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Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Odgovorni urednik: David Ahačič

Pomočnica odgovornega urednika: Petra Hladnik

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

Svetovalec za fotografijo: Luka Rener

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

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

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

Glasilo »Tržičan« je brezplačno. 

Naklada: 5.980 izvodov. 

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

Na naslovnici: V toplem zavetju (Zelenica), foto: Vili Vogelnik.

Slovo uredniškega odbora

David Ahačič

Pred seboj imate zadnjo številko občinskega glasila, ki ga je pri-
pravil uredniški odbor v sestavi (na fotografiji od leve): Marin-
ka Kenk Tomazin, Petra Hladnik, Irma Lipovec, Mateja Dolžan, 
Sergeja Valjavec, David Ahačič, Jana Jenko in Sašo Borojevič (na 
fotografiji sedita). V minulih štirih letih smo širili mrežo dopisni-
kov in tako skušali mesec za mesecem v vaše nabiralnike dosta-
viti živopisan nabor lokalnih novic. Na oktobrski seji je občinski 
svet imenoval nov uredniški odbor, ki ga sestavljajo pomočnica 
odgovornega urednika Dominika Ahačič ter člani Marija Mravlje, 
Tanja Ahačič, Maja Tekavec, Erna Meglič, Petra Hladnik, Janja 
Nemc in Jože Klofutar. Novi odgovorni urednik bo imenovan v 
prihodnjih mesecih. Uredniškemu odboru v sveži sestavi želimo 
veliko uspeha!

Mnenje računskega sodišča

Po dlje časa trajajoči reviziji poslovanja Občine Tržič v delu, 
ki se nanaša na izdajanje občinskega glasila in objave v medi-
jih, je Računsko sodišče letos aprila izreklo negativno mnenje 
glede neoblikovane programske zasnove glasila in nejasnega 
financiranja dejavnosti Radia Gorenc. Po priporočilih sodišča 
je uredniški odbor Tržičana sprejel programsko zasnovo glasila, 
ki jo je potrdil tudi občinski svet, Občina pa je glede drugega 
očitka pisno odpovedala Pogodbo o sodelovanju na radijskem 
področju. Občinska uprava je Računskemu sodišču v začetku 
julija predložila odzivno poročilo s predstavitvijo popravljalnih 
ukrepov za odpravo nepravilnosti, te pa je sodišče v Porevizij-
skem poročilu z dne 4. avgusta ocenilo kot zadovoljive. S tem je 
ta uradni postopek zaključen, ne pa tudi številna prizadevanja in 
razmisleki o tem, kako bi bilo lahko občinsko glasilo še boljše.

Načrt izdaj

Ob občinskem prazniku bo decembra izšla izdaja Tržiškega 
glasa, ki jo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa, prihod-
nja številka občinskega glasila pa bo v vaše domove prišla 
1. februarja 2018. Prispevke pošljite na elektronski naslov 
 urednistvo.trzican@gmail.com najkasneje do 15. januarja.

Št. zadeve: 032-0003/2014
Datum: 1. 11. 2017 

POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV 
ZA IMENOVANJE ODGOVORNEGA 
UREDNIKA GLASILA TRŽIČAN 
V skladu z določbami Odloka o glasilu Občine Tržič (Uradni 
list RS, št. 65/97 in 1/02), ima glasilo Občine Tržič odgovor-
nega urednika, pomočnika odgovornega urednika in člane 
uredniš tva, ki skupaj tvorijo uredniški odbor glasila. Odgovorni 
urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike gla-
sila v skladu s programsko zasnovo glasila. Pomočnik odgo-
vornega urednika pomaga odgovornemu uredniku pri urejanju 
in pripravljanju besedil  ter skupaj z uredniki oblikuje vsebino 
posamezne številke. Člani uredništva pa pokrivajo področja 
zgodovine, gospodarstva, kulture, športa, lokalne samouprave, 
mladinske in lokalne kronike ter razvedrila v občini Tržič. 
V mesecu februarju 2018 bo štiriletni mandat trenutnemu od-
govornemu uredniku potekel, zato vas vabimo, da ob upošte-
vanju zgoraj navedenega posredujete predloge za imenovanje 
odgovornega urednika glasila Občine Tržič za mandatno dobo 
štirih let na naslov Občina Tržič, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tr-
žič, v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje odgovornega 
urednika glasila Tržičan«, najkasneje do 30. 11. 2017.  
Predlagatelje prosimo, da predlogu obvezno priložijo pisno so-
glasje h kandidaturi z obrazložitvijo predloga, ki se nahaja 
na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Andreja Potočnik, l. r.
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Uspešen zaključek 
velikih investicij za 
naše skupno dobro

mag. Borut Sajovic

Lepa jesen je običajno obdobje, ko počasi zaključujemo leto in 
pobiramo sadove trdega dela.
Tudi v življenju naše tržiške skupnosti, občine, je tako. Letošnje 
leto nam bo ostalo še posebej v lepem spominu, saj so se zaključile 
investicije, ki smo jih skupaj načrtovali in potrebovali že desetlet-
ja. Gospodarsko okrevanje se pozna v celotni občini, še posebej 
veselo in slovesno pa je bilo oktobra v Podljubelju in v štirih kra-
jevnih skupnostih pod Kriško goro.

Nov vodni sistem Smolekar v Podljubelju je kralj 
med gorenjskimi vodnimi viri

Nov vodni sistem Smolekar napaja velik del naše občine.

Naravna studenčnica presežne kvalitete iz varnega osrčja Kara-
vank je za občino in občane izjemnega in dolgoročnega pomena. 
Zdrava voda, ki ne potrebuje dodatne kemične ali svetlobne obde-
lave, je dolgoročen vrelec življenja. Zadovoljen sem, ker nam je 
ob gradnji vodovoda uspela tudi popolna prenova kilometrskega 
odseka lokalne ceste v Podljubelju. Sodelovanje je prineslo sodo-
ben dostop tudi do treh dragocenih gorskih kmetij v Črnem gozdu.

Po štirih desetletjih smo v Podljubelju za več varnosti in boljši dostop 
uspeli tudi z obnovo osrednjega križišča v vasi na pomembni državni in 
mednarodni cesti. 

Vrata v vas so odslej varna, pregledna in široko odprta. Kot župa-
nu pa se mi zdi še posebej pomembno, kako smo ob prazničnem 

dogodku povezali bogate potenciale celotne vasi na družbenem, 
domoljubnem, športnem in kulturnem področju življenja v Podlju-
belju.

V KS Križe investirali v varnost, napredek in 
kakovost bivanja

Križe so bile v lanskem in letošnjem letu kot pomembno lokalno 
stičišče in povezava štirih krajevnih skupnosti veliko gradbišče.

 
Po zaključku del ter investicij v varnost, okolje in napredek smo skupaj zelo 
zadovoljni, večja je tudi kakovost bivanja.

Pravo in popolno gorenjsko vas zdaj krasi izvirno oblikovan kriški 
trg, ki se z obnovljeno cesto, avtobusnima postajališčema, pločni-
ki, prehodi za pešce in javno razsvetljavo odpira v smeri šole in 
modernejšega centra vasi. 

V sklopu projekta smo posodobili tudi asfaltni dostop do teniških igrišč in 
naprej proti Pristavi ter meteorno odvodnjavanje.

Tu je tudi veliko makadamsko parkirišče za širše potrebe vasi in 
nastajajočega razširjenega športnega parka Križe.

V skrbi za čistejše okolje se veselimo nove 
kanalizacijske povezave med Sebenjami in 
Snakovim 

Omenjena kanalizacijska povezava ima priključene že številne 
uporabnike in se končno odpira tudi proti velikemu naselju pod 
Pogovco in v Snakovem. Tu se bodo dela nadaljevala skupaj z iz-
gradnjo zahtevnega pločnika, katerega projektiranje je v zaključni 
fazi in omogoča skorajšnjo novo investicijo. Velike, drage in zah-
tevne posodobitve pa je bila deležna tudi Planinska pot, kjer bodo 
dela s priključkom še dveh najvišje ležečih hiš dokončana še letos.
Opravljeno delo za skupno dobro in v široko zadovoljstvo obča-
nov dokazuje, da znamo, hočemo in zmoremo. Zato s ponosom 
izrekam veliko zahvalo široki in raznovrstni večini v občinskem 
svetu, sodelavcem na Občini, krajankam in krajanom, še posebej 
pa svetom in vodstvom krajevnih skupnosti Podljubelj in Križe. 
Složni, sodelujoči in povezani bomo zagotovo kos tudi velikim 
jutrišnjim izzivom, ki že trkajo na naša vrata.
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Dvorana tržiških olimpijcev ima nov 
parket

Saša Pivk Avsec 

Dvorana tržiških olimpijcev, zgrajena leta 2002, je bila v minulih 
mesecih deležna temeljite prenove parketa, ki je bil po petnajstih 
letih uporabe dotrajan in poškodovan, ter zaščitnih plošč ter popra-
vila tribun. Položenega je bilo okrog 1.200 m2 javorjevega parketa, 
skladnega s certifikati organizacije FIBA. Dela je izvedbo podjetje 
Jurles d.o.o. iz Slovenske Bistrice, nadzor nad deli pa je opravljal 
kranjski Domplan. 

Tržiška dvorana ima nov, kvaliteten parket iz kanadskega javorja. 
Poskrbljeno je tudi za njegovo zaščito ob prireditvah 
(foto: Arhiv Občine Tržič).

Vzporedno s prenovo parketa so bile prenovljene tribune na 
izvlek in nekaj športne opreme. Skupna vrednost investicije zna-
ša 169.709,05 €. Projekt prenove je delno sofinancirala Fundaci-
ja za šport v skupni višini 43.064,00 € in sicer v letošnjem letu 
17.972,00 €, v letu 2018 12.229,00 € in v letu 2019 12.863,00 €. 

OSREDNJE TRŽIŠKO POKOPALIŠČE Z NOVO 
NADSTREŠNICO IN Z VEČJO HLADILNICO

Pokopališča so pomemben del občinske javne infrastrukture, 
ki je na voljo vsem občankam ter občanom. Trudimo se, da so 
tudi tržiška pokopališča primerno urejena. V lanskem letu so bila 
opravljena obsežna dela na pokopališčih v Križah in Kovorju, le-
tos pa se dela nadaljujejo pri poslovilnem objektu na osrednjem 
tržiškem pokopališču. 
Izvajalec del, KOVINAR-GRADNJE ST, d.o.o. je z deli začel ko-
nec junija in jih končal v začetku oktobra. Dela so se izvajala v do-
govoru s pogrebno službo, tako da v dneh pogrebov izvajalec del 
ni opravljal. Izvedli so se odkop celotnega objekta, hidroizolacija 
ter energetska sanacija objekta. Poškodovani zidovi so sanirani z 
ojačitvijo in injektiranjem. 
Ker je v času opravljanja del, 5. avgusta letos, stopil v veljavo 
nov pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvaja-
nje pogrebne dejavnosti, se je pričelo zbirati ponudbe za dodatna 
dela, ki jih predpisuje pravilnik, z ostalimi deli pa se je nadaljevalo 
kljub manjšim popravkom že izvedenih del. V objektu so names-
tili prezračevanje in antibakteriološko luč ter uredili vodovodno 
inštalacijo z umivalnikom in odvodnjavanje. S prezidavo prostora 

je sedaj ločena pisarna za sprejem strank od prostora za pripra-
vo pokojnika in hladilnice. Urejena je tudi zunanja površina pred 
objektom. Vrednost vseh izvršenih del po pogodbenih cenah znaša 
55.494,84 €. 

Nad ploščo se je izdelala streha, vgrajeni so novo stavbno pohištvo in 
elektroinštalacije. 

Obiskovalci pokopališča in udeleženci pogrebnih slovesnosti pa na 
osrednjem tržiškem pokopališču že desetletja pogrešajo nadstrešek 
pri mrliških vežicah. »V minulih dneh je bil izbran najugodnejši 
izvajalec del, Gorenjska gradbena družba, ki bo večjo nadstrešnico 
na tržiškem pokopališču postavila do letošnjega božiča,« pojasnju-
je župan. 

TRŽIŠKI STARTUP VIKEND NAVDUŠIL

Na Osnovni šoli Bistrica je med 6. in 8. oktobrom potekal Tržiški 
startup vikend, tridnevni podjetniški dogodek, ki se je izvajal v 
okviru iniciative TržičPodjeten.si in bil financiran s strani Občine 
Tržič, na katerem so udeleženci razvijali svoje poslovne ideje.
Udeleženci Tržiškega startup vikenda so prvi dan predstavili 13 
različnih idej, od katerih smo na zaključni prireditvi poslušali štiri 
predstavitve idej. Ideje so se med seboj zelo razlikovale, vsi udele-
ženci pa so pokazali veliko mero zagnanosti in želje po napredku, 
kar le potrjuje dejstvo, da so mladi polni idej in dovolj pogumni, 
da si drznejo skočiti v neznano.

Tržiški startup vikend je Ustvarjalnik v okviru iniciative TržičPodjeten.si 
organiziral v sodelovanju z Občino Tržič, Ljudsko univerzo Tržič in Osnovno 
šolo Bistrica (foto: Arhiv Ljudske univerze Tržič).
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Na Tržiškem startup vikendu so udeleženci skupaj z mentorji tri 
dni ustvarjali in razvijali svoje zamisli. Udeleženci so se naučili 
presojanja idej, iterativnega razvoja idej, odkrivali skrivnosti hi-
trega prototipiranja, delali po metodi SCRUM ter se učili trikov 
javnega nastopanja od najboljših govorcev. Vmesno dogajanje 
so popestrile motivacijske podjetniške zgodbe, ki so udeležence 
spodbudile k nadaljnjemu delu. Udeleženci so čas predavanj in de-
lovni čas maksimalno izkoristili, o čemer priča tudi dejstvo, da so 
skoraj vse ekipe razvile svoje prve prototipe ali sklenile prve posle.
Projekti, ki so najbolj prepričali s svojo dovršenostjo in atraktiv-
nostjo poslovnega modela, kvaliteto tržnega potenciala, so bili 
izbrani kot zmagovalci vikenda. Zmagovalci Tržiškega startup vi-
kenda so si prislužili vstop v Podjetniško akademijo.
Naj ideja po izboru komisije in naj pitch: The Book Experi-
ence
The Book Experience je storitev, ki ljubiteljem knjig omogoča, da 
podoživijo dogodivščine svojih najljubših junakov.

Vstop v podjetniško akademijo: Full Capacity
Full Capacity je mobilna aplikacija, ki turističnim delavcem omo-
goča enostavno prerazporejanje gostov v prezasedenih namestit-
venih kapacitetah.
Na zaključnem dogodku so zbrane nagovorili direktorica Ljudske 
univerze Tržič, dr. Metka Knific Zaletelj, podžupan Občine Tržič, 
Dušan Bodlaj, in ravnatelj Osnovne šole Bistrica, dr. Štefan Žun.

POD GRADOM NEUHAUS V TRŽIČU NASTAJA FITNES 
NA PROSTEM

Na severozahodnem delu območja gradu Neuhaus nad starim 
mestnim jedrom te dni potekajo gradbena dela. Občina Tržič je za-
čela s prenovo obstoječega otroškega igrišča in površine za rekre-
acijo. Predvidena je ureditev telovadišča s programom telovadnih 
orodij za mladostnike in odrasle ter otroškega igrišča z večjim, 
kompleksnim igralom in urbano opremo. Hkrati bo urejena dos-
topna peš pot in sanirana zelenica.
Nova ureditev rekreacijske površine je programsko ločena na dva 
sklopa, na telovadišče in otroško igrišče, hkrati pa je možno preha-
janje med njima. Programa povezuje skupna dostopna pot. Na pe-
ščeni rekreacijski površini je predvidena umestitev seta telovadnih 
orodij (ulična vadba - street workout), ki omogoča izvajanje vseh 
osnovnih elementov ulične vadbe. 

Na peščeni varnostni površini pa bo novo otroško igrišče, name-
njeno otrokom od dveh let starosti dalje. Igri najmlajših bosta 
poleg igral namenjeni tudi peščena ter prosta tratna površina. Na 
območju telovadišča in otroškega igrišča, ki bo zaradi varnosti tudi 
primerno osvetljeno, je predvidena umestitev klopi z naslonjalom 
in druga urbana oprema. V kolikor bodo nove naprave in oprema 
ovirali kasnejšo celovito ureditev spomeniškega območja, jih bo 
možno odstraniti. 
Izvajalec, CVP d.o.o. iz Ljubljane, naj bi dela v skupni vrednosti 
45.943,89 € zaključil do 7. novembra letos. 

PGD BISTRICA PRI TRŽIČU GRADI NOVO GARAŽO

Člani PGD Bistrica pri Tržiču se po dolgih letih čakanja veseli-
jo nove pridobitve. Prostorska stiska se je letos avgusta z dobavo 
novega vozila za gozdne požare GVGP-2 še povečala. Po dveh 
letih čakanja na gradbeno dovoljenje so pred kratkim podpisali po-
godbo z izvajalcem del, domačim podjetjem Semago, in začeli z 
izgrad njo prizidka h garaži, obstoječo pa bodo še podaljšali. Z žu-
panom Sajovicem sta predsednik in poveljnik PGD Bistrica, Luka 
Rener in Aleš Meglič, 18. oktobra podpisala pogodbo o sofinanci-
ranju investicije. Ta znaša okrog 120 tisočakov, polovico zneska 
bo prispevala Občina Tržič iz proračuna, ostalo PGD Bistrica pri 
Tržiču. Če bo vreme naklonjeno gradbenim delom, bodo le ta kon-
čana do konca leta. 
PGD Bistrica pri Tržiču je gasilska enota 3. kategorije in je osred-
nja enota v občini Tržič ter tudi enota širšega pomena z nalogo 
gašenja in reševanja v predoru Ljubelj, posredujejo pa tudi pri ne-
srečah na celotnem območju občine.

Predsednik PGD Bistrica pri Tržiču Luka Rener, župan Občine Tržič mag. 
Borut Sajovic in poveljnik PGD Bistrica pri Tržiču Aleš Meglič podpisujejo 
pogodbo o sofinanciranju (foto Media butik).

TESTNE MERITVE HITROSTI NA TRGU SVOBODE V 
TRŽIČU

23. oktobra 2017 je Medobčinski inšpektorat Kranj začel s poskus-
nim merjenjem hitrosti na Trgu svobode v Tržiču. Rezultati meri-
tev bodo pokazali, ali so za zagotovitev varnosti na tem območju 
potrebni še kakšni dodatni ukrepi. 
Medobčinski inšpektorat Kranj je skupni organ občinske uprave 
Mestne občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, 
Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič za učinkovitejše izvrševanje 
upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora.
Ob namestitvi radarskega merilnika spodbujamo vse udeležence 
v cestnem prometu k upoštevanju prometnih predpisov, zlasti pa 
voznike motornih vozil k izjemno previdno vožnji na območjih z 
velikim deležem pešcev.
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Pokojnine so odraz plač

Saša Pivk Avsec

Na povabilo Občine Tržič in OO DeSUS je 
bila v sredo, 18. oktobra, v Paviljonu NOB 
predstavitev Bele knjige o pokojninah, ki 
predstavlja ukrepe za vzpostavitev vzdržne 
pokojninske blagajne in ustrezne višine 
pokojnin vseh generacij po letu 2020 ter je 
podlaga za javno razpravo o tem, kakšen 
pokojninski sistem v Sloveniji si želimo. 
Predstavitve se je udeležilo lepo število 
predvsem starejših občanov, ki jim je Peter 
Pogačar, državni sekretar MDDSZ predsta-
vil vsebino Bele knjige in pokojninskega 
sistema. Predstavitve se udeležil tudi pred-
sednik parlamentarnega Odbora za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnos-
ti, Uroš Prikl. Predstavil je demografski 
sklad, ki je nadgradnja obstoječega KAD. 
Na predstavitvi Bele knjige o pokojninah je 
bilo večkrat poudarjeno, da se v Sloveniji 
upokojujemo zgodaj oz. takoj, ko imamo 
izpolnjene pogoje za to, da moramo pos-
krbeti, da bodo vsi v starosti od 20 do 65 
let vključeni v trg dela, da so pokojnine 
odraz plač, ki so v Sloveniji nizke, da se 

življenjska doba povečuje, tveganje revšči-
ne v Sloveniji pa zmanjšuje, da znaša pov-
prečna pokojnina 60 % povprečne plače in 
da je pokojnina ustavna kategorija in ne 
miloščina.
V razpravo so se aktivno vključili tudi obis-
kovalci. Predsednica Društva upokojencev 
Tržič Zvonka Pretnar ugotavlja, da je ve-
liko izjem, ki vplivajo na to, da je sistem 
negotov. Opozorila je tudi na slab zgled 
države pri zaposlovanju, socialno kapico in 
usklajevanje pokojnin. Poudarila je, kako 
pomembno je premišljeno vodenje skladov.
Jana Jenko, pobudnica srečanja, se sprašu-

je, kako spodbuditi gospodarstvenike, da 
bodo zaposlenim redno plačevali prispevke 
za ves čas, ko so na delu in ne samo npr. za 
štiri ure dnevno, če dejansko delajo osem 
ur. Posledično se jim tako manjša osnova 
za izračun pokojnine. Izpostavila je neza-
dostnost letnega dodatka za upokojence: »Z 
nižanjem pokojnin je prišlo do tega, da si 
z letnim dodatkom, ki se je preimenoval iz 
rekreacijskega, upokojenci rešujejo premo-
ženjske situacije, denar pa namesto za do-
pust porabijo za nakup ozimnice, kurjave in 
drugih življenjskih potrebščin.«

Obletnica društva 
Sever

Drago Zadnikar; foto: Valentin Klemenčič

20. oktobra smo na Jesenicah slavnostno 
obeležili 20. obletnico Policijskega ve-
teranskega društva Sever Gorenjska. 
Naše društvo je združenje udeleženk in 
udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot 
pripadniki organov za notranje zadeve ali 
kot državljani sodelovali pri aktivnostih za 
zaščito demokratičnih procesov v Sloveni-
ji (1989) ali so bili s svojimi aktivnostmi 
neposredno vključeni v vojno za osamo-
svojitev Republike Slovenije (1990-1991). 
V veliko čast štejem, da sem društvu lahko 
prvi predsedoval in svojo funkcijo ponosno 
opravljal do leta 2007. Zahvala ob tem gre 
tudi vsem ostalim ustanovnim in sedanjim 
članom. 
Pomemben del aktivnosti v minulih letih 
predstavlja izdaja dveh zgodovinskih zbor-
nikov Osamosvojitev na Gorenjskem 1989 
– 1991, I. del, avtorjev Milana Klemenčiča 
in Damjana Renka ter II. del avtorja Milana 
Klemenčiča, ki podrobno orišeta dogajanje 
v obdobju osamosvajanja Slovenije ter 

ključno vlogo takratnih organov za notra-
nje zadeve. 
Do danes je društvo v sodelovanju z občina-
mi, posameznimi gospodarskimi družbami 
in območnimi ZVVS postavilo spominska 
obeležja pred stavbo Policijske uprave 
Kranj, nasproti objekta nekdanje postaje 
mejne milice Rateče, na Brniku, na Kara-
vankah in na Ljubelju. V zadnjih letih pa 
je društvo hraniteljem orožja v osamosvo-
jitveni vojni postavilo tudi 14 spominskih 
obeležij na različnih lokacijah na Gorenj-
skem, dve tudi na območju občine Tržič.
Društvo vsako leto organizira spominske 
slovesnosti na nekdanjih mejnih prehodih 
Rateče, Karavanke, Ljubelj, Jezersko in 
letališču Jožeta Pučni-
ka - Ljubljana, kjer so 
leta 1991 potekale osa-
mosvojitvene bojne ak-
tivnosti. Zgodovinski 
spomin društvo ohra-
nja tudi z organizacijo 
in aktivno udeležbo na 
različnih slovesnostih, 
med drugim na tradi-
cionalnih spominskih 
pohodih v Dražgoše, 
na Krn in Krnsko je-
zero ter na Triglav. Po-

sebna pozornost se v društvu namenja tudi 
dobremu sodelovanju s PU Kranj, s katero 
že vrsto let organiziramo skupne svečanosti 
ob dnevu Policije in dnevu državnosti. Vsa-
koletno slavnostno obeležujemo 1. decem-
ber, spominski dan Zveze policijskih vete-
ranskih društev Sever. 
Pozornost namenjamo tudi pridobivanju 
novih članov ter nudenju pomoči članom, 
ki so v osebnih stiskah in potrebujejo po-
moč. Ob tem naj izkoristim priložnost in 
vas toplo povabim k članstvu v naše društ-
vo, vse potrebne informacije za to lahko 
najdete na naši spletni strani 
www.sever-gorenjska.si.
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Gorski kolesarji na 
Češkem

Mateja Dolžan, foto:  Marko Tadl

Občina Tržič je v sodelovanju z Andrejem 
Remškarjem, načelnikom Turno kolesar-
skega odseka PD Tržič in Majo Zupan, 
turno kolesarsko vodnico in podjetnico, 
oktob ra organizirala ogled dobre prakse 
razvoja kolesarskega turizma na Češkem. 
Skupina 11 kolesarjev je med štiridnev-
no turo dodobra spoznala majhno in svo-
jevrstno kolesarsko destinacijo na odroč-
nem češkem podeželju. 
Mesto Černá Voda z okoli 700 prebivalci 
leži v bližini poljske meje. Še pred leti se je 
soočalo z visoko brezposelnostjo in odse-
ljevanjem mladih. Kot nam je ob srečanju 
povedal župan Zdeněk Beťák, je turizem 
v naselje prinesel optimizem. V naselju in 
njegovem zaledju o turizmu pred l. 2008 
praktično ni bilo govora, razpolagali so s 
približno 80 posteljami. Danes, deset let 

kasneje, jih imajo desetkrat več in ustvarijo 
že 60.000 kolesarskih dni. 
Idejni oče parka Pavel Hornik je s kolegi 
je ustvaril nekaj najboljših enoslednic na 
svetu. Sam je začel kot gozdar in pri tem 
delu je spoznal stare, desetletja opuščene 
lovske poti. V dogovoru z lastniki in goz-
darji trasirajo nove poti tako, da so posegi 
minimalni, poti vodijo mimo naravnih ovir, 
drevja praktično ne odstranjujejo. 
Vseh 45 km poti in dodatnih 50 km gozd-
nih prometnic je ob rednem vzdrževanju, 
za katerega skrbi pet redno zaposlenih de-
lavcev, odprtih od aprila do novembra, ne 
glede na vreme. Vsaka pot, ki jo trasirajo, 
kolesarjem ponudi novo izkušnjo in se raz-
likuje od drugih. Kar je še posebej zanimi-
vo, veliko pozornost namenjajo tudi poseb-
nim potem za vzpon. 
Vsako prvo soboto v mesecu organizirajo 
delovno brigado, na kateri se zberejo pros-
tovoljci iz cele države in pomagajo pri ure-
janju in gradnji novih poti. Brigada je pote-
kala tudi v času našega obiska. 
Pred leti so odprli tudi trail center s kole-
sarsko trgovinico, info centrom in servi-

som, kampom, kolesarskim poligonom in 
lokalom. S prihodkom od teh storitev delno 
pokrivajo stroške vzdrževanja in urejanja 
poti. Uvedli so tudi t. i. vinjete za uporabo 
poti. V poletni sezoni vsakih 14 dni organi-
zirajo tudi kolesarski kamp.
Rychlebske stezice so pravi navdih za ko-
lesarske užitkarje, kar smo občutili tudi mi; 
če k temu pripišemo tudi zadovoljne do-
mačine, ovir za nadaljnji razvoj kolesarske 
destinacije res ni veliko.

Delavnica za razvoj 
in promocijo turizma 
končnica uspešne sezone

Neja Petek

11. oktobra je Občina Tržič v Paviljonu NOB 
za vse deležnike v turizmu na čelu s turistič-
nimi ponudniki in vodniki organizirala de-
lavnico o razvoju in promociji turizma, po-
tem ko je letos izpeljala prvo vseslovensko 
in mednarodno integrirano komunikacijsko 
kampanjo Pejmo po svoji poti. Ponudniki 
so odkrito spregovorili o vizijah, izkušnjah 
in načrtih ter v skupinah, oblikovanih gle-
de na komplementarne segmente turistične 
ponudbe, snovali tržno privlačne turistične 
pakete. Njihove ideje o razvoju in promo-
ciji lokalne turistične ponudbe so potrdile, 
da je Občina Tržič v sodelovanju z Agencijo 
za razvoj in komunikacije Nea Culpa uspela 
najti pravo nišo v tržnem pozicioniranju Tr-
žiškega kot edinstvene outdoor destinacije 
aktivnega turizma, ki turistom poleg mreže 
pohodniških in kolesarskih poti odkriva tudi 
vznemirljivo kulturno identiteto, povezano 
z lokalnimi zgodbami o zmaju in šuštarjih.
Zato ni naključje, da se je vse skupaj začelo 
prav pri tržiškem zmaju nasproti avtobusne 
postaje, ki bo postal turistično križišče, t. i. 

meeting point za vse izlete in lokalna turis-
tična vodenja ter foto točka za obiskovalce 
in turiste v Tržiču. 
Več kot 20 predstavnikov lokalnih turistič-
nih ponudnikov se je udeležilo okrogle mize 
na temo turističnega produkta gorskega ko-
lesarjenja. Mateja Dolžan z Urada za gospo-
darstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič 
je skupaj s turističnim strategom in kole-
sarskim vodnikom Andrejem Remškarjem 
ter organizatorko in vodnico kolesarskih 
tur Majo Zupan predstavila primer dobre 
prakse organiziranosti lokalne skupnosti in 
turističnih ponudnikov na Češkem, kjer je 
prej degradirano okolje zaznalo priložnost v 
turizmu, ki danes generira večino delovnih 
mest. Vodja Urada za gospodarstvo in druž-
bene dejavnosti Občine Tržič Vid Meglič je 
predstavil načrte, ki so udeležence delavni-
ce utrdili v prepričanju, da imajo v Občini 
in TPIC zanesljivega partnerja za razvoj in 
promocijo v tržiškem turizmu.
V drugem delu delavnice je Neja Petek, di-
rektorica Agencije za razvoj in komunikaci-
je v turizmu Nea Culpa, predstavila zgodbo 
tržiškega turizma, ki se začne z zmajem, na-
daljuje z iznajdljivimi Tržičani, ki so izdelo-
vali svoje čevlje pozimi in jih poleti hodili 
popravljat po Sloveniji in na tuje, pogosto 
kar peš čez Ljubelj. Zaokroži se s sodobnimi 
tržiškimi junaki, ki so ravno tako aktivni in 
odločni. Med njimi je Žan Košir, deskar na 
snegu in dobitnik dveh olimpijskih medalj, 
obenem pa ambasador tržiškega turizma. 

V praktičnem delu delavnice so udeleženci v 
delovnih ekipah ustvarjali turistične progra-
me za ciljne skupine, identificirane na podlagi 
obširne raziskave Slovenske turistične orga-
nizacije o motivacijah in profilih turistov, ki 
prihajajo v Slovenijo. Ideje za turistične pro-
grame so vključevale aktivnosti v Tržiču in 
okolici, peš, s kolesom in/ali z organiziranim 
prevozom, naravne in kulturne znamenitosti, 
kulinariko, prikaze in delavnice kreativnega 
turizma (izkustveno učenje ob prikazu lokal-
ne tradicije) ter izbrano nastanitev. 
Ponudniki so drug drugemu predstavili 
odlične rezultate poletne turistične sezone. V 
prvih sedmih mesecih letošnjega leta je bilo, 
po podatkih o turistični taksi, ustvarjenih 
okoli 7.200 nočitev, kar predstavlja kar 90 % 
vseh nočitev, ustvarjenih v letu 2016. 
Posledica uspešne sezone je rezultat občin-
skih in lokalnih prizadevanj po večji pro-
mociji in razvoju tržiškega turizma. Tako je 
spletna stran v letošnjem letu zaživela tudi v 
angleškem in nemškem jeziku, veliko pou-
darka v integrirani komunikacijski kampanji 
pa je bilo namenjenega promociji prek iskal-
nika Google in družabnih omrežij. Z udarnim 
sloganom »Pejmo po svoji poti« se je Tržič 
z okolico promoviral tudi na obcestnih in 
mestnih plakatih. Tržič tako smelo uresniču-
je vizijo turizma in se iz podporne nočitvene 
destinacije množičnim turističnim središčem 
zanesljivo oblikuje v samosvoje turistično 
središče z izbrano ponudbo za zahtevnega 
aktivnega turista.

spremljamo, poročamo
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Palček ima novo kapo

Kristina Lindav; foto: Toni Čebron

Zadnji torek v septembru je bil za Vrtec Tržič posebno slovesen, 
saj smo praznovali obnovo strehe na enoti Palček. V telovadnici 
smo se zbrali otroci, starši, predstavniki ustanoviteljice, Občine 
Tržič, in izvajalcev del, Gradbeništva Hočevar. Posebno smo bili 
veseli obiska upokojenih sodelavk in sodelavcev, ki radi pridejo 
v našo družbo. Program s petjem in plesom so pripravili otroci in 
mentorice najstarejših skupin enote Palček in še vedno imamo v 
ušesih prisrčno priredbo znane skladbe: »Vrtec 'ma pa novo streho, 
novo kapo Palček 'ma …« Nova streha je še en razlog več, da se 
tu otroci in zaposleni počutimo varne, poleg tega pa smo veseli, da 
je tri desetletja stara stavba znova ponosno zasijala. Z dobro voljo 
zmoremo marsikaj, zato hvala staršem in otrokom za prilagajanje 
in potrpežljivost v času del, ko je bila enota Palček zaprta, hvala 

tudi izvajalcem in Občini. Oziramo se že v špranje pri oknih v 
enoti Deteljica in župan s svojo ekipo prikimava, da v kratkem 
pride na vrsto tudi to.

Tržičanka na Miss Universe 2017

Iris Uzar 

V soboto, 7. 10. 2017, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
potekal izbor za Miss Universe Slovenija 2017. Med finalistke se 
je uvrstila tudi Ariela Mandelc iz Bistrice pri Tržiču (na fotografiji 
prva z leve). Dekleta so se predstavila v treh izhodih: casual v 
oblačilih Pepe jeans, v kopalkah Lisca in v večernih oblekah pri-
znane modne oblikovalke Maje Ferme. 12-članska komisija je po 
vseh izhodih izbrala šest super finalistk, med katere se je uvrstila 
tudi Ariela Mandelc. Na koncu je Ariela prejela naziv Miss Vi-
dim – generalnega sponzorja očesnega centra Vidim in postala tudi 
prva spremljevalka Miss Universe Slovenija 2017. Poleg uspešnih 
športnikov imamo v Tržiču tudi uspešna dekleta v modnem svetu.

Kriški gasilci najboljši na 
Gorenjskem

Gregor Kokalj; foto: arhiv PGD Križe

14. 10. je v Naklem potekalo regijsko gasilsko tekmo-
vanje. Organizacijo sta prevzeli GZ Naklo in GZ Tržič, 
ki sedaj že nekaj let uspešno sodelujeta. Pravico nastopa 
na tekmovanju so si pridobile ekipe, ki so bile najbolj-
še na predhodnih občinskih tekmovanjih. Tekmovalo je 
več kot 100 ekip s cele Gorenjske v različnih starostnih 
kategorijah. Ekipe GZ Tržič so dosegle dobre rezulta-
te v močni konkurenci, najboljša rezultata pa sta uspela 
starejšim gasilkam PGD Leše, ki so dosegle 2. mesto, in 
članom A PGD Križe, ki so osvojili 1. mesto in postali 
gorenjski prvaki.
Za člane A PGD Križe je to druga zaporedna uvrstitev 
na državno tekmovanje. Po 16 letih pa so ponovno vrnili 
lovoriko najboljšega na Gorenjskem v Križe. Z osvoje-
nim rezultatom sta se obe ekipi uvrstili na državno pr-

venstvo, kjer bosta zastopali Gorenjsko regijo in GZ Tržič med 
najboljšimi ekipami iz vse Slovenije. Že sedaj želimo veliko uspe-
ha in športne sreče.

spremljamo, poročamo

Gorenjski prvaki: Gregor Kokalj, Uroš Bodlaj, Gašper Kocjančič , Matic Aljančič, Anže 
Hribar, Boštjan Rozman, Boštjan Aljančič, Matej Rozman, Andrej Kamič, trener Franci 

Kuhar in podžupan Občine Tržič Dušan Bodlaj.
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Srečanje ljudskih pevcev in godcev

David Ahačič, foto: Peter Zbačnik

Tržiška izpostava JSKD je 4. oktobra v dvoranici Glasbene šole 
Tržič pripravila območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž, ki se ga je udeležilo osem skupin, poleg tržiških 
(članov Folklorne skupine Karavanke in KD Jerbas) tudi skupini 
iz Ribna in Slovenskega Javornika. Po oceni strokovne spremlje-
valke Urše Šivic so se najbolje odrezale skupine Pevci (vodja Pija 
Japelj) in Pevke ljudskih pesmi (vodja Maja Tekavec) pri FS Kara-
vanke ter Pevci ljudskih pesmi in Godci ljudskih viž Jerbas (vodja 
obojih Metka Knific Zaletelj), ki so dosegli regijsko raven in se 
tako uvrstili v izbor za državno srečanje. Pevke ljudskih pesmi pri FS Karavanke.

kulturne novice

Izmenjava folklornikov Karavank in 
Destrnika

Saša Meglič

Izmenjava otroške folklorne skupine Karavanke z otroško folklor-
no skupino Šentlora iz Šentjerneja je bila pred dvema letoma tako 
pozitivna, da smo letos Tržičani izvedli še eno izmenjavo, tokrat s 
štajersko otroško folklorno skupino Destrnik. Otroci so bili navdu-
šeni, da bodo zopet lahko gostili otroke z drugega konca Slovenije. 
K sreči starši tako tržiških kot destrniških otrok močno podpirajo 
folklorno dejavnost, zato želje po tridnevnem druženju ni bilo tež-
ko realizirati. 
Člani FS Destrnik so v Tržiču gostovali od 26. do 28. maja. Petek 
je bil namenjen spoznavanju in druženju pri družinah, pri katerih 
so bili gostujoči otroci nameščeni, v soboto zjutraj pa smo pričeli z 
aktivnostmi (obisk Dovžanove soteske, nastop v Lomu. V nedeljo 
smo se družili na plesno-pevskih delavnicah, si ogledali Tržiški 
muzej in Kurnikovo hišo, preostanek dneva pa preživeli na pikni-
ku v Podljubelju. 

Septembra smo Gorenjci gostovali na Štajerskem. Tja smo se po-
dali z vlakom, kar je bilo za otroke še dodatno doživetje. Tržičani 
smo občudovali štajersko pokrajino, ki je povsem drugačna od go-
renjske. Vse naokrog je bila prostrana ravnina in številni vinogradi. 
Popeljali so nas po ulicah Ptuja, v informacijski pisarni smo si ogle-
dali krajši prispevek o ptujskih znamenitostih in izvedeli nekaj o 
kurentih. Povzpeli smo se na Ptujski grad, zatem pa sta nas čakala 
večerni nastop v kulturnem domu v Destrniku in zaslužena zabava.
V nedeljo smo si v Destrniku ogledali Viničarijo, kjer so otroci prek 
dokumentarnega filma lahko spoznali nekdanje življenje ljudi na 
Štajerskem, predvsem pridelavo in predelavo grozdja. Nadaljevanje 
sta pripravila dva člana domače skupine, Metka in Simon. Simon 
nam je predstavil, kako se predeluje žito – kako se mlati, lušči seme-
na, kako se ga razčeše, kako se pokriva streho s slamo ... Ob tem smo 
spoznali tudi orodja, ki so se nekoč pri predelavi žita uporabljala. 
Metka pa nam je prikazala luščenje koruze. Preostanek dneva smo 
preživeli pri družini Kos, kjer smo imeli piknik ob številnih dobro-
tah, ki so jih pripravili starši. Pelo se je, igralo in plesalo. Pravi žur.
Izmenjava bo še dolgo ostala v naših srcih, ostala bodo iskrena 
prijateljstva in lepi spomini. Zahvala gre staršem za tako prijazen 
sprejem, gostoljubje, skrb in podporo. Po dobro voljo in čudovite 
trenutke ni potrebno hoditi v tujino, vse to imamo doma.
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Stare tržiške jedi, novi 
okusi

Saša Poljak Istenič

Govnač ni le hrošč niti nima nujno zveze z 
iztrebki, pač pa je to tudi gorenjski narečni 
izraz za jed iz zeljnate glave – za slednjo pa 
v Pleteršnikovem slovarju najdemo izraz 
glavnjač. Zelje je sicer na našem ozemlju 
izpričano v srednjem veku; Slovani so ga 
najverjetneje sprejeli od svojih romanskih 
sosedov, predvidoma najprej kot kislo ze-
lje. Tako kislo kot sladko zelje sta bila 
pomembna v vsakdanji prehrani. Sladko 
oz. presno zelje se je pripravljalo v juhah, 
omakah in kot priloga k drugim glavnim 
jedem, lahko tudi kot samostojna jed. Kislo 
zelje, ki so ga do 2. svetovne vojne v večini 
gospodinjstev pripravljali sami, pa so kot 

prilogo skoraj k vsaki jedi kuhali, pražili 
ali jedli surovega. Pred 2. svetovno vojno 
so ga največ uživali k žgancem, krompirju, 
fižolu in bobu, na Gorenjskem in Dolenj-
skem pa so ga mešali v kašo ali ješprenj. 
Podobno je večinoma še zdaj, zlasti pa je 
kislo zelje zelo priljubljena priloga h klo-
basam in ob kolinah.
Eni najbolj znanih jedi iz svežega zelja v 
Tržiču (namesto govnač kot večinoma na 
Gorenjskem) rečejo glávnik. Kadar je ta 
beseda – brez označenega naglasa – napi-
sana na jedilniku, za marsikaterega nedo-
mačina nima nobenega smisla. To kaže tudi 
prigoda Nike Perko: »Do prihoda v službo 
v Tržič glávnika nisem poznala. Na jedilni-
ku malic v tovarniški menzi sem prebrala 
»glavník«, kar je med sodelavci sprožilo 
salve smeha. Zdaj vem, da je to gváunek. 
Skuhala ga nisem še nikoli, tale, ki smo ga 
pripravile na študijskem krožku, pa je bil 
res dober.«

Tržiška
 kulinarika

foto: Dušan Podrekar

Govnač 
Sestavine za 4 osebe:
1/2 kg svežega zelja

1/2 kg krompirja
1–2 l vode
suho meso

kumina
sol

česen 
čebula

mast

Zelje in krompir zrežemo na 
koščke, zalijemo z vodo in 

dodamo suho meso. Če je to 
dovolj slano, jedi ni treba soliti. 

Dodamo česen in kumino. 
Naredimo svetlo prežganje 
(na masti popečemo moko in 

sesekljano čebulo) in ga dodamo 
v juho. Proti koncu kuhanja 

zmes pretlačimo.

Andrejka Belhar Polanc, Tržič

XXV. Otroška likovna 
kolonija Lom 2017

Nuša Šlibar Nemec 

V soboto, 23. 9. 2017, je v Domu krajanov 
v Lomu pod Storžičem potekala jubilejna, 
XXV. otroška likovna kolonija Lom 2017. 
Na koloniji je prek celega dneva ustvarja-
lo 43 učencev iz vseh treh tržiških šol in 
podružnic. Mentorici likovne kolonije sta 
bili Mici Blaži in Darja Zupan, pri organi-
zaciji in izvedbi pa so pomagale učiteljice 
Podružnične šole Lom pod Storžičem Nuša 
Šlibar Nemec, Mateja Hribar, Janja Meglič, 
Jasmina Zalar, Jera Csipö ter študentka An-
dreja Šmitek.

Kaj je nastajalo pod spretnimi prsti mladih 
umetnikov? Najprej so z barvami za blago 
potiskali belo majico s poljubnim moti-
vom, nato so si iz filca zašili svoj par copat. 
Zadnji izdelek pa je bila risba s svinčni-
kom, ki je nastala tako, da so udeleženci 
dobili polovico slike, ki so jo nato smiselno 
dopolnili. Na slikah so bili motivi iz Loma.
Ob zaključku kolonije je bila otvoritev raz-
stave nastalih otroških del. Istočasno je bila 
otvoritev razstave del Kulturnega društva 
tržiških likovnikov, ki so v juniju na Ex 
tempore prav tako ustvarjali v Lomu.
Najlepše se zahvaljujemo pokroviteljem 
likovne kolonije: Založba Rokus Klett, Tr-
govina Sweety fashion (Eti Zupan), Damo 
catering (Damjan Štefe), Knjižnica dr. To-
neta Pretnarja, DSV Transport Kranj in po-
krovitelj, ki ne želi biti imenovan.
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Obiskali smo Olimpijski 
festival 

Tina Bergant

Otroci Vrtca Tržič iz skupin Zvezdice in 
oddelka v Osnovni šoli Tržič so se skupaj 
z vzgojiteljicami odpeljali v Ljubljano na 
Kongresni trg, kjer je 29. in 30. septembra 
potekal Olimpijski festival.
Kot vsak dogodek, ki ponazarja olimpij-
ske igre, smo festival začeli z olimpijskim 
protokolom, torej prisego, prižiganjem og-
nja in himno. Nato smo se vsi udeleženci, 
okoli tisoč otrok s spremljevalci, zbrali pod 
odrom, kjer smo se skupaj ogreli. Nato smo 
se preizkusili v različnih olimpijskih špor-

tih. Gibanje je za otroke nekaj naravnega 
in zabavnega, radi pa se preizkusijo tudi 
v čem novem, na primer deskanju, curlin-
gu, ritmični gimnastiki ... Tako spoznava-
jo svoje sposobnosti, 
talente in premagujejo 
strahove. Zabaval nas 
je tudi Foksi, maskota 
festivala. Otroci so bili 
nad vsem zelo navduše-
ni in so uživali v preiz-
kušanju novih športnih 
panog. Pomembno je, 
da otrokom že od ma-
lih nog v njihov vsak-
dan uvajamo šport ali 
gibanje v vseh možnih 
oblikah, tako v vrtcu 
kot doma, predvsem pa 

Jeziki na Osnovni šoli 
Bistrica

Marja Bohinjec; foto: Mateja Žnidaršič

Beseda jezik ima mnogo pomenov: mišič-
ni organ v naših ustih, jezik v čevljih, jezik 
kot sistem izraznih sredstev za sporazume-
vanje. Vseh imamo na naši šoli veliko. 
26. september je svetovni dan jezikov, dan, 
ko praznujemo jezikovno in kulturno raz-
nolikost Evrope. Na naši šoli smo vsak 
dan pred malico učence in uslužbence prek 
ozvočenja pozdravili v tujem jeziku in po-
vedali nekaj o hrani, saj je bila malica ta 
dan značilna za kulturo, katere jezik smo ta 
dan predstavili. Tudi šolsko jedilnico smo 
okrasili s plakati različne hrane in izrazov v 
različnih jezikih.
Ob pripravah smo ugotovili, kakšno pest-
rost jezikov najdemo na naši šoli. Učenci, 
ki so nagovarjali svoje sošolce, so govorili 
v slovenščini, angleščini, nemščini, franco-
ščini, ruščini, ukrajinščini, srbščini, hrva-
ščini, albanščini in madžarščini. Veseli nas, 
da so učencem pri pripravah pomagale tudi 
njihove družine. Medkulturnost nam omo-
goča učenje o različnih kulturah, jezikih in 
spoštovanju, to pa učenci lahko delijo med 
seboj.
Prvi tuji jezik na naši šoli je angleščina, 
učenci pa imajo možnost, da se v okviru iz-
birnih predmetov ali interesnih dejavnosti 
učijo še nemščine, francoščine in ruščine. 
Vsem pa je skupna slovenščina, zato je 
prav, da je veliko dejavnosti namenjenih 
bogatenju in krepitvi spoštovanja do slo-
venske besede. Največ naredimo s pozitiv-
nim zgledom.

Ponovno v šentanskem 
rudniku

Romana Turk

Za osmošolce tržiške šole smo tudi v tem 
šolskem letu pripravili naravoslovni dan na 
območju rudnika v Podljubelju. Spoznavali 
so značilnosti kamnin in rudarjenja v rudni-
ku živega srebra. Izvedli smo fizikalno in 
kemijsko delavnico, učenci pa so spoznali 
tudi zgodovino šentanskega rudnika. Loj-
ze Hostnik, vodnik TPIC, nas je popeljal 
v Antonov rudniški rov. Tudi letos nam je 
župan omogočil, da smo za obisk rudnika 
plačali le polovično ceno. Čeprav je bil pe-
tek, 13. oktobra, smo preživeli nepozaben 
dan v naravi.

to počnemo s ciljem, da do športa razvijejo 
pozitiven odnos. Tovrstne prireditve so do-
brodošla pomoč, zato se jih z otroki Vrtca 
Tržič z veseljem udeležujemo.

šolske novice
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Projekt Popestrimo 
šolo na OŠ Križe

Maja Bitežnik

Osnovna šola Križe je od lanskega šolskega 
leta vključena v projekt Popestrimo šolo, ki 
ga financirata Evropska zveza iz Evrop-
skega socialnega sklada in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Na šoli v 
okviru tega projekta potekajo dejavnosti, ki 
učencem poleg rednega pouka omogočajo 
razvoj raznovrstnih kompetenc. Z različ-
nimi dejavnostmi se posvečamo indivi-
dualnim potrebam učencev ter razvijamo 
bralne, jezikovne in socialne kompetence, 
kompetence učenja, raziskovanja in ustvar-
jalnosti ter trajnostno naravnanost. Na šoli 
smo doslej organizirali kuharske, športne 

in ustvarjalne delavnice, ki so potekale tudi 
med počitnicami. Učenci so spoznavali 
zelišča, razgibavali možgane ter razvijali 

socialne spretnosti in zdravo samopodobo. 
Svoje raznolike talente so nam predstavili 
tudi na prireditvi OŠ Križe ima talent.

Zmagovalno obarvan 
Evropski dan jezikov

Nataša Dovžan

V Evropi 26. septembra praznujemo jezi-
kovno raznolikost in spodbujamo učenje 
jezikov. Tudi na naši šoli podpiramo večje-
zičnost in širimo zavedanje o kulturni pes-
trosti Evrope.
Letošnji Evropski dan jezikov smo v kriški 
šoli posvetili našim zlatim košarkarjem, ki 
niso le odlični športniki, temveč tudi dobri 
govorci tujih jezikov. V torek se je naša šola 
tako prelevila v pravo malo košarkarsko 
prizorišče s tekmovalci in navijaško cono. 
Med rekreativnim odmorom je v telovad-
nici potekalo tekmovanje v metu na koš. 
Najboljši strelci so bili nagrajeni z bučnim 

navijanjem gledalcev in sladkim pokalom. 
Kdor pa ni imel mirne in natančne roke, 
se je lahko pomeril v športno-jezikovnem 
kvizu. 
V večnamenskem prostoru je na ogled raz-
stava o Eurobasketu 2017. V štirih jezikih, 
ki se jih učimo na naši šoli, učenci lahko 

podoživljajo zmagovalno pot naših košar-
karjev in spoznajo države, ki so jih pre-
magali v zaključnem delu prvenstva. Na 
evropski dan jezikov je bilo na naši šoli po-
učno in zabavno ter skoraj tako bučno kot v 
Istanbulu zmagovalni konec tedna.

Jesenkovo priznanje 
dr. Ireni Mrak 

Mirsad Skorupan, foto: Igor Lipovšek

Društvo učiteljev geografije Slovenije uči-
teljem geografije na vseh vrstah in stopnjah 
šol v Sloveniji za nadpovprečno uspešno, 
prizadevno, kakovostno in strokovno delo 
na področju šolske geografije podeljuje 
različna priznanja. Letošnja priznanja so 
podelili v petek, 14. oktobra, v Kočevju. 
Prejemnica drugega najvišjega priznanja, 
priznanja Janeza Jesenka za nadpovpreč-
no uspešno pedagoško delo za učitelje 

geografije s praviloma več kot 20 let de-
lovne dobe, je Tržičanka dr. Irena Mrak. 
V obrazložitvi so zapisali, da ji priznanje 
podeljujejo za uspešno pedagoško delo pri 
dolgoletnem širjenju poslanstva in 
ciljev geografije. Dr. Irena Mrak se 
odlikuje se kot predavateljica na Vi-
soki šoli za varstvo okolja v Velenju, 
raziskovalka, predavateljica, vodja 
delavnic in ekskurzij ter mentorica 
mladim raziskovalcem. Nesebično 
pomaga pri organiziranju in izvaja-
nju programa tabora Društva učite-
ljev geografije Slovenije. Organizira 
in izvaja projekt GeoBio Blitz, v ka-
terega se vključuje vse več šol in ga 
podpira Veleposlaništvo Združenih 

držav Amerike v Sloveniji. Odmevno in v 
javnosti priznano pa so tudi njeno alpinis-
tično znanje in vrhunski plezalni dosežki, 
ki spodbujajo mlade k posnemanju.
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Organizator državnega prvenstva v 
praktičnem streljanju

Zvonko Vrankar

Strelsko društvo Tržič (SDT) je bilo 7. oktobra 2017 prireditelj 
državnega prvenstva v praktičnem streljanju na domačem strelišču 
v Tržiču. 
Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2012, je bilo v letošnjem letu 
prireditelj treh pokalnih tekem Zveze za praktično strelstvo Slove-
nije (SZPS), od katerih je zadnja štela za državno prvenstvo. Prvo 
tekmo smo izpeljali na strelišču Združenja Sever na Črnotičah, os-
tali dve pa v Tržiču na domačem strelišču, ki se nahaja v prostorih 
nekdanje tovarne BPT.
Tekmovalni so bili trije dnevi. V četrtek smo nastopili člani 
društva, ki smo se potem posvetili organizaciji, na petkovem pred-
tekmovanju sodniki in strelci, večina tekmovalcev pa je stre-
ljala v soboto. Tekmovalo se je po pravilih mednarodne zve-
ze IPSC. V treh dneh je tekmovalo 138 tekmovalcev, poleg 
slovenskih tudi večje število hrvaških tekmovalcev, prvič so 
na našem strelišču tekmovali Italijani, udeležba avstrijskih 
tekmovalcev pa je že samoumevna. 
Ekipa SDT v postavi Vili Dovžan, Niko Legat, Žan Legat 
Rotar in Boban Stojanović je osvojila naslov državnih pr-
vakov v kategoriji Produkcija. Med posamezniki je Vili 
Dovžan dosegel tretje mesto, Žan Legat Rotar pa je pristal 
na osmem mestu. Po tekmovanju je bila slavnostna podeli-
tev medalj in pokalov, državne prvake si lahko ogledate v 
galeriji na spletni strani društva www.sd-trzic.si. Na ome-
njeni spletni strani si lahko ogledate tudi video predstavitev 
Strelišča Tržič - športnega strelskega centra.
Septembra se je naš član Vili Dovžan udeležil svetovnega 
prvenstva v Franciji, Boban Stojanović pa je nosilec naslova 
državnega prvaka v dinamičnem streljanju s šibrenico.

SDT šteje v letošnjem letu okrog 60 članov. V društvu gojimo pred-
vsem zvrsti športnega – dinamičnega streljanja. V naših vrstah so 
tudi precizni strelci na večje razdalje, zato bomo v prihodnjem letu 
kandidirali za termine in organizirali vadbo na vojaških streliš čih, 
kjer je mogoča vadba na večje razdalje.
Prostore, kjer je urejeno strelišče, smo uredili člani sami ob pomo-
či donatorjev in sponzorjev ter s posluhom lastnika, ki ima razu-
mevanje za našo dejavnost. Strelišče zajema 2000 m2 prostorov in 
omogoča streljanje na razdalji 100 metrov s petih strelskih mest, 
v ločeni dvorani je urejeno strelišče s sedmimi strelnimi mesti 
za streljanje s kratkocevnim orožjem do razdalje 25 m. Strelišče 
ima za vadbo praktičnega streljanja urejene štiri steze, ki so dobro 
opremljene za različno situacijsko vadbo.
Za konec je potrebno poudariti, da je bila zveza SZPS z letošnjim 
letom sprejeta v Olimpijski komite Slovenije, za podoben status v 
mednarodnem Olimpijskem komiteju pa kandidira naša svetovna 
IPSC zveza, kar napoveduje tej množični zvrsti streljanja urejeno 
in zanimivo prihodnost.

Medalja na Svetovnem prvenstvu v 
sankanju na koleščkih

Tanja Kralj; foto: Borut Kralj

V švicarskem Grindelwaldu je 14. in 15. oktobra po-
tekalo Svetovno prvenstvo v sankanju na koleščkih. 
Prvenstva se je udeležilo 13 slovenskih sankačev iz 
4 različnih klubov (ŠD Podljubelj, ŠD Lom, SaK 
Idrija in SaK Jesenice), med njimi 5 tržiških sanka-
čev: Žiga Kralj, Vid Kralj, Boštjan Vizjak (vsi ŠD 
Podljubelj), Matevž Vertelj (SaK Jesenice) in Vla-
dislav Torkar (ŠD Lom). 
V soboto je bilo najprej svečano odprtje, na kate-
rem je Žiga nosil slovensko zastavo. Tekmovalci so 
se štirikrat spustili po progi, na kateri so dosegali 
hitrost tudi do 80 km/h. Drugi dve vožnji sta bili 
tekmovalni in sta šteli tudi kot kvalifikacija za ne-
deljsko tekmo. 
V nedeljo je najprej potekala ekipna tekma. Po trije 
tekmovalci so se drug za drugim spustili po progi in 
časi voženj so se seštevali. V prvi slovenski ekipi 

so Boštjan Vizjak, Klemen Rev in Stanislav Koler dosegli odlič-
no tretje mesto. Po ekipni tekmi je bila na vrsti še tretja vožnja v 
konkurenci. Naši sankači so dosegli odlične uvrstitve: Žiga Kralj 
(šolarji) je zmagal, Vid Kralj (dečki) je dosegel 5. mesto, Boštjan 
Vizjak je bil 8. in Vladislav Torkar 17. (oba člana).



14 november 2017

športne novice 

Prenovljen športni center Katrx 
Sport 

Katarina Malovrh

Katrx sport, športno rekreacijski center, je od septembra 2017 iz-
popolnjen, funkcionalen fitnes center, kjer se prelivata kakovost, 
osebni pristop, dovršenost in srčnost. 
Z letošnjim letom pa smo zasijali v povsem novi podobi! Naši čla-
ni sedaj telovadijo v sodobno opremljeni, prenovljeni, izjemno od-
prti, 200 m2 veliki funkcionalni telovadnici z vrhunsko tekmoval-
no opremo, z izkušenimi in licenciranimi vaditelji. Našim članom 
že šesto leto ponujamo vedno pestrejšo ponudbo športnih vadb za 
odrasle in športnih programov za zdrav gibalni razvoj otrok. 
Uspešno smo vpeljali čisto nov športni program CrossFit, ki je 
edinstven v Tržiču in okolici. Gre za eliten, svetovno znan športni 
program za vse generacije. Prenovljeni telovadni prostori s kvali-
tetno opremo so izboljšali udejstvovanje v novi športni disciplini. 
Katrx sport je športno-rekreativni center s srcem in dušo; produkt 
večletnega dela na področju strokovno vodenih skupinskih vadb, 
individualnega pristopa k rekreativcu in zdravega gibalnega razvo-

ja otrok. Za vse, ki želite živeti zdravo, bi radi postali fit ter treni-
rali v prijetnem centru, smo pravi naslov. Najdete nas na Loki 36 v 
poslovnih prostorih Roma Tex.

Ples in šport v Plesnem studiu 
Špela

Špela Mandelc

Svetovnega prvenstva v Kopenhagnu na Danskem so se 
med 17. in 21. oktobrom udeležili naslednji tekmovalci 
naše ekipe: Rika Dolžan kot državna prvakinja pri solistih, 
Laura Višnar ter Maša Štucin kot državni prvakinji v član-
skih parih, Bor Radovančevič in Žan Zupan kot solista pri 
mladincih in druga v skupnem seštevku med mladinskimi 
pari ter skupina NAMELESS, letošnji državni podprvaki. 
V času zaključka redakcije glasila pa žal rezultati še niso 
bili znani. 
Še vedno vabimo na plesne tečaje in športne vadbe; urnike 
in programe najdete na naši spletni strani www.plesnistu-
diospela.si, lahko pa nas pokličete tudi na 040-623-535.

Dejavnosti v Plesnem klubu Tržič

Jure Markič

Člani Plesnega kluba Tržič so zakorakali v drugi del letošnje plesne 
in rekreativne sezone. Tekmovalci se pripravljajo na tekmovanja, 
tudi na svetovno prvenstvo v break dance in RnR.
Veseli smo velikega števila novih članov, z našo trenersko ekipo se 
bomo potrudili, da bo sleherni plesalec ali rekreativec zadovoljen 
in bo z veseljem prihajal na treninge. Da smo tako uspešni, gre 
zahvala našim trenerjem, staršem, zvestim sponzorjem in donator-
jem: Občini Tržič, Lidl Slovenija, Kompas shop, Gorenjska banka 
d. d., Qlandia Kranj, Brodi, Marko Brodar s.p.

Lepo vabljeni v Plesni klub Tržič; info: 040-635-710, e-naslov: 
plesni.klub.trzic@gmail.com.
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Tržiški skakalci dosegli mednarodne 
in državne uspehe tudi v poletni 
sezoni

Matija Stegnar; foto: Skijumping Photography

Tudi ko ni snega, zimski športi »živijo«. Smučarski skoki in nor-
dijska kombinacija se izvajajo tako pozimi kot tudi poleti, le da 
poleti skačejo in tečejo v drugačnih pogojih; keramična smučina, 
plastična masa na doskočišču in trava v izteku ter tek na rolkah 
in rolerjih. Tudi letos so tržiški skakalci, člani Nordijskega smu-
čarskega klub Tržič FMG  tekmovali na različnih tekmovanjih in 
to prav v vseh kategorijah, ki so registrirane pri Smučarski zvezi 
Slovenije. Državna prvaka sta postala Ajda Košnjek pri deklicah 
do 11 let v skokih in Matic Hladnik pri dečkih do 15 let v nordijski 
kombinaciji. Valuk Markelj je na domači skakalnici osvojil srebr-
no medaljo, skupaj pa so v postavi Valuk Markelj, Martin Jeko-
vec, Nejc Pavlič in Aljaž Hladnik na prenovljenih skakalnici K35 
v Sebenjah osvojili zlate medalje. Ekipa Juš Sušnik, Ožbe Zupan, 
Matic Hladnik, Dan Belhar je kljub enemu padcu osvojila državni 
podnaslov v kategoriji mladincev do 16 let, ekipa Ožbe Zupan, 
Lovro Dovžan, Valuk Markelj in Matic Hladnik pa srebrno meda-
ljo pri dečkih do 15 let. Na mednarodnem tekmovanju Alpskega 
pokala je Jerneja Repinc Zupančič osvojila 4. in 6. mesto. Je pa 
največji uspeh v otroških kategorijah v tej poletni sezoni dosegel 
Matic Hladnik, ki je na otroškem tekmovanju za poletno veliko 
nagrado v Obertsdorfu v Nemčiji dvakrat premagal vso konkuren-
co na mednarodni ravni v kategoriji letnikov 2003. Na svetovnem 
pokalu Grand Prix je Anže Semenič osvojil 4., 5. in 6. mesto in 
s tem ohranil zaupanje selektorja Gorana Janusa za prihajajočo 
olimpijsko sezono.

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem ter tudi njihovim trenerjem 
čestitamo.
Vabljeni tudi najmlajši na brezplačno skakalno šolo v Sebenje vsak 
torek in četrtek ob 18. uri, kjer je na voljo pet novih skakalnic in 
kjer vas čaka tudi skakalna oprema. Več na www.nsk-trzic.si, nsk.
trzic@gmail.com ali 041-749-505.

SEJEM ZIMSKO ŠPORTNE OPREME
Obveščamo vas, da bo tudi letos Klub učiteljev in trenerjev 
smučanja Tržič pripravil sejem zimske športne opreme. Sejem 
bo potekal v dvorani Sokolnica v petek, 17. 11. (od 15. do 20. 
ure), in soboto, 18. 11. (od 9. do 17. ure).

športne novice , med ljudmi

Matic Hladnik ob dveh zmagah v Oberstdorfu.

Šoferji v Ivančni Gorici

Nuša Hafner

V Združenju šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Tržič je bil sep-
tember za prostovoljce res naporen. Najprej so bili prvi šolski dne-
vi, nato še posebna prometno preventivna akcija Šolska prometna 
služba, ki je trajala dva tedna. Istočasno smo izvedli aktivnosti z 
naslovom Starejši v prometu in se priključili izvedbi Evropskega 
tedna mobilnosti.
Za zaključek smo odšli na ekskurzijo v Ivančno Gorico, kamor 
nas je povabilo tamkajšnje združenje. Obisk se je začel s prisrčnim 
sprejemom in predstavitvijo dela združenja, ki ima dolgoletno tra-
dicijo in je močno povezano z dogajanji v kraju. Predvsem nas je 
navdušilo sodelovanje z občino, šolami in policijo.
Nato smo skupaj odšli na ogled starega kmečkega orodja, ki je 
razstavljeno na urejenem kozolcu, v gospodarskem poslopju pa 
nismo mogli prezreti razstave starih koles in motorjev. Pot smo 
nadaljevali na Muljavo in si ogledali Jurčičevo domačijo ter muzej 
na prostem.

Prometna učna ura v Domu Petra Uzarja

V okviru prometne akcije Starejši v prometu smo v ZŠAM Tržič 
izvedli tri dejavnosti. Najprej je bilo izvedeno predavanje s tem 

naslovom, konec meseca pa smo obiskali prometni poligon v Lju-
bečni pri Celju, kjer se je 20 udeležencev seznanilo s teoretičnimi 
napotki in se preizkusilo v vožnji na poligonu.
Posebnost pa je bila prometna učna ura s stanovalci Doma Petra 
Uzarja, ki je potekala v okviru domskega sejma. Invalidske vozič-
ke in hojce smo opremili z odsevnimi trakovi, udeležence pa ob-
lekli v odsevne brezrokavnike. Tako smo bili pripravljeni na pohod 
čez kar največ prehodov za pešce, ki jih v neposredni bližini doma 
ne manjka. Med hojo smo jih spremljevalci vseskozi opozarjali 
na previdnost in pomen, ki ga imajo primerna oblačila zaradi vid-
nosti. Zahvaljujemo se tudi prostovoljcem Društva upokojencev 
Tržič, ki so nam pomagali pri izvedbi.
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Bili smo skupaj …

Mojca Švajger, Nataša Ülen, Aneta Lavtar

V soboto, 16. 9., je 
središče Tržiča oži-
velo z Uličnim festi-
valom in tržnim dne-
vom, ki ga je Občina 
Tržič skupaj s Polono 
Brodar pripravila ob 
začetku Evropske-
ga tedna mobilnosti. 
Kljub slabemu vre-
menu in zato manj-
šemu številu obis-
kovalcev je bilo 
vzdušje veselo, saj se 
je zvrstilo kar nekaj 
aktivnosti za otroke in 
trajnostno naravnanih 
ter ozaveščevalnih 
aktivnosti za odrasle. 
Obiskovalci so imeli 
možnost obiska stoj-
nic z domačimi izdel-
ki, likovnih delavnic, 
predavanja o krožnih 

križiščih in o souporabi voznega pasu za kolesarje, lahko so se pre-
skusili na demo-napravah Javne agencije RS za varnost v cestnem 
prometu (zaletavček, alko očala, naletne tehnice in kolesarska če-
lada). Prisotna je bila tudi ekipa prve pomoči Rdečega križa Tržič, 
ki je širila znanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED 
(avtomatski defibrilator). Na stojnicah Občine Tržič, SPV Občine 
Tržič, ZŠAM Tržič in AMD Tržič smo delili promocijski material, 
odsevnike, z občani razpravljali o novi prometni ureditvi Kranjske 
ceste, se zabavali ob številnih družabnih prometnih igrah in slad-
kali z izvirnimi prometnimi piškotki. 
Janja Budič je za mikrofonom skrbela za dobro vzdušje in poroča-
nje o vseh zanimivih aktivnostih tega dneva. Iz AMD Tržič se nam 
je pridružil tudi Niko Kordež s starim kolesom in lično opremo, s 
katero nas je popeljal v čas prvih zametkov mobilnosti. 

Popoldne smo se po načelu »Združimo moči – delimo si prevoz« 
odpeljali do parkirišča v Dovžanovi soteski. Z vodnikoma Ireno 
Mrak in Matevžem Novakom smo se sprehodili skozi sotesko in 
spoznali fosile, kamnine, tedanja okolja in sile, ki so sotesko obli-
kovale skozi čas. 
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V torek, 19. 9., je v prostorih kavarne Stara godba potekala jav-
na razprava na temo nove prometne ureditve Kranjske ceste kot 
enega izmed zastavljenih ciljev iz Celostne prometne strategije 
Občine Tržič. Vaša mnenja, izkušnje, stališča in pobude nam bodo 
pomagale pri njegovi uresničitvi. S tem pričenjamo tudi z izvedbo 
ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v občini ter 
jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinov 
razmišljanja v bolj trajnostno naravnane, kot so hoja, kolesarjenje, 
uporaba JPP, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd.
Na zaključni prireditvi »Dan brez avtomobila« v petek, 22. 9., so 
ulice Tržiča v starem mestnem jedru zasedli učenci tržiških osnov-
nih šol. Ob pestri ponudbi prometnih delavnic in iger, ki jih je pri-
pravila občinska uprava Občine Tržič, so doživeli čisto svoj pro-
metni dan. V Kulturnem centru je otroke izhodnih letnikov vrtca 
navdušila lutkovna igrica »Nika in promet« v izvedbi KUD Teater 
za vse iz Jesenic. Vsi obiskovalci so na prireditev prišli na trajnos-
ten način – peš. Še posebej velja pohvaliti vse šolske in predšolske 
otroke, ki so »Dan brez avtomobila« vzeli zelo resno in iz vseh 
smeri na prireditev pripešačili.

Vsem, ki ste nam pomagali in ki ste se nam pridružili na dogod-
kih, se iskreno zahvaljujemo za čas, trud, znanje, delo, energijo in 
dobro voljo. Bilo je osrečujoče in novih izkušenj polno prometno 
doživetje. Pestro dogajanje in prijetno vzdušje, ki je nastalo ob 
pripravljenih dogodkih, sta pokazala, da je mogoče trajnostno ure-
ditev prometa razširiti na vse leto in v korist vseh.
Veseli smo bili številnih pohval in želja, ki kličejo po vsakoletni 
organizaciji tedna mobilnosti. Vašega sodelovanja se veselimo tudi 
v bodoče – da bi s svojimi idejami in dejanji še naprej aktivno 
spreminjali sedanje oblika prometa v bolj trajnostne. 
V četrtek, 19. oktobra 2017 je bil v Slovenj Gradcu zaključni sesta-
nek lokalnih in regionalnih koordinatorjev ETM ter predstavnikov 
medresorske delovne skupine ETM. Na dogodku so podelili tudi 
priznanja in nagrade najbolj aktivnim občinam. Med 71 slovenski-
mi občinami, ki so se letos pridružile ETM, se je v ožji izbor za 
najbolj aktivno občino letošnjega leta uvrstila tudi Občina Tržič in 
prejela priznanje za drugo mesto za aktivno sodelovanje v Evrop-
skem tednu mobilnosti.
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Nova podoba Doma Petra Uzarja

Dr. Anamarija Kejžar

V domu so od aprila do oktobra potekala obnovitvena dela – s pre-
novo avle smo pridobili prostore za druženje 
v pritličju in zgornjem nadstropju. Nastal je 
čudovit nov prostor, Galerija, ki smo jo od-
prli s koncertom tržiškega pihalnega orkestra 
na prireditvi ob Mednarodnem dnevu starej-
ših.
Galerijo nadvse radi obiskujejo stanovalci, 
pa tudi njihove družine na obiskih, saj je od 
tam čudovit razgled na Bistrico. Stanovalci 
so pridobili tudi balkon, ki ga lahko obisku-
jejo poleti in pozimi. V prvem nadstropju 
so sedaj vse strokovne službe, kar je bolj 
dostop no: socialna služba, timske sestre in 
vodja negovalne enote, fizioterapevtka, de-
lovna terapevtka, v nadstropju je tudi klubski 
prostor zaposlenih.
Tudi v pritličju so nastale spremembe; pre-
novljena recepcija je združena z kavarno, 
kjer se bodo stanovalci in obiskovalci kmalu 
lahko ob kavi posladkali z domskimi slašči-

cami. V pritličju je tudi Uzarjeva soba, kjer potekajo skupine za 
samopomoč, praznovanja rojstnih dni naših stanovalcev in druge 
družabne aktivnosti, v njej pa je tudi čitalnica. V sklopu prenove 
je nastala tudi soba za dostojno slovo od pokojnih stanovalcev. 
Veliko delo je za nami, največje veselje pa je slišati stanovalce, da 
je to najlepši in najbolj prijazen dom.

Delovni zajtrk v Domu Petra Uzarja

Maja Olip

Z Domom Petra Uzarja redno sodelujejo patronažna služba Tržič, 
Center za socialno delo Tržič, Občina Tržič, Psihiatrična bolniš-
nica Begunje, Klinika Golnik in Splošna bolnišnica Jesenice, v 
preteklem mesecu pa je direktorica Doma, dr. Anamarija Kejžar, 
povabila predstavnike omenjenih organizacij na delovni zajtrk. 
Pogovor je tekel o institucionalnem varstvu, pomoči na domu in 
težavah, s katerimi se srečujejo ob od-
pustu zaposleni v domovih. Socialni 
delavci v bolnišnicah so izpostavili, 
kako težko je dobiti prosto mesto v 
domovih po Sloveniji. Srečujejo se z 
dolgimi čakalnimi vrstami in tako pa-
cientom do odpusta stežka zagotovijo 
namestitev v institucionalnem varstvu. 
Posebno zahtevno je iskanje namestitve 
v institucionalnem varstvu za mlajše od 
65 let.
V Domu Petra Uzarja so vse kapacite-
te zasedene, prosilcev za namestitev v 
institucionalno varstvo pa je iz meseca 
v mesec več. Tudi v Tržiču naraščajo 
potrebe za varstvo bolnikov z demenco. 
Stanovalci z demenco v domu bivajo v 
enoti Deteljica, ki je odprte narave (ni 
varovani oddelek), kar pomeni večje 
osebno spremljanje in iskanje inovativ-
nih rešitev z namenom dostojanstvene-
ga staranja v domu.

Prav tako se povečuje število uporabnikov pomoči na domu, saj je 
v letošnjem letu najvišje v zadnjih desetih letih; povečuje se tudi 
število uporabnikov, ki jih pripeljemo kosila na dom. Hiša prijaz-
nih ljudi je z letošnjo prenovo pridobila tudi nove skupne prostore 
s kavarno in kotički za druženje stanovalcev in obiskovalcev. 
Delovni zajtrk je bil uspešen, saj so udeleženci podali predloge 
za izboljšanje sodelovanja (kot je npr. popolna in sprotna doku-
mentacija ob odpustu iz bolnišnice). Ugotovili smo, da je sodelo-
vanje med organizacijami dobro in da se bomo še v naprej trudili 
za dobre odnose in komunikacijo, ker se zavedamo, da vsi delamo 
za ljudi.
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35. srečanje tržiških 
Abrahamovcev

Matjaž Potočnik; foto: Čebron

Zahvala
Robi sem, Dežmanov Robi. V mesecu 
septembru sem praznoval 50. rojstni dan 
– Abrahama. Pa bo marsikdo rekel: »Nič 
takega«. Pa je. Zame je bil to en velik, ve-
lik praznik. 
Za vse, ki me ne poznate, naj povem, da 
sem že vse življenje priklenjen na poste-
ljo, sam ne morem ne jesti, ne piti. A mi 
ni hudega. Moji bližnji lepo skrbijo zame 
tako lepo, da sem dočakal 50 let. Doma-
či in prijatelji so mi postavili mlaj – čisto 
pravi mlaj, samo zame. Obiskali so me 
tudi fantje iz ansambla Nalet. Peli in igrali 
so pozno v noč. 
V soboto na zabavi nisem plesal, pa nič 
zato, saj so drugi namesto mene. Jaz sem 
od veselja kar vriskal. Tako lepo je bilo, da 
sem še danes ves zmeden. Zato bi se vsem, 
ki ste bili ob meni in ki ste mislili name, 
rad zahvalil. Prav posebej mojim doma-
čim, ansamblu Zarja in Krajevni skupnosti 
Brezje pri Tržiču. Hvala, tisočkrat hvala. 
Rad vas imam!

Robi

16. septembra 2017 se je v Domu pod 
Storžičem zbralo 112 Abrahamovcev letni-
ka 1967. Kljub slabemu vremenu in prav 
takšni postrežbi ter ne prav prijaznem od-
nosu oskrbnika je veselo rajanje ob spo-
minih na šolske dni trajalo vse do jutranjih 

ur. Letošnji odbor se je potrudil in poiskal 
nekaj sponzorjev in donatorjev, ki so nam 
pomagali, da je srečanje dobro uspelo, zato 
se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri 
izvedbi srečanja, v imenu letnika 1967 naj-
lepše zahvaljujemo.
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Pri 95-letnici Francki 
Ahačič

Marija Janc; foto: Maja Ahačič

Krajevna organizacija Rdečega križa Pod-
ljubelj se je skupaj s podružnično šolo od-
pravila k gospe Francki Ahačič, ki je prav 
3. oktobra 2017 praznovala 95. rojstni dan. 

S pravnukom Valom in njegovo mamico 
Anjo so nas pričakali pred hišo. Nasmejana 
in zgovorna gospa Francka je bila vesela 
obiska, živahnega vrveža in veselih pesmi, 
ki smo jih zapeli ob njenem visokem jubi-
leju. Sama rada kaj speče in tokrat nas je 
postregla s kokosovimi kockami in doma-
čimi piškoti, ki so nam šli v slast.
Marsikaj nas je zanimalo o njenem življe-
nju, zato smo se kar nekaj časa pogovarjali. 
Povedala je, da je bila rojena v kmečki dru-

žini pri Počepkovih, sedaj pa v tej hiši živi 
že 64 let. Poročena je bila z Užarjevim Pet-
rom, a je že dvajset let vdova. Rodili sta se 
ji hčeri Anica in Sonja, ki jo skupaj s svoji-
ma družinama večkrat obiščeta in poskrbita 
za nabavo živil.
Gospa Franka nam je povedala, da je hodi-
la v šolo v takratni Sveti Ani. Šola je stala 
na mestu današnje dvorane. Med drugim 
so se učili srbohrvaščino in ročna dela. Po-
učevala jo je Kati Kušar. Še vedno hrani 
dva izdelka: oblačilo za blazino z vezenim 
vzorcem – rešelje in kvačkano brisačo iz 
bombažne niti.
Francki čestitamo za 95 let in ji želimo 
dobrega zdravja!

Aktivistke KO RK Podljubelj so v le-
tošnjem letu obiskale najstarejše člane. 
80 let sta v februarju dopolnila Marija 
Meglič in Franc Janc. 94 let je v mar-
cu praznovala Frančiška Polajnar. An-
ton Ahačič je bil junija star 92 let. Ju-
lija je Anica Golmajer dopolnila 98 let, 
septembra pa Frančiška Mali 91 let. Še 
enkrat svojim dolgoletnim članom česti-
tamo ob visokih jubilejih.

Dobrodelni projekt 
izgradnje dvigala v 
Žiganji vasi

Ivo Kožuh

S plačilom zadnjih obveznosti je zaklju-
čen projekt izgradnje dvigala za Bogdana 
Skumavca v Žiganji vasi. Projekt je bil iz-
peljan v odličnem sodelovanju Župnijske 
Karitas Križe, Rotary kluba Tržič Naklo 
in Krajevne skupnosti Sebenje. Potrebova-
li smo skoraj dva meseca priprav, zbiranja 
ponudb, iskanja donatorjev in sredstev za 
izgradnjo dvigala ter nato še en mesec grad-
benih, inštalaterskih in ostalih del na terenu. 
Gospodu Bogdanu je bilo dvigalo predano 
v uporabo 23. junija 2017. Ob blagoslovu 
in začetku uporabe smo bili zelo veseli vsi: 
domači, ki so dvigalo prejeli v uporabo, vsi, 
ki smo gradnjo načrtovali, vodili in izvajali, 
sponzorji, donatorji in številni krajani. Do-
godek predaje sta medijsko podprla RTV 
Slovenija ter Gorenjski glas.
Celotna investicija izgradnje dvigala je 
znašala nekaj več, kot smo predvidevali. 
Glavni razlog dražje izvedbe je kvalitetnej-
ša izgradnja zunanjega ogrodja (stolpa) ter 
strehe nad njim.
Ob zaključku projekta se organizatorji naj-
lepše zahvaljujemo vsem sponzorjem in 

donatorjem. S svojim darovanim delom in 
denarnim prispevkom so izgradnjo dvigala 
izvedli in omogočili:
Debeljak Timotej s.p., Debeljak Tomaž 
s.p., Društvo invalidov Tržič, Društvo TIHI 
PRIJATELJ, Elektronabava d.o.o., farani 
Križev prek nabirke Moj petkov postni dar 
in nabirke za uboge na veliki četrtek, Fer-
lic Mojca, darovi družin in posameznikov, 
nakazani na TRR Župnijske Karitas Križe, 
Gradišar Vida, Gresmo d.o.o., Janez Šker-
janec s.p., Jazbec d.o.o., Jesenko Janez s.p., 
Klub jadralnih padalcev LUFTAR Sebenje, 
Košir Primož, Komac Marta, Kozjek Mi-

lenka, Krajevna skupnost Sebenje, Leban 
Mojca, Leskovšek Ivanka, Le-Tehnika 
d.o.o., Mali Marjan, Markič Andreja s.p., 
Merkur d.d., Mertelj Aleksander s.p., Nada 
Skumavc, Občina Tržič, Oblak Mojca, 
Pangeršič Alojzija, Perčič Tomaž, Pinta-
rič Marta, Poljanc Janez s.p., Prostovoljno 
gasilsko društvo Križe, sodelavci Bogdana 
Skumavca, zaposleni v Le-Tehniki, Rotary 
klub Tržič Naklo, Spin d.o.o., Zabret Alojz, 
Zaplotnik Marko. 
Naj se vam dobro mnogokrat z dobrim 
 vrača. Hvala.

Slavljenka Francka s pravnukom Valom in mamico Anjo.
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Znamenje za kajžo

Lucija Milena Jelendolska

Jutro … meglice se skrivnostno vijejo sko-
zi gozdno podrast … ptice se prebujajo iz 
nežnega sna … tam na gozdnem robu stoji-
ta fant in dekle … drhtita … solze so v nju-
nih očeh … odjekne strel … dekle omahne 
… fant se še zadnjič ozre v dolino … tam 
je njegov dom … strel … končano je … 
skupaj sta … za vedno …

Človeški spomin lahko, če hoče, seže da-
leč nazaj. Izjemne usode živijo v spominu 
ljudi kot iskrice preteklosti. A tudi te sča-
soma ugasnejo. V mojem spominu in tudi 
v spominu mnogih, ki so vezani na to doli-
no, živi posebna, nekdaj sramotna in dolgo 
zamolčana zgodba. Zgodba, ki po 86 letih 
(18. oktober 1931) govori o 22-letnem 
Francu Müllerju in 23-letni Mariji Ogris, 
zaljubljencih različnih stanov. Dobivala in 
ljubila sta se na skrivaj, a nekega 
dne ju je zalotila baronica. Ker 
sta vedela, da njune ljubezni ne 
starši ne sovaščani ne odobravajo, 
sta se podala v smrt. Pred jutrom 
sta odšla v gozd, kjer je on najprej 
ustrelil njo, potem pa še sebe. Po-
kopali so ju na tržiškem pokopa-
lišču, na prostoru za samomorilce 
in otroke. Ljudje so želeli, da jih 
pokopljejo skupaj, a Müllerjeva 
mama tega ni dovolila. Pokopali 
so ju v dveh ločenih jamah, a je 
dež čez noč zemljo razmočil in 
obe jami sta se sesuli v eno. Ma-
rija pa je že nosila pod srcem sad 
njune prepovedane ljubezni. 
Vem, da posegam daleč v pretek-
lost, da morda obujam davno pre-
lite solze in bolečino, toda usoda 
nesrečnih Marije Ogris in Franca 
Müllerja ne sme v pozabo. Njuna 
usoda se me je resnično dotaknila. 
S preprostim obeležjem ohranjam 

spomin in morda tako vsaj malo razbre-
menim njuni duši takratnega obrekovanja. 
Z leti morda ne bo nikogar, ki bi zgodbo 
poznal. Zgodbo, polno njunega zaupanja in 
trpljenja. 
Spomnimo se kdaj nanju, ko nas bo pot vo-
dila po stezicah mimo znamenja za zadnjo 
hišo v Jelendolu, za Kajžo. Vzemimo si čas 
za postanek in jima v globinah svojega srca 
namenimo dobro misel.

Zapoj mi, babica!

Tanja Ahačič; foto: Mojca Sedminek

Moto 17. festivala za tretje življenjsko ob-
dobje je Vsi smo ena generacija. Cankarjev 
dom v Ljubljani se v času festivala spreme-
ni v mravljišče nastopajočih, razstavljav-
cev, sponzorjev, društev, fakultet in obis-
kovalcev. Tudi letos je aktivno sodelovalo 
Društvo upokojencev Tržič. Na stojnici je 
razstavljal svoje unikatne lesene izdelke 
Jernej Kosmač. V kulturnem programu pa 
sta nastopali Vesna Štefe in njena vnukinja 
Julija. Vesna Štefe je samoukinja, kitaristka 
kantavtorica. Ko sta z Julijo prepevali na 
medgeneracijskem odru, sta navdušili pos-
lušalce. Vesnina besedila opevajo rojstni 
kraj, dogodke na vasi. Posebej iskreni pa so 
verzi o trenutkih, ko si čisto sam. Poslušalci 
so glasno zaploskali pesmi Tiho, tiho pada 
sneg. Vesna in Julija sta dokazali, da smo 
vsi ena generacija, če si le podamo roke.
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po domovini in v svet

Potepanje po večnem 
mestu

David Ahačič; foto: Janez Kikel

Člani Mladinskega gledališča Tržič smo v 
družbi zvestih spre-
mljevalcev pred leti 
že dvakrat obiskali 
Rim in tudi nastopili 
za tamkajšnjo sloven-
sko skupnost. A nov-
ci, ki smo jih takrat 
metali v znamenito 
fontano di Trevi, so 
učinkovali in tako 
smo zadnje dni sep-
tembra tja odpotovali 
še tretjič. Tokrat smo 
si privoščili tudi obisk 
manj obljudenih ko-
tičkov mesta – Vati-
kanskih vrtov, boem-
ske četrti Trastevere, 
bazilike sv. Klemena 
z grobom sv. Cirila, 
apostola Slovanov, 
Centra Aletti z umet-
niškim ateljejem p. 
Marka I. Rupnika … 
Naše potovanje smo 

Oktobrsko romanje po 
Rožnovenski poti

Marija Lavtar

Mesec oktober je posvečen rožnovenski 
materi Božji in je tudi letos vabil na leta 
2009 ustanovljeno Rožnovensko pot. Pote-
ka od bazilike Marije Pomagaj na Brezjah 
do razkrižja Peračica, kjer se odcepi proti 
Hudem pri Kovorju, vodi naprej po poboč-
ju Dobrče do Peračice in po isti poti nazaj 
na Brezje. Zaradi te trase, ki ima s ptičje 
perspektive obliko rožnega venca, smo pot 
poimenovali Rožnovenska pot.
Na organizirano romanje se nas je v sobo-
to, 7. oktobra, podalo devetdeset romarjev. 
Ker je pot dolga, se je prilegla malica z 
domačimi dobrotami in čajem pri Matičk', 
kjer je tudi info točka. Za res lepo vreme, 
odlično vzdušje ob molitvi in izrazih želja 
ter za moč, da pot fizično zmoremo, smo se 
ob vrnitvi v baziliko za vse to Mariji zahva-
lili. Naslednje organizirano romanje pred-
videvamo v adventu, 9. decembra.

podaljšali z obiskom Pompejev, antične-
ga mesta v bližini Neaplja, ki ga je leta 79 
uničil izbruh Vezuva, povzpeli smo se tudi 
na vrh tega ognjenika in si za hip privošči-
li spokojnost benediktinskega samostana 
na Monte Cassino. To je bila v 6. stoletju 
prva samostanska ustanova sv. Benedikta, 
ki ga štejemo za enega od očetov sodobne 

evropske kulture (spomnimo se samo nje-
govega znanega vodila: »Moli in delaj!«). 
Žal pa zaradi obnovitvenih del nismo 
mogli stopiti v rimsko cerkev sv. Suzane, 
v kateri častijo sv. Genezija, in tako nam 
obisk groba tega zavetnika igralcev, zlasti 
humoristov, ostane za prihodnjič. 
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naše okolje

Pomen izvajanja ukrepov 
učinkovite rabe energije – 2. del

Samo Cotelj

Kot vidimo, so spremembe okolja zelo kompleksna zadeva in k re-
šitvam bomo morali prispevati vsi, vsak na svojem področju. Naša 
dolžnost je, da izvajamo učinkovito rabo energije in uporabljamo 
obnovljive vire. Z izvajanjem učinkovite rabe energije bo dosežen 
tudi pozitivni učinek na zaposlovanje in gospodarsko rast. Naložbe 
neposredno in multiplikativno vplivajo na gospodarsko rast, pri 
izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije pa nastanejo tudi znatni 
prihranki.
Učinkovita raba energije je v Sloveniji urejena tudi normativno, 
pri tem sledimo evropskim direktivam, ki jih moramo prenašati v 
domačo zakonodajo. Ena bolj pomembnih direktiv je direktiva o 
energetski učinkovitosti stavb (EPBD – 2010/31/EU), ki določa 
splošni okvir metodologije za izračun celovite energijske učinko-
vitosti stavb, uporabo minimalnih zahtev energetske učinkovitosti 
novih stavb, uporabo minimalnih zahtev glede energetske učinko-
vitosti obstoječih stavb, kadar potekajo velika prenovitvena dela, 
uporabo minimalnih zahtev za elemente ovoja stavbe, ko se ob-
novijo ali zamenjajo, ter minimalne zahteve za tehnične sisteme 
v stavbi ob vgradnji, zamenjavi ali nadgradnji. Krovno v Slove-
niji učinkovito rabo energije urejajo dva zakona (Zakon o graditvi 
objektov in Energetski zakon) ter vrsta podzakonskih aktov. Za 
učinkovito rabo energije v stavbah so zelo pomembni še naslednji 
podzakonski akti: Pravilnik o učinkoviti rabi energije (PURES-2); 
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v sta-
novanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli; Pravilnik o 
metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda; Pravil-
nik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb; 
Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugi.
V stavbah se že vrsto let izvajajo energetski pregledi, s katerimi 
pridobimo ter analiziramo podatke o rabi energije. Razširjen pre-
gled pri bolj kompleksnih stavbah zahteva natančno analizo objek-
ta oziroma obstoječega stanja, poda ukrepe za učinkovito rabo 

energije z oceno izvedljivosti le teh, predstavi ugotovitve lastniku 
oziroma upravljavcu stavbe. Novi energetski zakon (EZ-1), ki je 
bil sprejet leta 2014, je uvedel tudi izdelavo Energetske izkaznice. 
Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinko-
vitosti stavbe in priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. 
Energetsko izkaznico je potrebno izdelati za vse javne stavbe, pri 
katerih uporabna površina presega 250 m2 in stanovanjske stavbe 
ali posamezne dele stavb, kadar gre za promet z nepremičninami 
ali dolgoročni najem. V javnem sektorju je za izdelavo energetske 
izkaznice dolžan poskrbeti upravljavec, v primeru stanovanjskih 
stavb pa to poskrbi lastnik oziroma lastniki z večinsko odločitvijo, 
kadar gre za večstanovanjski objekt. Izkaznico je treba obnoviti 
na vsakih 10 let ali prej, če se stavba v vmesnem času prenavlja. 
Bolj podrobno ureja učinkovito rabo energije v stavbah, ki so v 
javni lasti ali uporabi, lani sprejeta Uredba o upravljanju z ener-
gijo v javnem sektorju. Uredba nalaga upravljavcem javnih stavb 
vzpostavitev sistema upravljanja z energijo v stavbah z uporabno 
površino, večjo od 250 m2, in v stavbah, v katerih je vsota uporab-
ne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja 
od 250 m2. Vsebina sistema upravljanja z energijo je naslednja: 
izvajanje energetskega knjigovodstva; določitev ukrepov za pove-
čanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije; 
letno poročanje o izvajanju ukrepov; letno poročanje o rabi ener-
gije. Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja podatkov o rabi 
energije za posamezno stavbo in se vodi kot informativna zbirka 
pri ministrstvu, pristojnem za energijo, vsebuje pa podatke o letni 
rabi energentov, letnih stroških za energijo ter podatke o tehničnih 
lastnostih stavbe. 
Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju je ukrepe učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije bistveno 
bolje določila. Če so ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe energije 
v energetski izkaznici podani v generični obliki in le kot priporo-
čila, so ukrepi za učinkovito rabo energije z Uredbo o upravljanju 
z energijo v javnem sektorju določeni bolj podrobno, poleg tega 
pa so razširjeni s podrobnimi organizacijskimi in vzdrževalnimi 
ukrepi. Bistvena pomembna lastnost Uredbe o upravljanju z ener-
gijo v javnem sektorju pa je tudi, da je potrebno ukrepe učinkovi-
te rabe energije letno načrtovati in o izvedbi načrtovanih ukrepov 
tudi  letno poročati.

Nov javni poziv ponuja višje 
spodbude za obnovo stavb

13. 10. 2017 je Eko sklad objavil v Uradnem listu RS 56/17 nov 
javni poziv 54SUB-OB17 za pridobitev nepovratne finančne spod-
bude za naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih 
stavb. Sočasno z objavo novega poziva je zaključen lanskoletni 
javni poziv za spodbujanje ukrepov energijske prenove stanovanj-
skih stavb 37SUB-OB16, s takim načinom objave novega razpisa 
in zaključitve starega razpisa je omogočena vlagateljem kontinui-
teta pri načrtovanju in prijavi na javni poziv za pridobitev finanč-
nih spodbud, obenem pa se občanom, ki so se prijavili na stari 
razpis in še niso pričeli z izvedbo naložbe, omogoča, da od vloge 
na prejšnji poziv odstopijo in se prijavijo z novo vlogo, če je nov 
poziv zanje ugodnejši.
Z novim razpisom bo možno pridobiti finančne spodbude za izved-
bo naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije: vgradnja solarne-
ga ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, vgradnja kurilne na-
prave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, vgradnja toplotne 
črpalke za centralno ogrevanje stavbe, priključitev starejše stavbe 

na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnja energijsko učinkovitih 
oken, toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali plošče 
proti neogrevani podstrehi, vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote, vgradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno ali 
dvostanovanjske stavbe, celovita obnova eno ali dvostanovanjske 
stavbe, nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energij-
ski tri in večstanovanjski stavbi.
Razpisna dokumentacija z vsemi obrazci in seznamom ustrezne 
opreme je dostopna na spletni strani Ekološkega sklada RS (www.
ekosklad.si), strokovno svetovanje pri pripravi investicije glede 
vrste in tehnične izvedbe ukrepov, razpisno dokumentacijo ter 
dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v Energetsko 
svetovalni pisarni v Tržiču, ki deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, 
za obisk se predhodno dogovorite po telefonu 04/59-71-552 ali se 
naročite preko spletne strani http://www.trzic.si/esp.aspx (naroča-
nje na brezplačno svetovanje).

ENERGETSKO SVETOVALNA  PISARNA 
TRŽIČ

TRG SVOBODE 18, tel. (04) 597 15 52
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naše okolje

Vrtina Smolekar

Komunala Tržič d.o.o.

Z velikim veseljem sporočamo, da smo meseca septembra v vodo-
vodni sistem Črni gozd vključili nov vodni vir – vrtino Smolekar. 
V preteklosti je bil vodni vir Črni gozd zaradi površinske onesna-
ženosti izjemno ranljiv, zato je bilo za zagotavljanje varne oskr-
be s pitno vodo potrebno izvajati njeno stalno kloriranje. Oskrba 
vodovodnega sistema Črni gozd je bila še posebej problematič-
na ob izdatnejših padavinah, ko je lahko prihajalo do povečane 
motnosti pitne vode in njene občasne mikrobiološke neskladnosti, 
zaradi česar je bilo potrebno večkrat omejiti uporabo pitne vode in 
obveščati uporabnike o obveznem prekuhavanju pitne vode pred 
njeno uporabo. 

Analize vode, izdelane v akreditiranih laboratorijih Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano, so zadnji dve leti izkazo-
vale skladnost parametrov s Pravilnikom o pitni vodi, kar pomeni, 
da ni potrebno nikakršno kloriranje ali obdelava z UV svetilkami. 
V vodovodnem sistemu Črni gozd je z vrtino Smolekar zagotovlje-
na zadostna količina izjemno kakovostne pitne vode, ki oskrbuje 
4130 uporabnikov. Vodovodni sistem Črni gozd poteka od naselja 
Podljubelj do Sebenj.

EKOLOŠKI OTOKI

V zadnjih mesecih smo zaznali občutno povečanje nepravilno od-
loženih odpadkov na ekoloških otokih v občini. Glede na to, da je 
bila ozaveščenost občanov Tržiča v zadnjih letih na zavidljivi rav-
ni, občanom še enkrat polagamo na srce, da sta vsebina in okolica 
ekoloških otokov odraz naše skrbi za okolje. 
Prosimo vas, da pri odlaganju odpadkov te pravilno razvrstite, 
zmanjšate volumen odpadkov s stiskanjem in poskrbite, da bomo 
tako prebivalci kot tudi obiskovalci naših krajev ponosno zrli v 
čisto okolje.

Neurejena okolica ekološkega otoka

Urejena okolica ekološkega otoka

ŽUPNIJSKA Karitas
Vas prisrčno vabi na 16. DOBRODELNI KONCERT

v nedeljo, 3. decembra 2017, ob 16. uri

Na koncertu boste lahko kupili adventne venčke.
Zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni pomoči potrebnim v župniji Križe.

KRIŽE

Osnovna šola KRIŽE
NASTOPAJO:   

- ansambel GORENJSKI KVINTET
- tenorist JANEZ LOTRIČ

- pevka DITKA
- OTROŠKI ZBOR župnije Križe

- harmonikar Gašper KOMAC
- gledališka skupina SMEH

- plesalca Lia Fajdiga in Tim Kohek
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Janez Slapar Temšak tudi 
pripovednik

Jožica Koder

Zanj je značilna široko razvejana ustvarjalnost, zato lahko rečemo, 
da je vsestranski ljudski umetnik.
Pred štirimi leti, 6. novembra 2013, je v dvorani Svetovnega slo-
venskega kongresa v Ljubljani slavistom in tistim, ki jih zanima 
slovstvena folklora, to je umetnost narečij, pripovedoval o svoji 
umetnosti. Povabila naju je akademikinja prof. ddr. Marija Sta-
nonik. Poslušalci so navdušeno prisluhnili njegovemu nastopu. 
Ena o udeleženk, slavistka Majda Kohne, je v reviji Slovstvena 
folkloristika (št. 1-2, letnik 13, december 2014) v obširnem članku 
z naslovom Temšakov Janez iz Loma med drugim zapisala:
»Izjemnega človeka sem kot pesnika, pisatelja, likovnega ustvar-
jalca, ljubitelja knjig in dediščine svojega rodu spoznala že leta 
2004, kamor smo prišli udeleženci ekskurzije v Tržič in v Lom.V 
neizbrisnem spominu mi je ostalo »popotovanje« po stopnicah 
njegove hiše v zgornje prostore na podstrešje. Soba v lesu je odkri-
la pravo zakladnico knjig. So njegove spremljevalke vse življenje. 
Da ne govorim o skrinji, polni čudes, ki burijo Janezovo domišlji-
jo. Stene so prepolne panjskih končnic z različnimi motivi, ki do-
kazujejo bogato ustvarjalčevo razgledanost. Tako ni presenetljivo, 
da se je sloves o mojstru izpod Storžiča razširil med mnoge obču-
dovalce te umetnosti. Zelo sem se razveselila ponovnega srečanja 

z njim in njegovo umetnostjo v dvorani Svetovnega slovenskega 
kongresa.«
Precejšen del njegovega zapisanega ustvarjalnega dela je letos v 
juniju prinesla knjiga z naslovom Takole je bilo včasih u Vóm, s 
podnaslovom Spomini na Lom pod Storžičem, ljudi, njihovo delo 
in življenje. Zasluge za njen izid imajo Knjižnica dr. Toneta Pret-
narja Tržič, Tržiški muzej in Občina Tržič. Predstavitev 20. junija 
letos v Kulturnem domu v Lomu je bila velik praznik. Knjiga je 
pošla v nekaj dneh.
Zanimivo je brati, kar napiše naš umetnik, naj bo pesem (več kot 
tisoč jih ima in še jih piše), kronika vasi Lom ... Ogromno zapisa-
nega gradiva je še neobjavljenega. Pravi, da ceu kostƏn.
Napisal je več zvezkov pripovedi, zgodb, ki jim sam reče črtice. 
Prebrala sem tri velike zvezke velikega formata njegovih zgodb. 
Več kot sto. Vsebina je iz Janezovega kmečkega sveta, iz vasi 
Lom. Deset je izbranih za knjigo Pod gorami, s podnaslovom 
Folklorne pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, Storži-
čem in Krvavcem, iz zbirke Glasovi. Knjigo je izdal Inštitut za 
slovensko narodopisje ZRC SAZU Ljubljana. Predstavitev bo v 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v januarju 2018.
V njegovih proznih delih je opaziti misel, ki jo je napisal domačij-
ski realist pisatelj Fran Saleški Finžgar v svoji črtici Na petelina, 
da je naloga pisatelja v naravi odkriti tisto, mimo česar gredo tudi 
drugi ljudje, pa tega ne opazijo. Janez zna opaziti in opazovati, 
zapisati. In pripovedovati.
Tu je ena njegovih črtic Kako so Jerco rešili medvedovih šap. V 
knjigi Pod gorami je uvrščena v razdelek Lovske povedke.

Kako so Jerco rešili medvedovih šap

Janez Slapar Temšak, Lom pod Storžičem, zapisal v marcu 1990.

Stari Balant mi je nekoč na paši pripovedoval tole zgodbo:

V starih časih, ko je bila v teh krajih še bolj divjina in le tu in tam 
kak kmečki dom, je bilo v gostih gozdovih veliko divjačine, pa 
tudi divjih zveri, volkov in medvedov. Ker so te zverine delale ve-
liko škode pri živini, posebno pri jarcih, so se zmenili, da bo zveri 
treba pokončati. To pa v tistih časih ni bilo lahko, ko še orožja niso 
dobro poznali. Zato so skopali velike jame ob izhojenih stezah, 
koder je hodila žival, pa tudi pastirji. Jame so pazljivo zadelali z 
vejami in listjem, da se ni prav nič videlo, da je pot nevarna.
Pa se je namenilo, jeseni je bilo, da je že pozno ponoči hitela Strm-
ška Jerca od teritve, kjer so pri sosedih dekleta in žene trle lan. 
Jerca v temi ni videla, da so tistega dne možakarji nad senožetmi, 
prav ob stezi, skopali jamo medvedarico, da bi vanjo med našpiče-
ne kole ujeli medveda. Naenkrat se je Jerci odprla zemlja. Izgubila 
je tla pod nogami, med šumenjem listja se je znašla globoko v 
prepadu. Ni mogla vedeti, kje je. Saj je dobro poznala stezo in svet, 
ki ga je že tolikokrat prehodila. Začela je vpiti. Toda, le kdo jo bo 
slišal v samoti sredi noči. Začela je moliti. Med molitvijo je nekaj 
metrov stran od sebe zagledala dvoje žarečih oči. Mislila je, da je 
padla v sam pekel, in si ob tem na tihem spraševala vest in vedno 
bolj goreče klicala na pomoč Boga, Marijo in vse svetnike s svojo 
gorečo molitvijo.

Ker Jerce ni bilo domov, so jo šli sredi noči brat in dva hlapca iskat. 
Z veliko baklo so šli po temnem gozdu, se spotoma zgovarjali in 

pomislili na to, če je Jerca padla v jamo, ki so jo skopali tisti dan.
Jerca je zaslišala govorico in začela klicati na pomaganje. Moški 
so pospešili korak in se ji oglasili. Obšli so jamo, ki je bila tudi na 
drugi strani udrta. Na eni strani se je udrla Jerca, na drugi strani 
pa je bil v kotu medved. Možje so hitro v jamo podali Jerci debe-
lo vrv, da bi jo potegnili ven, a jo je v tistem hipu za dolgo krilo 
zagrabil medved, ki je prav tako želel rešitve iz jame. Znašel se je 
eden od hlapcev, prerezal pasove Jerčinih kril in Jerco so potegnili 
nago do pasu iz jame, medved pa se je s krili godrnjaje umaknil v 
globoko jamo.

Vso prestrašeno Jerco so odpeljali domov. Nato z orodjem odšli 
nad medveda, mrtvega naložili na žlefe ter odpeljali domov.
Še dolgo so govorili o tem.

Jerca je za moža vzela hlapca, ki ji je prinesel pasove od kril in 
rešil njeno življenje iz medvedovih šap. Dekleta so v tistih časih 
nosila več kril.

Medved ni več delal škode pri jarcih. Njegovo kožo je hlapec 
ustrojil, imela sta jo za čez kolena, ko sta se na saneh peljala k 
poroki v cerkev sv. Katarine v Lomu, ki je bila prav gotovo pred 
pustom, kakor je bilo nekdaj v navadi.
V tisto jamo se ni ujel noben medved več, zasuli so jo, ker je bila 
ravno ob stezi.

na pomaganje  na pomoč
našpičene  ošiljene
žlefe   poseben voz z le dvema kolesoma, za  
   prevoz po slabih poteh
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Občinski svetniki oktobra dvakrat 
na sejo

David Ahačič

Poleg redne seje 12. oktobra so bili svetniki povabljeni tudi na 
izredno sejo teden dni kasneje in sicer zaradi ponovitve glasovanja 
o elektorjih za volitve člana državnega sveta in kandidatu za čla-
na istega telesa. Po redni seji se je namreč izkazalo, da Poslovnik 
občinskega sveta v tem primeru zahteva tajno glasovanje; tudi po 
tem pa je bila za kandidatko za članico državnega sveta soglasno 
potrjena Alenka Bradač.
Sicer so se svetniki na redni seji ukvarjali z več imenovanji: čla-
nov Občinske volilne komisije, uredniškega odbora Tržičana, na-
domestnega člana v Statutarno pravno komisijo ter potrdili pred-

log Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede 
letošnjih občinskih nagrajencev, o katerih bo izčrpno poročala 
decembrska izdaja Tržiškega glasa. Sprejet je bil Letni program 
športa za prihajajoče leto, brez sklepov pa se je končala razprava 
o osnutku Odloka o pokopališkem redu v občini Tržič, saj so svet-
niki občinsko upravo pozvali k opravi javne razprave (osnutek je 
občanom dostopen na spletni strani Občine). Prav tako brez skle-
pov, a z zelo burno razpravo, je minila dodatna točka seje, ki jo je 
spodbudilo medijsko poročanje o neplačevanju komunalnega pri-
spevka zobozdravstvene ordinacije županove soproge. Čeprav je 
imela odvoz medicinskih odpadkov urejen z zunanjim izvajalcem, 
bi kljub temu morala po veljavnem Odloku kot nosilka dejavnosti 
tržiški Komunali plačati komunalni prispevek. Razprava je pou-
darila različne poglede na podvajanje funkcij v primeru župana, 
ki kot predstavnik lastnika predstavlja tudi skupščino Komunale 
Tržič. Kot smo zapisali, pri tej točki svetniki niso sprejeli nobe-
nega sklepa.

Evropska kartica ugodnosti za 
invalide
Invalidi že lahko na Upravnih enotah vložite zahtevek za iz-
dajo evropske kartice ugodnosti za invalide. Z njo boste lahko 
uveljavljali posebne komercialne popuste doma in v državah 
Evropske zveze (zaenkrat v Belgiji, Cipru, Estoniji, Finski, Ita-
liji, Malti in Romuniji, dolgoročni cilj pa je uveljavitev v vseh 
državah EZ). Zaenkrat
so ponudili posebne komercialne popuste v muzejih, knjižnicah, 
knjigarnah, gledališčih, vadbenih centrih in termalnih zdravili-
ščih. Seznam ponudnikov se bo ves čas dopolnjeval, spremljali 
pa ga boste lahko na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si.
Upravičenci do evropske kartice ugodnosti so delovni invalidi 
I., II. in III. kategorije, osebe z 90 % telesno okvaro zaradi iz-
gube vida in s 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha, osebe 
z najmanj 80 % telesno okvaro, če se telesne okvare sešteva-
jo in je najnižji odstotek za eno telesno okvaro vsaj 70 %, in-
validi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov, Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, 
invalidne osebe z zmerno težjo in težko duševno ter najtežjo te-
lesno prizadetostjo, osebe z gluho slepoto, otroci z motnjami v 
duševnem razvoju, gluhi, slepi in gibalno ovirani otroci, otroci 
z avtističnimi motnjami ter invalidi po predpisih drugih držav 
članic EZ.
Ob zaprositvi za kartico na Upravni enoti je potrebno predložiti 
ustrezno odločbo o invalidnosti oziroma drugem statusu ter priložiti 
barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm. Kartica je brezplačna.

Poziv k oddaji ponudbe 
za organizacijo in izvedbo 
Pustovanja in Tržnih dni v letu 
2018

Občina Tržič obvešča vse zainteresirane, da bosta 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 orga-
nizacijo in izvedbo Tržnih dni v Tržiču.

župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r. 

Nagrajenci 7. letošnje številke Tržičana, ki jih za 
pravilne odgovore nagrajuje A&M STUDIO DOB-
REGA POČUTJA, Posredništvo pri prodaji Andrej 
Purgar s.p. so:
1. nagrado (60 minutno sproščujočo masažo celega 
telesa) prejme Anja Pangeršič, Ravne, Tržič;
2. nagrado (30 minutno sproščujočo masažo obraza 
in rok) prejme Maja Pavšek, Deteljica, Tržič;
3. nagrado (20 minutno sproščujočo masažo obraza) 
prejme Alojzij Gris, Kovorska cesta, Tržič.

Nagrajencem iskreno čestitamo, o nagradi in mož-
nosti prevzema bodo obveščeni po pošti. 

Rekreacijsko drsanje na Ravnah

Občina Tržič bo tudi v letošnji zimi poskrbela za rekreacijsko 
drsanje. Drsališče na balinišču na Ravnah bo odprto predvido-
ma od 1. 12. 2017 do 15. 1. 2018. Drsališče bo odprto od pone-
deljka do petka od 16. ure do 19.30, ob sobotah od 10. do 12. 
ure in od 16. ure do 19.30, za odrasle pa tudi od 19.30 do 21. 
ure. Ob nedeljah in med prazniki boste lahko drsali od 10. do 
12. ure in od 15. do 19. ure. Hokej boste lahko igrali po dogovo-
ru v večernih urah od 20. ure do 21.30. Drsanje bo brezplačno, 
možna bo tudi izposoja drsalk. Skrbnik premičnega drsališča 
ostaja Balinarski klub Tržič AC Žepič.
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Izobraževanji v KUD Leyli

Iris Šober

Kaj imajo skupnega Rimski Korsakov, Sulejman Veličastni, ha-
remi, Shakira, zgodbe iz 1000 in ene noči, svilene tančice ter 
Sean Connery? Letošnje leto smo v Leyli pripravili projekt, s 
katerim bomo poskušali odgovoriti na to vprašanje. Vključeval 
bo izobraževalno predavanje ter krajši praktičen prikaz plesnih 
stilov in različne kostumografije. Predstavili bomo poglede 
Edwarda Saida in njegov koncept orientalizma, tezo Faride 
Fahmy, ki poglobljeno opisuje naravo plesa v Egiptu, ter so-
dobni razvoj orientalskega plesa doma in po svetu. Predavanje 
»za tančico« bo v četrtek, 16. 11. ob 19.30 na Balosu 4.
Ena izmed zgodb o enovitosti gibov v orientalskem svetu teme-
lji na zgodovinskem dejstvu o migraciji Romov, ki so v 5. sto-
letju zapustili Indijo in se odpravili proti vzhodu. Na seminarju 
ruskega romskega plesa v nedeljo, 26. 11. ob 10. uri na Balosu 
4 se bomo posvetili enemu najbolj ekspresivnih ciganskih ple-
sov in v ta namen v Tržič ponovno povabili strokovnjakinjo na 
področju svetovnih folklor, Iryno Stanković. Gibi ruskega rom-
skega plesa vključujejo zapletene korake in udarce s stopali ob 
tla ter tudi veliko okrasnih gibov z rokami, kostumografsko pa 
so značilna zelo barvita, široka krila.
PRAZNIČNO OBARVAN LEYLI VEČER: četrtek, 21. 12., 
od 19.30 do 21.00 na Balosu 4.

Vabimo pa vas tudi na praznični decembrski večerni nastop, 
v okviru katerega se bo odvijala zanimiva plesna zgodba vseh 
skupin KUD Leyli. Nastop bo v četrtek, 21. 12. ob 19.30 na 
Balosu 4.
Projekte omogoča tudi Občina Tržič in so namenjeni vsem, ki 
jih zanima omenjena tematika. Predznanje ni potrebno, vstop-
nine ni. Prijave so obvezne!
Več informacij: FB profil KUD Leyli / leyli.orient@gmail.com 
/ 040/865-362.
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Zaradi zanimanja za ogled razstave slik o alpskem cvetju z naslovom  

ALPSKO CVETJE V OČEH SLIKARJA IN PESNIKA 
smo to razstavo ponovno postavili na ogled v Dom Petra Uzarja v Bistrici    
pri Tržiču. 

Otvoritev bo v četrtek, 9. novembra 2017, ob 16. uri.  Pripravili smo krajši 
kulturni program. Nastopili bodo pevci Moškega pevskega zbora Društva 
upokojencev Tržič. Slišali boste tudi nekaj recitacij planinskih pesmi tržiških 
avtorjev.  

Slike alpskega cvetja, še posebej iz naše okolice, so delo članov Kulturnega 
društva tržiških likovnikov. Lahko si jih boste ogledali vse do 13. decembra 
2017. 

Lepo vabljeni 

                                                                                          KD tržiških likovnikov: 

                                                                                          Francka Globočnik 

 

  

 

 

REQUIEm
(Iver Kleive)

Koncert za zbor, soliste in orgle

MePZ Ignacij Hladnik s solisti 
in

dirigentom TomaŽem Megličem

Koncert bo v soboto, 2. 12. 2017,
ob 19:30uri, v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču

Nastopa

Koncert je  omogočila Župnija Tržič in 
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
november in december 2017
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so 
objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

RAZSTAVE
Do 9. novembra, Dom Petra Uzarja Tržič 
Fotografska razstava Petra Balantiča, Tu pa tam;
Dom Petra Uzarja Tržič 

Do 11. novembra, Galerija Paviljon Tržič
39. regijsko srečanje fotografskih skupin in posameznikov Gorenjske, Ujeti pogledi;
Foto klub Tržič in OI JSKD Tržič 

Od 9. novembra do 4. decembra, Galerija Atrij Občine Tržič 
Slikarska razstava, Živa Agreš;
Tržiški muzej

Od 9. novembra do 13. decembra, Dom Petra Uzarja Tržič 
Razstava članov Kulturnega društva tržiških likovnikov, Alpsko cvetje v očeh slikarja in pesnika;
Dom Petra Uzarja Tržič  in Kulturno društvo tržiških likovnikov

Od 16. novembra do 29. decembra, Galerija Paviljon Tržič
Razstava Nikolaja Mašukova;
Tržiški muzej

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

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

četrtek, 2. november 2017
10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke; Igriva jesen
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

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

petek, 3. november 2017
10:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Počitniška delavnica za otroke; Igriva jesen
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

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

sobota, 4. november 2017
9:00 središče vasi Sebenje 
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje

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

17:00 Dom krajanov Kovor 
Hiša strahov;
Tjaša Kokalj  

torek, 7. november 2017
16:00 Dom Petra Uzarja Tržič 
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub  CVB Tržič

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

sreda, 8. november 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Predavanje; Kako učimo otroke soočati se s stisko, Sanja Kranjc;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

četrtek, 9. november 2017
16:00 Galerija Dom Petra Uzarja
Otvoritev razstave članov Kulturnega društva tržiških likovnikov, Alpsko cvetje v očeh slikarja 
in pesnika;
Dom Petra Uzarja Tržič  in Kulturno društvo tržiških likovnikov

18:00 Galerija Atrij Občine Tržič 
Otvoritev slikarska razstava, Živa Agreš;
Tržiški muzej

sobota, 11. november 2017
8:00 Staro mestno jedro Tržiča  
Tržni dan;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič 

15:00 A&M studio dobrega počutja Bistrica pri Tržiču 
Delavnica Priprave na dojenje za nosečnice;
A&M studio dobrega počutja Bistrica pri Tržiču 

Iz Križev  
Organiziran pohod po Levstikovi poti - Od Litije do Čateža;
Planinsko društvo Tržič  

Iz Tržiča  
Martinovanje;
Društvo invalidov Tržič  

torek, 14. november 2017
10:00 izpred društvene pisarne v Bistrici pri Tržiču 
Pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni;
Društvo diabetikov Tržič  

10:30 Galerija Dom Petra Uzarja 
Predavanje o življenju z diabetesom, Mednarodni dan diabetesa; 
Dom Petra Uzarja Tržič  

15:30 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Srečanje onkoloških bolnikov;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Potopisno predavanje Eve Remškar in Mojce Grešak, CAMINO - tudi z otroki gre;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

sreda, 15. november 2017
17:00 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Predavanje; Spopadanje s stresom;
Zdravstveni dom Tržič

četrtek, 16. november 2017
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

koledar prireditev
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15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  
Srečanje članov Društva slepih in slabovidnih;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

18:00 Galerija Paviljon Tržič
Otvoritev razstave Nikolaja Mašukova;
Tržiški muzej

19:30 na Balosu 4
Predavanje z Iris Šober, Za tančico;
KUD Leyli

petek, 17. november 2017
15:00 Sokolnica
Sejem zimsko- športne opreme;
Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič

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

sobota, 18. november 2017
9:00 Sokolnica
Sejem zimsko- športne opreme;
Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič

19:00 Kulturni center Tržič 
Koncert Folklornik, to sem jaz;
KD FS Karavanke

Iz Tržiča  
Planinski izlet za mlade planince na Konjščico/Uskovnico;
Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek 

Iz Križev  
Pohod v neznano;
Planinsko društvo Križe 

torek, 21. november 2017
18:00 Razstavno izobraževalno središče v Dolini (RIS Dolina) 
Predavanje Rastlinstvo Karavank, dr. Nada Praprotnik;
Prirodoslovno društvo Slovenije 

sreda, 22. november 2017
18:00 dvorana Glasbene šole Tržič  
Koncert učiteljev glasbene šole;
Glasbena šola Tržič  

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  
Potopis Zahodna Avstralija, Dejan Pevčević;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

četrtek, 23. november 2017
17:00 A&M studio dobrega počutja Bistrica pri Tržiču  
Predavanje Kako na naraven način otroku okrepiti imunski sistem in mu pomagati, ko zboli, 
Vesna Majes;
A&M studio dobrega počutja Bistrica pri Tržiču  

petek, 24. november 2017
18:00 Osnovna šola Bistrica  
Turnir trojk v košarki;
Športna zveza Tržič  

sobota, 25. november 2017
16:00 na Glavni cesti 1 pri Martinku
Otvoritev pločnika Loka - Kovor;
Občina Tržič in Krajevna skupnost Kovor 

18:00 Kulturni center Tržič
Slavnostna akademija ob 25. obletnici smrti dr. Toneta Pretnarja, Vita Mavrič;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  
 
Iz Tržiča  
Planinski pohod na Sveti Primož nad Kamnikom;
Planinsko društvo Tržič 

v dopoldanskih urah 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  
Simpozij Občutenje srca skupinskega avtorja;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

nedelja, 26. november 2017
10:00 na Balosu 4 
Seminar ruskega romskega plesa; 
KU Leyli

torek, 28. november 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Projekcija ruskega filma - Diamantna roka;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
   
sreda, 29. november 2017
18:00 dvorana Glasbene šole Tržič 
Javni nastop učencev glasbene šole;
Glasbena šola Tržič   

četrtek, 30. november 2017
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

16:00 župnišče v Križah 
Delavnica izdelave adventnih venčkov;
Župnijska Karitas Križe  

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

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

petek, 1. december 2017
17:00 drsališče (balinišče) na Ravnah
Otvoritev drsalne sezone;
Občina Tržič in n Balinarski klub Tržič AC Žepič

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

19:00 Kulturni center Tržič
Inventura - letni pregled dosežkov območne ljubiteljske kulture Ta veseli dan kulture;
JSKD Tržič  

sobota, 2. december 2017
9:00 središče vasi Sebenje 
Vaški sejem;
Krajevna skupnost Sebenje

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

19:30 cerkev Marijinega oznanjenja Tržič 
Koncert »Iver Klieve: REQUIEM«;
KD Ignacij Hladnik Tržič 

Zavetišče v Gozdu
Miklavževanje;
Planinsko društvo Križe 

nedelja, 3. december 2017
16:00 Osnovna šola Križe 
16. dobrodelni koncert Župnijske Karitas Križe;
Župnijska Karitas Križe, Župnija Križe, Občina Tržič in Osnovna šola Križe
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torek, 5. december 2017
16:00 Dom Petra Uzarja Tržič 
Srečanje bolnikov po možganski kapi;
Klub  CVB Tržič

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

sreda, 6. december 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Potopisno predavanje Roka in Katarine Hočevar, Albanija in Kosovo;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

iz Tržiča
Miklavževo kopanje v Termah Dobrna;
Društvo diabetikov Tržič   

četrtek, 7. december 2017
18:00 Pollakov salon Tržiškega muzeja
Dobrodelna dražba slaščic;
Tržiški muzej skupaj z Lions Klubom Bled Golf in Rotary klubom Naklo   

sobota, 9. december 2017
8:00 Staro mestno jedro Tržiča  
Tržni dan;
Polona Brodar s.p. in Občina Tržič 

19:00 Kulturni center Tržič 
Slavnostna akademija ob občinskem prazniku;
Občina Tržič 

Iz Tržiča  
Planinski izlet v neznano;
Planinsko društvo Tržič  

nedelja, 10. december 2017
Dom krajanov Križe  
Odprto občinsko prvenstvo v šahu;
Športna zveza Tržič 

torek, 12. december 2017
15:30 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
Srečanje onkoloških bolnikov;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Slavnostni večer z Jerico Mrzel;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

sreda, 13. december 2017
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

petek, 15. december 2017
18:00 Kulturni center Tržič 
Božično-novoletni koncert Glasbene šole Tržič;
Glasbena šola Tržič

19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Koncert kitarskega ansambla Svarun;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

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

sobota, 16. december 2017
Iz Tržiča  
Planinski izlet za mlade planince v Dom pod Storžičem;
Planinsko društvo Tržič  - Mladinski odsek

torek, 19. december 2017
10:30 galerija Dom Petra Uzarja 
Potopisno predavanje s poti po Nepalu, Manca Šolar;
Dom Petra Uzarja Tržič

16:00 mestno jedro 
Novoletni bazar;
Osnovna šola Tržič, Bistrica, Križe in Občina Tržič

18:00 Razstavno izobraževalno središče v Dolini (RIS Dolina) 
Predavanje: O kranjski švagerini, simbolu Dovžanove soteske, dr. Matevž Novak;
Prirodoslovno društvo Slovenije 

sreda, 20. december 2017
19:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Projekcija filma Nenavaden božič;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

četrtek, 21. december 2017
13:00 Restavracija Raj  
Srečanje izgnancev;
Društvo izgnancev  

15:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  
Srečanje članov Društva slepih in slabovidnih;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  

19:30 na Balosu 4
Praznično obarvana plesna predstava: Leyli večer;
KUD Leyli   

Ljudska univerza
Kreativni podjetniški večer;
Ljudska univerza

petek, 22. december 2017
17:00 Žiganja vas  
Žive jaslice 2017 v Žiganji vasi;
Krajevna skupnost Sebenje  

sobota, 23. december 2017
09:00 Atrij Občine Tržič
Božični sejem;
Občina Tržič

15:30 pred vaško lipo v Žiganji vasi
Pohod po poti treh zvonov;
Krajevna skupnost Sebenje  

17:00 Žiganja vas  
Žive jaslice 2017 v Žiganji vasi;
Krajevna skupnost Sebenje  

19:00 Dvorana tržiških olimpijcev
Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič;
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič   

sreda, 27. december 2017
11:00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Individualna pomoč za uporabnike računalnika;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja   

četrtek, 28. december 2017
18:00 v Bistrici pri Tržiču 
Koledovanje v Bistrici pri Tržiču;  
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

petek, 29. december 2017
gostilna Dežman na Kokrici 
Silvestrovanje;  
Društvo invalidov Tržič

16:00 Atrij Občine Tržič
Božični sejem in pohod z baklami
Občina Tržič
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koledar prireditev, oglasi

Petek, 22.12.2017
17.00 Vaški sejem

18.00 Božicna zgodba v izvedbi KD Kruh in OŠ Križe
18.30 PRIHOD BOŽICKA IN OBDAROVANJE OTROK

19.00-2 .00 Zabava z DJ Igorjem

Sobota, 23.12.2017
15.30 Pohod po poti treh zvonov   17.00 Vaški sejem

18.00 BožiCna zgodba v izvedbi KD Kruh
18.30 Prihod BožiCka in obdarovanje otrok

19.00-2 .00 Zabava Z DJ IGORJEM
V Casu prireditve bo popolna zapora ceste v Žiganji vasi.

22.  in  23. 12. 2017ŽIGANJA VAS

vstop prost

DOBRODOŠLI  WELCOME  WILLKOMMEN  benvenuti   

nedelja, 31. december 2017
15:00 amfiteater Gorenjska plaža 
Silvestrovanje za najmlajše na Gorenjski plaži;  
Željko Preradović s.p

22:00 na trgu pred Kulturnim domom v Križah 
Silvestrovanje na prostem;  
Krajevna skupnost Križe

22:00 amfiteater Gorenjska plaža 
Silvestrovanje na Gorenjski plaži, veseliSVATJE;  
Občina Tržič in Media Butik d.o.o.

22:30 cerkev v Gozdu  
Silvestrska sv. maša;
Župnija Križe 

Tečaj bo potekal od 13. 11. do 25. 11. 2017 v mali 
sejni sobi Občine Tržič. Preverjanje bo predvidoma 
16. 12. 2017.
Cena tečaja je 90€ in vključuje stroške predavateljev, 
pripravo gradiva, avtobusni prevoz za praktični del in 
izpit, izdelavo licence in izkaznice. Rok za prijavo je 
torek, 6. 11. 2017.
Več informacij in prijavnica na http://www.trzic.si/obci-
na/javni-razpisi-in-objave ali v TPIC Tržič, 
tel.: 04/5971-536 in 051-627-057, 
e-naslov: informacije@trzic.si.
Veselimo se Vaše udeležbe.
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Letos bomo silvestrovali na Gorenjski plaži 
Po nekaj letih silvestrovanja na glavni tržiški ulici bomo leto 2018 pričakali v amfiteatru Gorenjska plaža. Od 15. do 17. ure pri-
pravljamo posebno silvestrsko zabavo z delavnico za otroke, od 22. ure dalje pa bo za zabavo in ples skrbel ansambel veseliSVATJE. 
Prijazno vabljeni.


