj vtisov.
27. 9. je na športnem igrišču v Križah potekala Mini olimpijada. Sodelovali so otroci
1. do 3. razreda iz tržiških osnovnih šol
in njihovi učitelji. Sodelovali smo v metu
žvižgača, teku in počeli še veliko drugih
stvari. Bil je zelo dober dan, mogoče moj
najlepši. Vsi smo bili zelo razigrani. (Žiga
Jan Pegan Žvokelj, 3.a)

Pestro v Plesnem
studiu Špela
Špela Mandelc

Novo šolsko leto se je v Plesnem Studiu
Špela začelo kar zabavno. Po brezplačnem tednu odprtih vrat ste lahko plesalce
zasledili na kar nekaj prireditvah v okolici. Predvsem starejše plesalke lahko zasledite v dveh novih videospotih, ki smo
jih posnele v mesecu oktobru s skupino
CALYPSO (Skok v morje) ter bendom
101ka (Lubice moje).
Ob nastopih se tekmovalci pospešeno
pripravljajo tudi na svetovno prvenstvo, ki
bo potekalo od 19. do 23. 10. v Grazu. Tja
odhajajo: Rika Dolžan in Ana Čosič – državni prvakinji v otroških parih, Rika kot
solistka, Laura Višnar ter Maša Štucin kot
članski par, Laura kot solistka ter skupina
DIVALICIOUS – letošnje članske državne prvakinje; v zasedbi Ariela Mandelc,
Nina Zaletelj Iličič, Laura Višnar, Maša
Štucin, Manca Jerman, Julija Štefe in Špela Mandelc. Za vse držimo pesti in upamo
na čim boljše rezultate. Pred zaključkom
redakcije smo že izvedeli za odličen uspeh Maše Štucin in Laure Višnar, ki sta
postali svetovni podprvakinji v kategoriji
članskih hiphop parov na svetovnem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih v
Grazu v Avstriji (med več kot 100 pari iz
celega sveta).
Še vedno vas vabimo k udeležbi na naših
tečajih. Urnike in programe najdete na
naši spletni strani www.plesnistudiospela.
si. INFO//PRIJAVE: 041-566-878.
16 november 2016

Kot spodbudo članicam članske ekipe Ženskega rokometnega kluba Tržič objavljamo
njihovo fotografijo in jim v prvih bojih za Pokal Slovenije želimo obilo energije in uspehov.
Foto: Robert Pogačnik.
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Taijiquan najboljša
vadba za starejše
Dragi Bedina; foto: časopis Mirror

Kdo še ni videl kje v parku ali po televiziji posameznikov ali cele skupine, ki so
izvajali gibe v počasnem sproščenem ritmu, kakršnega sicer nismo vajeni v tem
naglem svetu. Vadba se imenuje taiji ali
taijiquan. Ta razgibalna tehnika je tako
koristna in dobrodejna za zdravje, da se v
svetu že pojavljajo pobude, da bi zdravniki
taijiquan predpisali kar na recept (časopis
DELO, 27.9.15):
»Prav vse študije, in v minulih 20 letih jih
ni bilo malo, ugotavljajo, da zavestno in
kontinuirano mehko gibanje pri taijiquanu krepi srčno-žilni sistem prav tako kot
mišice in sklepe. V časopisu ameriškega
geriatričnega združenja so pravkar objavili nova priporočila zdravnikom, naj starostnikom med drugim svetujejo vodeno
vadbo taijiquana, ker da pomaga krepiti
moč in zlasti ravnotežje. Starejšim tega
primanjkuje bolj kot mišične moči. Kar
tretjina starejših od 65 let in celo polovica
80-letnikov vsako leto nesrečno pade. V
Veliki Britaniji, pravi poročilo, zaradi tega
umre 14.000 ljudi na leto. Hkrati s tem
naj zdravniki zmanjšajo predpisovanje
antidepresivov in uspaval, ki vplivajo na
možgane in so, kakor ugotavljajo, v tesni
povezavi z nesrečnimi padci.«
Direktor angleškega združenja skupnosti
za ostarele pravi, da starost sama po sebi
ni ovira za fizično aktivnost, a veliko ljudi

Uspešni plesalci
PK Tržič
Marta Markič

Plesalci plesnega kluba Tržič po zasluženih počitnicah ponovno blestijo na tekmovanjih. 29. 9. je PK Tržič organiziral tekmovanje rock & break, kjer so sodelovali
tudi naši plesalci.
R'n'R plesalci so posegli po odličnih uvrstitvah: med starejšimi mladinci Kaja in
Jaka 2 mesto, Teja in Tej 4. mesto, Lara
in Maj 6. mesto, Ema in Matic 7. mesto.
Med mlajšimi mladinci Nika in Domen
2. mesto, Neja in Nejc 5. mesto in naš par
Iris in Jure 6. mesto. V tekmovanju v bre-

s težavo ohranjajo zdrav življenjski slog
zaradi nerazpoložljivosti vadbe, družbe in
velikih stroškov. Če želimo, da bo aktivnih
več starejših ljudi, moramo zanje ustvariti
ustrezne pogoje in jim nuditi pritikline po
ustreznih cenah. Razmisliti moramo tudi
o 'mehkejših dejavnikih' kot so prijetna
družba in ustvarjanja dobrodošle, umirjene atmosfere, ki bo ustrezala potrebam
posameznikov.
»Pri nas, na žalost, takšne pobude zelo težko najdejo svoje mesto pri različnih strokovnih organizacijah, vsaj kar zadeva sofinanciranje,« meni vodja taijiquan društva
v Tržiču Marko Bedina. »Tudi populacija
na splošno je premalo osveščena in vzpodbujana k drugačnim oblikam vadbe. Za taijiquan ne moremo reči, da je nova oblika,
saj so na na Kitajskem našli več tisoč let
stare risbe, ki nazorno prikazujejo taijiquan vaje in njihovo zdravilno delovanje.
Po svetu danes v večjih mestih skorajda
ni parka, kjer ne bi kdo izvajal taiji. No, v
Tržiču je problem, ker nimamo parka ...«
Politika in svet se razvijata po svoje; v taijiquanu pa se osredotočamo na svoje telo
in raziskujemo svoje potenciale. Z umirjenim umom iščemo harmonijo gibanja. Ko
odkrivamo, da smo sposobni več, kot smo
si predstavljali, in marljivo vlagamo trud v
še več vadbe, nas rezultati ne samo poživljajo in ohranjajo pri zdravju, temveč smo
preprosto tudi bolj veseli, kadar delamo
taiji. V Tržiču taiji vadimo že deseto leto
pod vodstvom vrhunskih kitajskih mojstrov. Številni vadeči so ga že preizkusili
v praksi in vsi so enotnega mnenja, kako
koristen je taiji. Vadimo v treh skupinah:
od bolj zahtevnega kungfuja, do vadbe,
prilagojene starejšim osebam.
Taijiquan je še posebej priporočljiv za se-

niorje. Joži, ki ga vadi že tri leta, pravi,
da vaje niso fizično zahtevne in ne preveč
težke. Le čas si moramo vzeti zase in imeti močno voljo. Metka: »Taiji je izjemno
dovršeno gibanje, ki omogoča, da določen
gib izvedemo s čim manj napora. Zahteva koncentracijo in zavedanje tega, kar v
danem trenutku delamo in občutimo; in
sposobnosti zavedanja nam v sodobnem
tempu življenja popolnoma primanjkuje.« Mili pa pravi, da ji pri njenih 70. letih pomeni »uživanje v gibanju, naložbo v
zdravje in dobro družbo.«
Vabimo vas, da se nam pridružite. Taijiquan ZA STAREJŠE začnemo 11. novembra.
Vadba bo potekala vsak petek od 10 do 11.
ure. Za podrobnejši pregled in urnik vadb
glejte Koledar prireditev.
Društvo Taiji-Zlati petelin, Balos 1

ak dance in hip hopu je Marko dosegel 2.
mesto v hip hopu, v break dance pa skupina Breakingz 2. mesto. Tudi tokrat zelo
dobro obiskano tekmovanje odlična energija so spodbuda, da se vidimo ponovno
10. 12. 2016 v Dvorani tržiških olimpijcev
na Finalu pokala Slovenije v R'n'R. Lepo
vabljeni!
Po Tržiškem tekmovanju so plesalci rock
and rolla nadaljevali svoja tekmovanja
na svetovnem pokalu v Ljubljani, kjer sta
Kaja in Jaka osvojila 6. mesto, Ema in
Matic 22. mesto med starejšimi mladinci,
Nika in Domen pa 25. mesto med mlajšimi
mladinci. Odprto prvenstvo v Pragi je bilo
uspešno za Kajo in Jaka, ki sta si priplesala
9. mesto, ter Emo in Matica, z 11. mestom
v konkurenci najboljših plesnih parov iz
številnih držav.
Čestitke vsem tekmovalcem!

Še vedno vabljeni k našim vadbam, info:
040-635.710 ali na plesni.klub.Trzic@
gmail.com.

Taiji pomaga starejšim, obolelim za rakom,
težavami srca in osteoartritisom, (angl. časopis
Mirror, 9.9.15).
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Obisk otrok iz
Mladinskega centra
Tržič na letališču
Jožeta Pučnika
Miha Peternelj

22. 9. si je skupina otrok iz Mladinskega centra Tržič s spremljevalci ogledala
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana na
povabilo Moto kluba ZLOM – Za lepše
otroštvo motoristi. Skupaj se je ogleda
udeležilo 26 oseb, od tega 19 otrok.
Ob prihodu nas je sprejel g. Kankelj iz
Aerodroma Ljubljana, ki nam je pojasnil,
kako je razdeljeno letališče, nato pa nas je
povabil na ogled. Po ogledu avle letališke
stavbe smo stopili v nadzorovano območje, na letališko stezo, kjer se ustavljajo
letala in kjer potniki vstopajo ali izstopajo. A prej smo morali kot vsi redni potniki
opraviti kontrolni pregled.
Na letališki stezi nas je pričakal letališki
avtobus, ki se precej razlikuje od navadnega. Z njim smo se najprej prepeljali na
tovorni del letališča, kjer smo si ogledali
tovorni letali podjetij DHL in TNT ter izvedeli, kako se v ta letala nalaga tovor – v
letalo se naložijo posebni kontejnerji, ki
se po obliki prilegajo obliki trupa letala, v
njih pa so spravljene naše pošiljke.
Sledil je prevoz do Letalske gasilske brigade, kjer smo videli gasilska vozila za
gašenje požarov na letališču . Nekaj podrobnosti o delovanju Letalske gasilske

brigade nam je povedal njen vodja. Kot
zanimivost: gasilci Letalske gasilske brigade morajo biti pripravljeni posredovati
na katerem koli delu letališča v največ
treh minutah od alarma – torej se morajo v tem času obleči, sesti v vozila in se
z njimi pripeljati na mesto požara. Hitro,
kajne?
Obiskali smo tudi Helikoptersko enoto
policije s helikopterjem za nadzor državne meje ter večjih dogodkov, ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči pa je
bila žal na terenu in smo tako lahko videli
le manjši helikopter, ki služi za prevoze
bolnikov v nujnih primerih. Kljub vsemu
pa smo doživeli nekaj posebnega - v času
našega obiska je ravno zraven hangarja
Helikopterske enote policije pristal vojaški helikopter in nas pošteno prevetril.
Po ogledu smo si privoščili malico in se
vrnili v Tržič.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki so mi
pomagali, da smo v Moto klubu ZLOM
– Za lepše otroštvo motoristi otrokom
omogočili nepozaben dan; ge. Struni in g.

Gorenjski nagelj je bil vedno ponos gorenjskih domačij in planinskih koč. Tudi v koči na
Dobrči smo se trudili obdržati to tradicijo. Pridno smo jih zalivali in negovali, naš trud pa
je bil poplačan s priznanjem za najlepši gorenjski nagelj.
Ekipa koče na Dobrči
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Kanklju z Aerodroma Ljubljana za možnost ogleda, Iliji Čosič iz podjetja LUKA
PGT d.o.o za dobro voljo in prevoz, trgovini Mercator iz Kovorja za sladke
rogljičke in ge. Cahunek iz CSD Tržič ter
ge. Kuzma iz Mladinskega centra Tržič
za pomoč pri organizaciji in varstvu otrok
med ogledom.
Nekaj vtisov:
»Bilo je zanimivo, saj sem prvič od blizu videl letalo in helikopter. Najbolj mi
je bilo všeč, ko smo videli, kako pristaja
vojaški helikopter.«
»Zelo mi je bilo všeč, ko je helikopter pristajal, saj me je skoraj odpihnil.«
»Všeč mi je bilo tudi, da smo se lahko
družili in videli nekaj novega.«
»Tudi nam je bila zanimiva in poučna izkušnja. Predvsem se nam zdi pomembno,
da si mladostniki s takimi izkušnjami širijo obzorja in so take aktivnosti še dodatna popestritev našega programa. Zahvaljujemo se Moto klubu Zlom, ki je prav
za nas omogočil ta izlet in drugim, ki so
sodelovali pri izpeljavi.«

med ljudmi

Abraham 2016
Tatjana Blaži

in spodbudnih besed. Osebje Doma pod
Storžičem je zelo dobro poskrbelo za 137
udeležencev. Razpoloženje ni odražalo
let, saj se je plesalo do jutra. Ob tej priložnosti se organizacijski odbor zahvaljuje vsem donatorjem in sponzorjem. Preostanek zbranih sredstev bomo namenili

dobrodelni organizaciji. Pri organizaciji
nam je pomagalo tudi Planinsko društvo
Tržič.
Veseli smo, da je prireditev odlično uspela
in so zadnji udeleženci zadovoljni zapuščali prizorišče, ko se je že danilo. Obljubili smo si, da se kmalu zopet srečamo.

17. septembra 2016 je bilo tradicionalno,
že 34. srečanje 50-letnikov pod Storžičem. Prijavljenih je bilo največ udeležencev doslej, saj je bila generacija 1966 zelo
močna.
Že pred 16. uro so začeli prihajati prvi
slavljenci. Kljub deževnemu začetku se je
vreme izboljšalo in že prijava je potekala
v sproščenem vzdušju. Nekateri sošolci
so se srečali prvič po petintridesetih letih.
Sledili so skupno fotografiranje, govor
župana Boruta Sajovica, obisk Abrahama
in predaja ključa lanske generacije. V govoru so nam namenili nekaj modrih misli

90 letna rož'ca
Vesna Štefe; foto: Danilo Zupan

V Krajevni skupnosti Jelendol smo spet
lepo praznovali, saj je naša krajanka Milka Rituper je v mesecu septembru praznovala častitljiv 90. rojstni dan.
Dobro razpoložena je praznovala v krogu domačih. Še posebej ganjena je bila,
ko so jo objeli vnuki in pravnukinje. Z
obiskom sta jo razveselili članici društva
upokojencev, s šopkom in lepimi željami
pa tudi predstavniki naše KS.
Gospa Milka, še enkrat vse najboljše, veliko zdravja vam želimo in, kot ste obljubili, se drugo leto spet dobimo.
tržičan 19
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Tržiški šoferji letos
praznujejo
Nuša Hafner

Letos mineva 80 let organiziranega delovanja šoferjev v Tržiču. Davnega leta 1936
je bila ustanovljena tržiška podružnica
Zveze šoferjev Dravske banovine. V času

2. svetovne vojne je društvo prenehalo z
delovanjem, obnovljeno pa je bilo marca
1951 z imenom Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič in to deluje še danes.
Osrednja prireditev ob jubilejih je bila v
petek, 14. oktobra, v dvorani Kulturnega
doma v Križah. Udeležili so se je predstavniki gorenjskih združenj; prisotne so
pozdravili predsednik Zveze ZŠAM Slovenije Aleš Kocjančič, župan mag. Borut
Sajovic in predsednik ZŠAM Tržič Ivan
Hotko. V programu so nastopili kvartet
godal Glasbene šole Tržič in humorista

žič, Kinološko društvo Storžič/Tržič, RK
Tržič, Civilna zaščita Tržič/Kranj, PGD
Križe in PGD Bistrica pri Tržiču.
Hvala vsem za pomoč in sodelovanje,
predvsem vodstvu OŠ Križe, da je omogočilo izvedbo akcije in pripomoglo, da
je bil oktober - mesec požarne varnosti še
bolj zanimiv.

Mesec požarne
varnosti v PGD Križe
Gregor Kokalj, foto; Luka Rener

V soboto, 8. 10., smo člani PGD Križe skupaj z OŠ Križe organizirali vajo
"Evakuacija 2016", ki je simulirala požar
v zgornjem nadstropju šole in potrebno
evakuacijo vseh otrok in zaposlenih na
ustrezno mesto. Sledilo je reševanje ujetih oseb, preiskovanje prostorov, gašenje,
nudenje prve pomoči ...
Vaja je pokazala usposobljenost zaposlenih v primeru take situacije in delovanje
gasilskih služb. Na vaji so sodelovala
društva: PGD Križe, PGD Bistrica pri
Tržiču, PGD Kovor, skupaj 40 gasilcev.

skupine Smeh. Podeljena so bila priznanja za uspešno in večletno sodelovanje
tistim, ki ohranjajo tradicijo nekdaj zelo
uspešnega društva, ki pa sedaj razvija
povsem druge vsebine. Posebne pozornosti je bil deležen Franc Cerkovnik, ki
ima v združenju najdaljši članski staž.
Prisotnim smo s projekcijo predstavili
tudi zgodovino društva.
Napovedujemo srečanje o novih prometnih znakih, ki bo 9. novembra ob 19. uri
v knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Lepo vabljeni!

Vaja je pokazala ustrezno znanje vseh, ki
so na vaji sodelovali, predvsem pa dobro
koordinacijo med vodstvom šole in vodjo
intervencije.
Po končani vaji so se učenci lahko srečali
in seznanili še z drugimi službami za zaščito in reševanje, pri čemer so sodelovali:
Slovenska Vojska - izpostava Bohinjska
Bela, Policijska Postaja Tržič, GRS Tr-

Rojeni leta 1941 smo se srečali v Raju, veseli, da se po petih letih spet vidimo, in z obljubo, da se čez pet let spet snidemo!
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BPT: priložnost ali breme
»Za hip se je zgodil nič. Potem, čez sekundo ali nekaj takega, se je nič še vedno dogajal.«
		

			

Douglas Adams

29. septembra 2016 je bila javna Tribuna o BPT, kjer so svoj načrt prenove območja
predstavili lastniki, občinska uprava in župan. Predstavitev lastnikov je pokazala
njihovo željo, da malo več kot polovico območja skušajo usposobiti za prodajo ali
oddajo, brez proračuna, časovnice in natančnega načrta. Občina ima natančen
načrt, ki obsega nakup zemljišč, ki bodo omogočila izgradnjo ceste oziroma poti
okrog celotnega kompleksa. Dodajmo, da sem sodi prenova mostu, obnova dela
infrastrukture in morda ureditev manjšega parka. ZVKD obljublja prilagodljivost,
kar pomeni, da bo večino stavb treba ohranjati, nekaj malega se lahko poruši. Iz
vsega predstavljenega izhaja, da vpleteni območje vidijo predvsem kot breme in ne
dolžnost ali celo priložnost.
Gospodarstvo
Območje je lahko priložnost za razvoj gospodarstva, pri čemer je spomeniško varstvo
ena od ključnih ovir. V nekdanje tovarniške prostore se vseeno lahko umesti marsikaj, saj v mnogih primerih ni nujno rušenje. Ni jasno, kaj natančno se sme in kaj ne.
Če se pojavi možni investitor in vpraša, kaj lahko in kaj ne, bo edini pošteni odgovor,
da tega nihče ne ve. Zato ni krivo le spomeniško varstvo, ampak tudi prostorski predpisi Občine, ki so nejasni in nedoločeni. Občina namerava izdelati Občinski podrobni
prostorski načrt za območje BPT takrat, ko se bo investitor pojavil. V bližnjih občinah
je precej industrijskih in poslovnih con, kjer se točno ve, kaj se lahko gradi, kje se
lahko gradi, kdaj se lahko začne graditi ter koliko bo to stalo. Zakaj bi neki investitor
prišel v povsem nejasno situacijo?

ŠOLA PRENOVE
je sklop delavnic, ki obravnavajo tematiko tradicionalnih
gradbenih del.
V sklopu projekta vas vabimo na

BREZPLAČNO MIZARSKO DELAVNICO,
ki bo od 10. do 12. ter 18. in 19. novembra 2016,
v Srednji šoli za lesarstvo v Škofji Loki in je namenjena
spoznavanju zakonitosti izdelave stavbnega pohištva in
njegovi pravilni in učinkoviti obnovi.
Stara okna in vrata so bila mojstrsko
izdelano in iz pravilno odbranega
lesa, zato je velika škoda, da jih danes
z lahkoto zavržemo in zamenjamo z
novimi,

ki

pa

niso

nujno

tudi

kvalitetna.

Javne potrebe
Mnoge tržiške ustanove se spopadajo s prostorskimi težavami.
Gre za veliko napako in stalno siromašenje kulturnega življenja in razvoja mesta.

Na delavnici bodo pokazali, kako je

obnoviti,

kajti

Prostor
Večina mest je strnjenih, na robu stojijo poslovna in industrijska območja. V Tržiču
sta stari in novi del mesta presekana z območjem propadle industrije in novodobnimi trgovinami. BPT je velik del tega območja in je prostorska priložnost, ki lahko
poveže Tržič in Bistrico. Povezava bi se uresničila z novimi potmi, novim mestnim
območjem, novimi javnimi prostori in z varno kolesarsko povezavo. Vse to bi prinesle
javne ustanove, ki povezujejo občane in meščane. Gre za zgodovinsko priložnost in
dolžnost. Gre za eno največjih odgovornosti v zgodovini Tržiča. Zdi se, da je to jasno
sleherniku, oblasti pa ne.

stavbno

pohištvo

potrebno stara, lesena okna in vrata
pravilno vzdrževati in jih kvalitetno
tako

vzdrževano
ima

dolgo

»življenjsko« dobo. Delavnico bo
vodila

Irena

Leban,

profesorica

Srednje šole za lesarstvo, Škofja
Loka.
Več na www.sola-prenove.si

Zaključim lahko, da je bila javna tribuna organizirana pro forma, za videz. Ostal naj bi vtis, da oblast upošteva potrebe občanov. Izkazalo se je, da v resnici namerava te potrebe
ignorirati in noče opraviti svoje dolžnosti. Upam, da bo to še koga spodbudilo k angažiranju. Upam, da občani ne bomo spet podlegli apatiji. Gre za nas, za naše mesto, za našo
občino, za kakovost naših življenj.
Klemen Belhar
(Uredništvo je objavilo skrajšan zapis, celotnega pa lahko preberete na MojaObcina.si.)

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
DATUM in URA
4.11. do 12.11.2016

PRIREDITEV
Martinovanje 2016

KRAJ
šotor pri Vinakoper (Koper)

11.11. in 18.11. od 16. ure dalje
12.11. in 19.11. od 14. ure dalje
12. 11. od 11:00

Vinska pot v rovih pod starim Kranjem

Rovi pod starim Kranjem

Martinovanje na prostem

dvorišče Vinske kleti Zlati grič

11. do 13. 11. 2016

26. Martinja

Marežganska kanava Marezige

18.11.2016 ob 19:00

Predstavitev zbornika za Selško dolino
Železne niti št. 13
Svetovni pokal v športnem plezanju

Kulturni dom Železniki

26.11. in 27.11.2016

Dvorana Zlato polje (Kranj)

DODATNE INFORMACIJE
Predodrom d.o.o., Gostilna Karjola, Vinakoper d.o.o. , danijel@koda-events.com
Zavod za turizem in kulturo Kranj
info@visitkranj.si
TIC Slovenske Konjice,
info@tickonjice.si
Turistično društvo Marezige
vili.plahuta@siol.net
Muzejsko društvo Železniki
muzej.zelezniki@siol.net
Planinsko društvo Kranj – AO Kranj
pdkranj@pzs.si
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Škarjevci – Škarjev rob
Povedala Metka Kavčič, zapisala Jožica Koder

»V tržiški okolici je nekaj planin in gorskih robov poimenovanih z imenom živali. Tako poznamo planino Konjščico,
Ovčjo dolino, Volčjo drago, Lisičjo peč,
Jelendol in tudi Škarjev rob.
Poznamo velikega in malega divjega petelina. Veliki se najraje zadržuje v gozdovih bukovja. Oba sta zaščitena.
Mali divji petelin živi na Škarjevem robu
– ta rob ima ime po škarjevcu. Škarjev
rob je pobočje Storžiča, ki je poraščeno z
nizkim ruševjem in borovimi grmiči. Malemu divjemu petelinu rečemo ruševec,
ime je dobil prav po ruševju, škarjevec
pa mu rečemo, domnevam, ker ima lep,
dolg rep, na koncu zakrivljen v škarje, z
njegovimi črnimi, blestečimi peresi. Rep
ruševca imenujemo tudi krivec.
Klobuk s krivci za trakom je bil svojčas
običajno pokrivalo lovcev in kmetov v
našem koncu. Za praznike so bili krivci
na klobuku še posebno veliki in lepi. S
krivci so se fantje radi postavljali pred de-

kleti, ko so odhajali na nabor – na štelngo.
Še danes veljajo krivci za nekaj posebnega pri gorenjski narodni noši.«
Metka Kavčič – Robežova, roj. 1914, iz
Loma pod Storžičem v svoje spomine iz
mladih dni, ko je velikokrat obiskala tržiške hribe, štirikrat je bila vrh Storžiča,

vpleta tudi vzgojne in poučne misli, na
primer, kako je treba spoštovati naravo,
njene oči so v naravi opazile polno drobnih zanimivosti, še posebej gorsko cvetje,
ki ga je videvala in občudovala na svojih
poteh po planinah in gorah okrog Tržiča.
Letos je praznovala svoj 102. rojstni dan.

Fantje na naboru pred prvo svetovno vojno, katerih klobuke krasijo peresa petelina škarjevca
(fotografija last Vinka Hlebša, Tržič).

Pobuda za izboljšanje
varnosti na prehodu za
pešce pri OŠ Tržič
Društvo ZA razvoj Tržiča želi v občino
vnesti nov pogled in način razmišljanja. Ker
želimo delovati v trajno korist skupnosti
in konstruktivno sodelovati pri reševanju
problemov, smo na Občino Tržič poslali
pobudo za izboljšanje varnosti na prehodu za
pešce pri OŠ Tržič.
Na Cankarjevi cesti sta dva zelo problematična prehoda. Problem je bil že večkrat izpostavljen tudi s strani staršev in vodstva šole.
Prvi med Kosarsko in Šolsko ulico in drugi malo višje, na ovinku nasproti tovarne Tokos. Zaradi visoke hitrosti voznikov (tovornjaki,
ki prevažajo les, traktorji ...) in nepregledne ceste je prečkanje nevarno predvsem za otroke, ki tukaj vsakodnevno hodijo v šolo.
Ocenjujemo, da je skupno število prečkanj v enem dnevu okrog 300. Predstavljajte si, kolikokrat ti pešci prečkajo cesto v enem tednu,
mesecu, letu ali kolikokrat gre otrok v šolo, na obšolske aktivnosti, na igrišče in drugam v vseh devetih letih.
Predlagamo enostavno in časovno hitro izvedljivo rešitev. Lahko je tudi začasna, če bodo kasnejši ukrepi znotraj nove Cestno prometne
strategije drugačni oz. prostorsko bolj konkretni (npr. dvignjen prehod) in bodo bolj usmerjeni k umiritvi prometa. Nov Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah predvideva v 28. členu o barvah označb: kontrastne podlage prehodov za pešce
in površine za pešce, kadar so v ravnini vozišča (Modra - RAL 5012). Pri tem ni nobenih posegov v prostor razen barvanja. Takšna
rešitev izboljšuje vidljivost prehoda za pešce ter hkrati opozarja in ozavešča vse udeležence v prometu, kar je pomemben korak k boljši
prometni varnosti v našem mestu. Nekje je potrebno začeti, začnimo tukaj. Ste ZA?
Andrejka Belhar Polanc
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med ljudmi

Pester oktober
Rdečega križa Tržič
Noelle Kavčič

Teden otroka
Na območnem združenju Rdečega križa
Tržič se vam iskreno zahvaljujemo za pomoč pri zbiranju prehranskih in higienskih
izdelkov ter šolskih potrebščin, ki ste jih
v Tednu otroka prinesli v šole in vrtce.
Iskrena hvala vsem otrokom, učencem,
staršem, vzgojiteljem in šolskim mentorjem za izredno velik in pozitiven odziv.
Vsa zbrana sredstva smo vpisali v računalniški sistem RKS-OZ Tržič, ki deluje
že četrto leto in omogoča transparentno
vodenje podatkov o uporabnikih ter o prejeti in izdani pomoči. Naša želja in naloga
je, da že pri mladih vzpodbudimo humanitarne vrednote in razvijanje solidarnosti.

Drobtinica
Zahvala velja tudi vsem, ki ste pomagali pri izvedbi kampanje Drobtinica, ki jo
na Svetovni dan hrane 16. oktobra izvaja
večina območnih združenj Rdečega križa
Slovenije. Namenjena je osveščanju širše
javnosti glede vse bolj pereče problematike nezadostne ali nepravilne prehrane

Justininih 100 let in
Teden odprtih vrat v
Domu Petra Uzarja
Manca Šolar

23. 9. je bilo v Domu Petra Uzarja spet veselo. Ob harmonikarju Janezu Benčini, ob
prisrčnem nastopu otrok iz vrtca Deteljica
ter ob domski pevski skupini Slavčki smo
izrekali čestitke preprosti, skromni, duhoviti in vedno nasmejani Justini Kuhar, ki je
ta dan stopila na stoto življenjsko stopnico. Justina Kuhar, po domače Nandetova
Justa iz Žiganje vasi, rada igra tombolo,
sprejema obiske, še vedno išče delo, spomin pa si krepi s poštevanko. Slavljenki
so vse najboljše zaželeli sorodniki, sosedje, direktorica doma dr. Anamarija Kejžar
in župan mag. Borut Sajovic. Preden smo
nazdravili jubilantki in razrezali torto, si
je slavljenka ob vseh dobrih željah najbolj

osnovnošolcev in spodbuja čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski. Člani
RK Tržič in mladi prostovoljci iz osnovnih šol smo v soboto, 15., pred Sparom in
Supermarketom Mercator ponujali kruh
in pekovske izdelke naših donatorjev ter
zbirali prostovoljne prispevke. Zbrani denar smo namenili vsem tržiškim osnovnim
šolam za sofinanciranje tople prehrane socialno šibkejših otrok.

Evropski dan oživljanja

Krvodajalska akcija
Izredna zahvala pa še vsem krvodajalcem, ki ste se udeležili naše druge letošnje
krvodajalske akcije 17. in 18. oktobra v
Sokolnici. Pri tej akciji so se nam pridružili tudi študenti Kluba Tržiških študentov,
ki so, nekateri prvič, darovali kri. Krvodajalci ste z darovano krvjo že marsikatero
žalostno zgodbo spremenili v srečno, ste
neopazni heroji, ki vsakodnevno rešujete
življenja.

Istočasno smo z ekipo prve pomoči Rdečega križa Tržič izvedli akcijo Evropskega
dneva oživljanja, ki je potekal pod geslom
Otroci rešujejo življenja – osredotočili
smo se na širjenje znanja oživljanja med
otroki. Ravno obvezno učenje šolskih otrok naj bi bilo najbolj uspešen način za
povečanje deleža očividcev, ki sodelujejo
pri oživljanju, in tako za večje število preživelih po srčnem zastoju.
Nenaden srčni zastoj je namreč eden izmed vodilnih vzrokov smrti v razvitih državah, tudi v Sloveniji. Vsako leto srčni
zastoj doživi okoli 1600 ljudi, stotine pa
jih umre, ker jim očividci (ki so prisotni
v do 70 % primerov) ne znajo pomagati,
čeprav bi jih z zelo preprostimi, a pravočasno izvedenimi postopki oživljanja
lahko rešili. Takojšen začetek oživljanja
namreč celo do štirikrat poveča število
preživelih po srčnem zastoju.
Zahvaljujemo se vsem mladim prostovoljcem za njihovo pomoč. Brez vas ne bi bili
tako uspešni!

70-letnica RK Podljubelj

zaželela zdravja. Justina Kuhar je že šesta po vrsti, ki je v našem domu dočakala
100 let. Svojo pozitivno energijo in dobro
voljo seje med vse nas, mi pa ji želimo,
da bi jo nasmeh na obrazu in iskrive misli
spremljale še naprej.
Zadnji teden septembra v našem domu
vsako leto poteka teden odprtih vrat. Tudi
letos so bile na sporedu različne aktivnosti za različne starostne skupine. Teden
smo začeli s slikarsko delavnico, kjer
smo pod mentorstvom gospoda Vinka
Hlebša slikali gorske rože. Za slikanje
gorskih rož smo se odločili zato, ker se v
našem domu oddelki imenujejo po njih.
Tako so nastale čudovite slike, ki krasijo dnevne prostore na oddelkih vijolica,
deteljica, murka, avrikelj, planika in encijan. V našem novem zunanjem vadbenem parku je potekala vodena vadba pod
vodstvom fizioterapevtke Silve Štiherl.
Obiskali so nas otroci 3. razreda OŠ Bistrica, s katerimi smo ustvarjali sončnice
iz papirja. Diplomirana medicinska sestra
Maja Kržišnik je imela delavnico izdelave osvežilnega pilinga. Ker se danes vse
pogosteje srečujemo z demenco, smo

v sodelovanju z društvom Spominčica
pripravili predavanje o skrbi za svojce z
demenco v domačem okolju. Varovanci
Varstveno delavnega centra Tržič so se
nam pridružili na vadbi žoga benda, kjer z
našimi stanovalci vadijo enkrat tedensko.
Teden se je zaključil s kulturno prireditvijo ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga
obeležujemo prvega oktobra. Obenem pa
smo otvorili tudi razstavo slik stanovalca
Mirka Majerja. Gospod Majer je oktobra
dopolnil 92 let in je za to priložnost ustvaril razstavo 36 slik z motivi cvetja in jo
poimenoval Mirkov mozaik. Slike je podaril domu, razstavo pa si lahko ogledate
na prehodu mansarde.

Radi pa bi se pohvalili tudi z uspešnim delom in delovanjem naše krajevne organizacije. Krajevna organizacija RK Podljubelj
v letošnjem letu praznuje častitljivih 70
let delovanja. Čestitamo in zahvaljujemo
se vsem prostovoljkam in prostovoljcem
KORK Podljubelj, ki s svojim trudom in
prostovoljnim delom že 70 let prispevate pomoč sokrajanom. Iskreno čestitamo
predsednici Mariji Janc za njeno humano
in dolgoletno plemenito delo ter vsem želimo uspešno delo tudi v prihodnje.

OBVESTILO
Rdeči križ Tržič pripravlja hitre tečaje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo
AED. Tečaji bodo potekali v prostorih
Rdečega križa Tržič v večernih urah, tudi
med vikendi. Minimalno število je 10 kandidatov, cena za dvourni tečaj pa znaša 8€.
Prijave za tečaje zbiramo na poštnem naslovu trzic.ozrk@ozrks.si ali na telefonski
številki 04/597-16-90.
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Sodelovanje je
obrodilo sadove
Dragi Justin

Ni še minilo leto dni, ko smo s pomočjo
Občine Tržič in Krajevne skupnosti Leše
nakupili sadike sadnega drevja. Sadila
sem jih v mrzlih zimskih dneh. Spomladi
pa me drobna jablana že pozdravi z nežnimi belimi cvetovi. A glej, zima je poslala
še malo snega. Nežne snežinke so objele
cvetove in jih obdale s svojo mehkobo,
tako so jih obvarovale pred mrazom in
pozebo. Prišlo je poletje, topla jesen pa je
že prinesla čudovita rdeča jabolka, ki so
plod dobrega sodelovanja med občino,
krajevno skupnostjo in krajani.
Hvala Občini Tržič in Krajevni skupnosti
Leše.

Ogrevalni sistemi – vzdrževalna dela
pred začetkom kurilne sezone
Samo Cotelj

Za vsak tehnični sistem velja, da ga je potrebno ustrezno vzdrževati, če hočemo,
da deluje, ko ga potrebujemo. Navedeno velja tudi za ogrevalne sisteme, saj
pričakujemo, da bo sistem deloval brez napak od oktobra, ko se kurilna sezona
običajno prične, do sredine maja, ko s kurjenjem zaradi višjih zunanjih temperatur prenehamo.
Danes še vedno prevladujejo ogrevalni sistemi, katerih glavni del je kurilna naprava, v kateri z zgorevanjem goriva pridobivamo toplotno energijo, ki jo potem
po ceveh s pomočjo obtočnih črpalk prenašamo na ogrevala v bivalnih prostorih. Naloga ogrevalnega sistema je, da omogoči dosegati želeno temperaturo v
bivalnih prostorih v želenem času in s tem omogoča maksimalno bivalno ugodje ob najnižji porabi energije. Za nemoteno delovanje ogrevalnega sistema je
potrebno izvajati različna vzdrževalna dela, pred začetkom kurilne sezone tudi
preventivna vzdrževalna dela.
Pomembno je, da je kotel očiščen in da so očiščene tudi dimovodne naprave. To
običajno stori dimnikar koncesionar. Poleg tega je dimnikar tudi izvajalec meritev emisij dimnih plinov, kar pomeni, da mora enkrat na leto izvesti meritve
emisij dimnih plinov in vam o tem podati poročilo ter vas pozvati, da morebitne
nepravilnosti pri zgorevanju odpravite oziroma sanirate. Z meritvami dimnih
plinov se ugotavlja dimno število (sajavost), vsebnost monoksida (CO) v dimnih
plinih, vsebnost dušikovih oksidov (NO2) ter toplotne izgube zgorevanja goriva.
Najpogosteje so prekoračene emisije posledica slabega zgorevanja v kurišču, ki
jih lahko odpravi serviser kurilne naprave, lahko pa naprave (zlasti starejše) ne
dosegajo več ustreznih parametrov zgorevanja zaradi dotrajanosti gorilnika ali
kotla. V takem primeru je lahko sanacija zahtevnejša oziroma je potrebno kurilno napravo celo zamenjati. Sicer pa morebitno ugotovljeno neustrezno zgorevanje v kurilnih napravah lahko pomeni motnjo, ki ima običajno za posledico
prekomerno porabo goriva oziroma slab izkoristek.
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Pred začetkom kurilne sezone preverimo delovanje ventilov, odzračevalnih
lončkov ter varnostnih naprav centralnega ogrevanja (varnostni ventil, raztezna
posoda). Varnostni ventil je vgrajen v vodnem razvodu in ščiti sistem pred prevelikim porastom tlaka, njegovo delovanje se lahko preveri tako, da se pokrov
ventila zavrti za en obrat. Med vrtenjem ventila izteče nekaj vode iz sistema,
potem ventil zapremo. Če voda ne priteče, potem je ventil v okvari, v takem
primeru je najbolje poklicati serviserja. Drug pomemben varnostni element
centralnega ogrevanja je raztezna posoda, ki prevzame raztezke ogrevalne
vode zaradi segrevanja. Raztezna posoda je napolnjena s plinom z ustreznim
tlakom, tlak preverimo z rahlim pritiskom na plinski ventil; če je v posodi plin,
ta deluje, v primeru iztekanja vode iz ventila pa je raztezna posoda v okvari in jo
je potrebno popraviti oziroma zamenjati. Pri vizualnem pregledu naprav v kurilnici iščemo tudi sledove puščanja vode, to najpogosteje opazimo na zapornih
organih (ventilih) in odzračevalnih lončkih. Običajno se na ventilih, ki puščajo,
na mestih puščanja nabere plast vodnega kamna in prahu, ki nam lahko prepreči zapiranje ventila, za preprečitev moramo tak ventil očistiti, namazati vreteno
in priviti tesnilko vretena. Če je poškodovano tesnilo vretena, ga je potrebno
zamenjati, kar naj stori serviser.
Pomemben element v ogrevalnih sistemih so tudi obtočne črpalke, ki se razlikujejo glede na zahteve po pretoku in jih je praviloma vgrajenih več, odvisno od
zahtevnosti ogrevalnega sistema. Pri črpalki je pomembno, da spremljamo njeno delovanje (šumnost) ter da je po vsakem praznjenju in ponovnem polnjenju
vode ustrezno odzračena.
Poleg navedenega je pomembno, da je kurilnica čista, da v njej ni nepotrebnih
stvari, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za požar, da so odprtine za
dovod svežega zgorevalnega zraka primerno vzdrževane, prehodne in očiščene.
Več informacij o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije lahko
dobite v Energetsko svetovalni pisarni v Tržič, ki deluje vsako sredo od 15. do 17.
ure, za obisk se predhodno dogovorite po telefonu 04/59-71-552.
ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18
tel. (04) 597 15 52
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Sladka nevarnost
Barbara Kastelic, dr. dent. med., vodja zobozdravstva v
Zdravstvenem domu Tržič

Tokrat se bomo lotili sladkorja, ki ga vsak
dan uživamo v naši hrani in pijačah, saj ga
je preprosto preveč, negativnih posledic
teh naših dejanj pa se še vedno premalo
zavedamo in s tem dolgoročno uničujemo
svoje zdravje.
Bomboni in čokolada večinoma niso več
glavni vir sladkorja v naši prehrani. To
pomembno škodljivo vlogo so prevzele
sladke pijače, s katerimi zaužijemo glavnino sladkorja, ker pa je naš okus že tako
deformiran, velika večina izdelkov v trgovinah vsebuje tudi sladkor. Dejstvo je,
da tudi sladkor povzroča zasvojenost, zato
brez njega že težko zdržimo.
Predvsem želim poudariti nevarnost v
hrani skritega, dodanega sladkorja, ki ga
hrani in pijači dodajo proizvajalci izdelkov. Seveda je škodljiv tudi sladkor, ki ga
hrani dodamo sami, ne smemo pa pozabiti
na sladkor, ki je naravno prisoten v medu,
sirupih, sadnih sokovih in koncentriranih
sadnih sokovih. Prevelike količine sladkorjev namreč zmanjšajo kakovost naše
prehrane, ker z njimi zaužijemo preveč kalorij, premalo pa nujno potrebnih osnovnih
hranil, ki jih telo potrebuje za normalno
delovanje. Sladkorji se vpletajo v različne
procese v našem telesu.
Najbolj neposredni posledici pretiranega
uživanja sladkorja sta zobna gniloba in
povečana telesna teža. Še danes so bo-

V spomin Teji Babič (1933 – 2016)
Eden izmed jesenskih
dni je prinesel novico, da nas je za vedno
zapustila Teja Babič,
dolgoletna
članica
Splošnega športnega
društva Tržič.
Rojena je bila v Poljanah
nad Škofjo Loko, od koder se je družina preselila
v Tržič. Zaposlena je bila v BPT, vrata Sokolnice pa
je prestopila že kot pionirka in kasneje postala
uspešna telovadka v orodni telovadbi. Ko si je
ustvarila družino, se je v društvu posvetila vodenju finančnih poslov. Vrsto let je bila tajnica vseh
pomembnih smučarskih in sankaških prireditev,

lezni zob in obzobnih tkiv najpogostejše
kronične nenalezljive bolezni po svetu in
za njihovo zdravljenje porabimo ogromno denarja. Tudi povečana telesna teža je
velik javnozdravstveni problem, saj iz nje
večinoma izhajajo ostale najpogostejše
kronične nenalezljive bolezni (sladkorna
bolezen, bolezni srca in ožilja: srčni infarkt
in možganska kap, povišan krvni tlak). Ne
zatiskajmo si oči: ne le v ZDA, tudi v Sloveniji je debelost vedno večji problem, vse
bolj tudi pri naših otrocih.
Še pred 200 leti je povprečen človek pojedel manj kot kilogram sladkorja na leto,
danes pa slovenski 15-letniki zaužijejo kar
66 kg sladkorja na leto. Težava je v tem, da
smo »prehitro« povečali količine zaužitega sladkorja, naša telesa pa bi potrebovala
daljši čas, da bi razvila prave obrambne
mehanizme. Nimamo torej občutka sitosti
oz. zasičenosti s sladkorjem, zato ga danes
tako nekritično uživamo v prevelikih količinah. Tako sladkor lahko dolga leta tiho
uničuje naše telo.
Kako iz začaranega kroga?
Že prehrana v času pred nosečnostjo, v nosečnosti in v času dojenja vpliva na številne presnovne dejavnike v razvoju otroka.
Otroštvo močno zaznamuje naš okus in
vpliva na to, kaj bomo tudi kot odrasli radi
uživali. Vprašajmo se, koliko sladkane
hrane in pijače dnevno dovoljujemo našim
otrokom. Ko boste začeli seštevati grame
(žličke) sladkorja, boste verjetno presenečeni. Pri tem seveda upoštevajte tudi vse,
kar so zaužili v vrtcu, šoli, pri starih starših … Večina otrok zaužije mnogo preveč
sladkorjev.
Žal živimo v času, ki je zdravim izbiram manj naklonjen. Trgovci nam redno

od samega začetka delovanja kopališča v Tržiču
leta 1964 pa vse do njegove prodaje je skrbela za
njegovo finančno poslovanje.
Leta 2006 se je upokojila tudi v društvu, a ni mirovala, ostala je članica upravnega odbora in vse
doslej članica nadzornega odbora. Tudi sedanje
vodstvo društva je znalo ceniti njen prispevek
k uspešnosti delovanja društva, zato ji je bil na
letošnjem občnem zboru dodeljen naziv častne
članice društva.
Poleg delovanja v društvu je bila vsa leta aktivna
tudi v Organizaciji združenja borcev za vrednote
narodno osvobodilnega boja Tržič.

in agresivno ponujajo nezdrave izdelke,
hkrati otrokom prepogosto pustimo odločati, kaj želijo jesti ali piti. Dejstvo je,
da jim je sladek okus prijeten, ne poznajo
njegovih škodljivih posledic, mi pa s tem
hitro kupimo mir.
Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije glede količine zaužitega sladkorja v
enem dnevu:
Otrok 1-4 let: do 13 g (2-3 male žličke
sladkorja)
Otrok 4-7 let: do 18 g (3-4 žličke)
Otrok 7-10 let: do 23 g (4-5 žličk)
Otrok 10-13 let: do 28 g (5-6 žličk)
Otrok 13-15 let: do 33 g (6-7 žličk)
15-51 let: moški do 35 g, ženske do 30 g
Nad 51 let: moški do 30 g, ženske do 24 g
Primer: če triletni otrok poje en lonček
sadnega jogurta (180 g), s tem zaužije že
preveč sladkorja!
Nekaj preprostih nasvetov: za žejo pijte
samo vodo (ali nesladkan čaj), sladkano
hrano (npr. kosmiče, sadni jogurt, marmelado) smatrajte kot sladico, otrokom omejite dostop do sladkih pijač in sladkarij
(jih ne kupujte), preberite deklaracijo na
izdelku v trgovini (na vsakem piše, koliko
sladkorja vsebuje). Bodite pozorni na skriti sladkor v številnih prehranskih izdelkih!
Predvsem otroke poskušajte navaditi na
zdrave izbire. To je v praksi težko, ker jih
sladkor obkroža in ker se to danes smatra
kot normalno - ker tako delajo tudi vsi
drugi. Najprej moramo to razčistiti odrasli,
potem pa z dobrim zgledom in pozitivnimi
spodbudami vplivati na svoje otroke, na
druge starše, na ravnatelje in vodje prehrane v vrtcih in šolah … Naj vam pri tem ne
zmanjka volje in poguma!

Draga Teja!
V društvu te bomo pogrešali. Za teboj bo ostala
praznina, ki jo bomo zapolnili s spomini nate.
Počivaj v miru!

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage
Teje Babič iz Tržiča se iskreno zahvaljujemo vsem,
ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali cvetje in sveče, nam izrekli sožalje in jo
pospremili na zadnji poti.
Globoko se zahvaljujemo gospodu Mateju za vso
pomoč pri organizaciji pogreba, pevcem, zastavonošem in govornikom za izrečene poslovilne
V ponedeljek, 17. oktobra 2016, smo jo na poko- besede.
pališču v Križah sorodniki, prijatelji, člani društva V tihi bolečini, vsi njeni.
Metka Kolevski
in znanci, pospremili na njeno zadnjo pot.
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Poziv k oddaji ponudbe za organizacijo in izvedbo Pustovanja in Tržnih dni v Tržiču 2017
Občina Tržič obvešča vse zainteresirane, da sta na spletni strani občine http://www.trzic.si/ v rubriki »Javni razpisi in objave« objavljena Poziv k oddaji
ponudbe za organizacijo in izvedbo Pustovanja v Tržiču in Poziv k oddaji ponudbe za organizacijo in izvedbo Tržnih dni v Tržiču.
											Župan Občine Tržič
											Mag. Borut Sajovic l.r.

Rekreacijsko drsanje na Ravnah
Občina Tržič bo tudi v letošnji zimi poskrbela za rekreacijsko drsanje.
Drsališče na balinišču na Ravnah bo odprto predvidoma od 2. 12.
2016 do 15. 1. 2017. Drsanje bo brezplačno, možna bo tudi izposoja
drsalk. Skrbnik premičnega drsališča pa ostaja Balinarski klub Tržič
AC Žepič.

Anja Baš s knjižnico za
osnovnošolce
Sabina Šolar

Anorexsia nervosa in bulimia nervosa, ki
ju poenostavljeno poimenujemo anoreksija in bulimija, sta bolezni sodobnega
časa, čeravno so prvo prvič diagnosticirali
že davnega leta 1873, bulimijo pa 106 let
kasneje, leta 1979.
Zakaj človek podleže boleznima, kje iskati vzroke, vzvode in rešitve? Knjižnica
dr. Toneta Pretnarja je v goste povabila
mlado Jeseničanko, uspešno pevko, ki je
lani izdala svojo prvo knjigo Lačna življenja, Anjo Baš. V ponedeljek, 10. oktobra,
navsezgodaj zjutraj je v Kulturnem centru
Tržič v dobri uri pogovora osmo in devetošolcem tržiških osnovnih šol razkrila svojo
življenjsko zgodbo. V kremplje bulimije je
padla proti koncu osnovne šole in trajalo
je dolgih 10 let, da je lahko končno spet
zadihala s polnimi pljuči.
Učenci so bili nad predavanjem navdušeni. Pomembno in koristno se jim je zdelo,
da se o bolezni govori in da vedo, da se
ni potrebno skrivati ter da obstaja rešitev.
Nekaterim se je zgodba zdela kar preveč
žalostna, čeprav je konec srečen. Ker
marsikdo ni vedel, kaj bulimija je, je bilo
večini všeč, ker je Anja bolezen predstavila na preprost in razumljiv način, to pa
je bilo mogoče le, ker je pevka izhajala
26 november 2016

iz osebne izkušnje. Učenci so se presenečeno zavedli, da bolezen ne izbira in lahko doleti vsakogar. Všeč jim je bilo, ker
so spoznali osebo, ki se je s to boleznijo
spopadla, spoznali so tudi, kako oseba z
bulimijo to bolezen sama občuti in doživlja. V življenju so in bodo ovire, ki pa se
jih da premagovati na manj boleč način.
Najpomembnejše sporočilo pogovora so
doumeli takole: obstaja rešitev in lahko se
pozdravimo in znova v polnosti zaživimo.
V osebnostnih težavah je treba čim prej po
pomoč, do bližnjega odraslega.
Pogovor je Anja popestrila s štirimi av-

torskimi skladbami, kar je bilo vsem izjemno všeč, saj je bilo v skladbe vloženega veliko truda. Nekateri so se poglobili
v besedila in spoznali, da je Anja v njih
predstavila svojo življenjsko zgodbo. Z
veseljem bi poslušali še več njene glasbe.
Učenci si želijo še več takšnih pogovorov,
saj je pomembno, da se ljudje ne zapiramo
vase, pač pa si poiščimo pomoč, pa čeprav
je to včasih zgolj pogovor. S tem dogodkom se knjižnica pridružuje lepemu celoletnemu projektu Tržič, mesto dobrih misli
in želja, katerega nosilec je OŠ Tržič pod
pokroviteljstvom Občine Tržič.

obvestila
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18. november 2016,
ob 19. uri

v Kulturnem centru Tržič
Vstopnina: 5 eur

Rezervacija na telelefon
051 332 787 (Saša Meglič).

PROJEKT STA OMOGOČILA:

50
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
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SEJEM ZIMSKO ŠPORTNE OPREME
DVORANA SOKOLNICA
PETEK, 18. november: 15h do 20h
SOBOTA, 19. november: 9h do 17h
Ne zamudite priložnosti in si priskrbite primerno opremo pred začetkom sezone.
VSTOPNINE NI!
VLJUDNO VABLJENI
Izidor Jerman, Predsednik KUTS Tržič

POZOR, POZOR!

OBVESTILO O ČASU ODPRTJA
SLIKARJEVEGA AMBIENTA V PAVILJONU NOB
Obveščamo vas, da je umetnikov ambient akad. slikarja
Ferda Mayerja odprt vsako prvo soboto v mesecu med
10. in 12.uro ter pol ure pred vsako otvoritvijo razstave v
Paviljonu NOB.
Vabljeni!
Krajevna skupnost TRŽIČ-MESTO

Pride čas, ko se misel in
korak umirita, ko plodovi
življenja začenjajo dobivati
barvo zrelosti. V nizu let se
je nabralo 80 biserov …
Želimo si praznovati skupaj
z vsemi, ki smo luč sveta
zagledali davnega leta
1936. Vabimo vas v nedeljo,
6. novembra, ob 14. uri v
Restavracijo Raj v Tržiču,
da se skupaj poveselimo in
obudimo spomine.
Svoje prijave sporočite na št.: 041-582-836 (Marižan Lukanc).
28 november 2016

Noč čarovnic je že mimo, zato ne bodite taki kot vaša
metla. Pospravite jo v klet, snemite kostum in si uredite
pričesko v Frizerskem salonu Špela. Tam vas bosta
pričakali prijazni frizerki ter vas uredili po vaših željah.
Letos mineva tretje petletje od odprtja novega salona
na lokaciji nekdanje ABC trgovine v Bistrici pri Tržiču.
Edini s storitvami na domu.
Posebnost našega salona je, da svoje storitve nudimo na
domu tistim, ki nas zaradi slabega zdravja ne morejo več
obiskati.
EKO-barvanje.
Za ekološko zavedne stranke ponujamo tudi barve brez
amonijaka, ki so odlične za še boljšo kvaliteto vaših las.
Če ste kaj »Gorenjca«, pa le odgovorite na spodnje
nagradno vprašanje in si prislužite eno od super nagrad,
ki jih lahko vnovčite ob obisku Frizerskega salona Špela.
Nagradno vprašanje:
Koliko časa že obratuje Frizerski salon Špela?
a)
b)
c)

1 leto
15 let
17 let

Prva nagrada: bon v vrednosti 30€
Druga nagrada: bon v vrednosti 20€
Tretja nagrada: bon v vrednosti 10€
Odgovore pošljite na naslov: TPIC Tržič. Trg svobode 18,
4290 Tržič ali na informacije@trzic.si najkasneje do 14.
novembra. Pravila nagradne igre so na voljo za vpogled
v Frizerskem salonu Špela na Kovorski cesti 37.
Vljudno vabljeni vsi, ki potrebujete dobro pričesko!

koledar prireditev

KOLEDAR PRIREDITEV V
OBČINI TRŽIČ –
november in december 2016
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@
trzic.si, podrobnosti so objavljene na www.
trzic.si/koledar-dogodkov/.

RAZSTAVE
od 6. oktobra do 14. novembra,
Galerija Atrij Občine Tržič
Rezbarska razstava Petra Gučka: Pesem dlet;
Tržiški muzej
od 9. novembra do 26. decembra,
Galerija Paviljon NOB
Razstava: Miti in legende Stojana Batića;
Tržiški muzej
od 17. novembra do 5. decembra,
Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava Slovenskega smučarskega muzeja:
Američani na Mangartu, 3. junij 1945;
Tržiški muzej
od 1. decembra do 10. januarja,
Kurnikova hiša
Razstava: Miklavž in sveti trije večeri v pesmi, sliki in besedi;
Tržiški muzej
od 8. decembra do 2. januarja,
Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava Foto kluba Tržič;
Tržiški muzej

NOVEMBER
Paviljon NOB Tržič
Novi vpisi v Plesni klub Tržič;
Plesni klub Tržič
sreda, 2. november
10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke: Lutke dobrih misli;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00 mala sejna soba Občine Tržič
Predavanje: Oskrba čebeljih družin pred zimo;
Čebelarsko društvo Tržič
18:00 predavalnica Zdravstveni dom Tržič
Delavnica: Telesna dejavnost;
Zdravstveni dom Tržič
20:00 Predilniška cesta 16, vhod poleg Merkurja
Novi vpisi v Gibalni studio PIZUM;
Gibalni studio PIZUM
četrtek, 3. november
8:00 Balos 4
Krompirjeve počitnice z Alteršolo: Čarovniške vragolije in
gasilska zabava za otroke;
Alteršola
10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke: Lutke dobrih misli;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17:00 otroški oddelek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19:00 do 20:30 klet poslovne stavbe Melom
Društvo Taiji-Zlati petelin: tečaj Taichi-ja;
Društvo Taiji-Zlati petelin

18:30 Balos 4
Nova začetna skupina orientalskih plesov v KUD Leyli;
KUD Leyli

sreda, 9. november
18:00 Galerija Paviljon NOB
Otvoritev razstave Miti in legende Stojana Batića;
Tržiški muzej

petek, 4. november
8:00 Balos 4
Krompirjeve počitnice z Alteršolo: Čarovniške vragolije in
gasilska zabava za otroke;
Alteršola
10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke: Lutke dobrih misli;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:30 Kulturni center Tržič
Večer ljudskih pesmi: Od veselja do nebes v 7. dejanjih;
Kulturno društvo Jerbas
sobota, 5. november
Iz Tržiča
Planinski izlet: Mrzli vrh 987 m;
Planinsko društvo Tržič
9:00 središče Sebenj
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje
11:00 Planinski dom pod Storžičem
Turno kolesarjenje je zakon!;
Planinsko društvo Tržič
10:00 do 11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič
nedelja, 6. november
14:00 Kegljišče Tržič
Tekmovanje v kegljanju: Reprezentanca Slovenije:
Reprezentanci Gorenjske;
Kegljaški klub Ljubelj Tržič
14:00 Restavracija Raj
Praznovanje 80-letnikov;
Marižan Lukanc
ponedeljek, 7. november
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Klekljarska delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje ZŠAM: Krožna križišča;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 10. november
17:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic: Albert in Liza;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 11. november
Iz Tržiča
Martinovanje in ogled gradu Bogenšperk;
Društvo invalidov Tržič
10:00 do 11:00 klet poslovne stavbe Melom
Društvo Taiji-Zlati petelin: vpisuje v začetni tečaj Taichi za
starejše;
Društvo Taiji-Zlati petelin
18:00 Dom krajanov Brezje pri Tržiču
Predstavitev pesniške zbirke Milana Krsnika;
Mladinsko gledališče Tržič in KS Brezje pri Tržiču
sobota, 12. november
Restavracija Raj
Martinovanje članov Društva invalidov Tržič;
Društvo invalidov Tržič
Iz Tržiča
Izlet z Martinovanjem;
Društvo upokojencev Tržič
8:00 staro mestno jedro Tržiča
Tržni dan;
Polona Brodar s.p.
nedelja, 13. november
iz Tržiča
Pohod po Vertovčevih poteh;
Planinsko društvo Tržič
ponedeljek, 14. november
10:00 izpred društvene pisarne v Bistrici pri Tržiču
Pohod ob 14. novembru;
Društvo diabetikov Tržič
18:00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Komunikacija med staršema;
Zdravstveni dom Tržič

torek, 8. november
16:00 Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič

18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Klekljarska delavnica za odrasle:
Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17:00 predavalnica ZD Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za
samopomoč Tržič

torek, 15. november
18:00 Osnovna šola Tržič
Predavanje: Srce in možgani;
Osnovna šola Tržič in Zdravstveni dom Tržič

17:00 Ljudska univerza Tržič
Moderni mozaik;
Ljudska univerza Tržič

sreda, 16. november
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18:00 društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstavitev avtorjev in njihovih del: predstavitev knjižnega
opusa Draga Jančarja;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

15:00 do 20:00 Balos 4
Dan odprtih vrat;
KD tržiških likovnikov
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Koreja in Japonska ob blizu;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
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četrtek, 17. november
15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Nega dojenčka;
Zdravstveni dom Tržič
17:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predstava – KuKuc gledališče: Pravljica brez očal;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00 Galerija Atrij Občine Tržič
Otvoritev razstave Slovenskega smučarskega muzeja:
Američani na Mangartu, 3. junij 1945;
Tržiški muzej
petek, 18. november
15:00 do 20:00 Sokolnica
Sejem športne opreme;
KUTS Tržič
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
20:00 Kulturni center Tržič
Koncert: Kot gnezdo ptič, ljubim Tržič;
KD FS Karavanke
sobota, 19. november
iz Križev
Izlet v neznano;
Planinsko društvo Križe
iz Tržiča
Planinski izlet Konjščica, Uskovnica;
Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek
9:00 do 17:00 Sokolnica
Sejem športne opreme;
KUTS Tržič
20:00 Kulturni center Tržič
Koncert: Vlado Kreslin;
Klub tržiških študentov
ponedeljek, 21. november
18:00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Porod;
Zdravstveni dom Tržič

sobota, 26. november
iz Tržiča
Planinski izlet: Pot gradov – Kraški rob;
Planinsko društvo Tržič
9:00 Sokolnica
7. sokolski turnir v namiznem tenisu in Dan društva;
SŠD Tržič
ponedeljek, 28. november
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Klekljarska delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 30. november
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;
Glasbena šola Tržič

DECEMBER
četrtek, 1. december
17:00 otroški oddelek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00 Kurnikova hiša
Otvoritev razstave: Miklavž in sveti trije večeri v pesmi, sliki
in besedi;
Tržiški muzej
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Praznični večer: Zgodbe ob čaju
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 2. december
8:00 Terme Snovik
Miklavževo kopanje;
Društvo diabetikov Tržič
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 3. december
Zavetišče v Gozdu
Miklavževanje v Gozdu;
Planinsko društvo Križe

18:00 do 19:00 društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič
sreda, 7. december
18:00 v dvorani Glasbene šole Tržič
Koncert učiteljev glasbene šole;
Glasbena šola Tržič
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Predavanje: Nam kemikalije ustvarjajo jedilnik?;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 8. december
9:00 do 10:30 v Mercatorju
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič
17:00 otroški oddelek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00 Galerija Atrij Občine Tržič
Otvoritev razstave Foto kluba Tržič;
Tržiški muzej
sobota, 10. december
iz Tržiča
Planinski izlet v neznano;
Planinsko društvo Tržič – Vodniški odsek
8:00 staro mestno jedro Tržiča
Tržni dan;
Polona Brodar s.p.
14:00 Dvorana tržiških olimpijcev
Tekmovanje: Finale pokala Slovenije v akrobatskem
rock'n'rollu;
Plesni klub Tržič
19:00 Kulturni center Tržič
Slavnostna akademija ob prazniku občine Tržič;
Občina Tržič
ponedeljek, 12. december
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Klekljarska delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00 Pollakov salon
Dobrodelna dražba slaščic, novoletnih okraskov in voščilnic;
Tržiški muzej

18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Klekljarska delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kulturni center Tržič
Ta veseli dan kulture: Filmski portreti tržiških kulturnih
ljubiteljev;
OJ JSKD Tržič in ZKO Tržič

torek, 22. november
18:00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Dihalne vaje, poporodno varstvo;
Zdravstveni dom Tržič

9:00 do 15:00 središče Sebenj
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje

torek, 13. december
17:00 predavalnica ZD Tržič
Srečanje onkoloških bolnikov;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za
samopomoč Tržič

10:00 do 11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Kulturni večer: Igralec Pavle Ravnohrib;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18:00 do 19:00 društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču
Meritve Društva diabetikov Tržič;
Društvo diabetikov Tržič
sreda, 23. november
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje: Kitajska;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 24. november
17:00 otroški oddelek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Razvoj in nega zob v 1. letu;
Zdravstveni dom Tržič
19:00 Zdravstveni dom Tržič
Šola za starše: Prehrana in bolezni pri dojenčkih;
Zdravstveni dom Tržič
30 november 2016

10:00 do 18:00 Tržiški muzej
Ta veseli dan kulture: brezplačni vodeni ogledi usnjarske in
čevljarske zbirke ter Slovenskega smučarskega muzeja;
Tržiški muzej
ponedeljek, 5. december
17:00 dvorana na Brezjah pri Tržiču
Miklavževanje;
Društvo sv. Neža za ohranjanje kulture
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Klekljarska delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
torek, 6. december
16:00 Dom Petra Uzarja
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub CVB Tržič

sreda, 14. december
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje: Malezija;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 15. december
15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
17:00 otroški oddelek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

koledar prireditev, oglasi
petek, 16. december
Sebenje
Žive jaslice;
Krajevna skupnost Sebenje

četrtek, 29. december
10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke: Skupaj izdelajmo novoletno
darilo; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18:00 Kulturni center Tržič
Božično – novoletni koncert Glasbene šole Tržič;
Glasbena šola Tržič

17:00 otroški oddelek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

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

petek, 30. december
10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke: Skupaj izdelajmo novoletno
darilo; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 17. december
Iz Tržiča
Planinski izlet: Zavetišče v Gozdu;
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek

19:00 Galerija družine Ribnikar
Koncert koledniških pesmi na Gorenjskem;
Pueri Cantorum in vokalna skupina Lipa
sobota, 31. december
15:00 Trg svobode
Silvestrovanje za otroke;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič
22:00 Trg svobode
Silvestrovanje na prostem:
Dejan Vunjak in Brendijeve barabe;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

TEHNIČNE TEŽAVE ?

Sebenje
Žive jaslice;
Krajevna skupnost Sebenje

z RAČUNALNIKOM, MOBILNIM TELEFONOM, TABLICO, ...

NAKUP TEHNIKE?

TELEFONA, TABLICE, PRENOSNIKA, TISKALNIKA, ...

ponedeljek, 19. december
18:15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Klekljarska delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto čipke;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ŽELITE PRIVARČEVATI ?

PRI TV, INTERNETU, MOBILNI TELEFONIJI, NAKUPU, ...

RADI TRGUJETE ?

torek, 20. december
17:00 Osnovna šola Bistrica pri Tržiču
Obisk Dedka Mraza;
KS Bistrica pri Tržiču in OŠ Bistrica

MENJAVA STARO ZA STARO, STARO ZA NOVO, ODKUP
MOBI-COMP SISTEMI d.o.o., SPODNJA BISTRICA 3, TRŽIČ
GSM: 070 77 60 77 , E-NASLOV: INFO@MOBI-COMP.SI

sreda, 21. december
16:00 Trg svobode
Novoletni bazar;
Osnovna šola Tržič, Polona Brodar s.p,
Turistično društvo Tržič in Občina Tržič

ŽELITE NAJVEČ ?

... POTEM SMO PRAVI NASLOV ZA VAS !

četrtek, 22. december
17:00 otroški oddelek Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

TELEMACH, AIR-CHARGE, SKY-DSL, APPLE, SAMSUNG
FIX MobiComp oglas 180x170.pdf

petek, 23. december
19:00 Dvorana tržiških olimpijcev
Božično – novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič;
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič
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11:24

sobota, 24. december
8:00 Atrij Občine Tržič
Božično – novoletni sejem
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič
torek, 27. december
Slovo od starega leta;
Društvo upokojencev Tržič
10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke:
Skupaj izdelajmo novoletno darilo;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00 Bistrica pri Tržiču
Koledovanje;
KS Bistrica pri Tržiču
sreda, 28. december
Restavracija Raj
Srečanje ob zaključku leta;
Društvo invalidov Tržič
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10:00 do 12:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke:
Skupaj izdelajmo novoletno darilo;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00 izpred Kurnikove hiše
Pohod z baklami do cerkve sv. Jožefa;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič
tržičan 31

ZELO UGODNO V JESENI 2016
ZELO UGODNO - EXTRA PONUDBA

19,90 4,90
€/kg

TATARSKI BIFTEK

NIJ 2016

€/kg

3,50
€/kg

DOMAČE SVINJSKE POLOVICE

SVINJSKO PLEČE BREZ KOSTI

5,90
€/kg

€/kg

GORENJSKI MAVŽELJNI
€/kos

NAREZEK 200g

KRANJSKA KLOBASA

3,10

LUKOVA KLOBASA ZA
KUHANJE IN PEČENJE

5,50

PEČENICE IN KRVAVICE

8,50
€/kg

NIJ 2016

€/kg

1,80 2,90

DOMAČA ŠUNKARICA
+ TIROLSKA SALAMA

€/kg

SVINJSKA SLANINA

4,80

SVINJSKA ČREVA 25 m
SVINJSKA ČREVA 92 m

SVINJSKI HAMBURGER

GOVEJA ČREVA 1 m

€/kg

4,90 € / kos
17,50 € / kos
0,50 € / m

