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uvodnik

Volitve, pravica in odgovornost
JOŽE KLOFUTAR

V letošnjem letu bomo šli že drugič na volišča in to 18. novembra. V

kandidate za župana. Njihove predstavitve objavljamo v rubriki

juniju smo na izrednih volitvah volili poslance za Državni zbor, na

V SREDIŠČU!

tokratnih, lokalnih volitvah pa bomo volili člane občinskega sveta,
župana in člane svetov krajevnih skupnosti.

Volilna pravica je ena temeljnih ustavnih pravic, po svoje tudi
državljanska dolžnost, ki omogoča občanom, da na neposre

Skladno z rokovnikom Državne volilne komisije o izvedbi volil

den način (volitve župana) ali na posreden način (volitve članov

nih opravil so roki za izvedbo volitev pričeli teči 3. septembra. V

občinskega sveta in sveta krajevne skupnosti) izkažejo zaupanje

občini je za izvedbo volilnih opravil zadolžena Občinska volil

kandidatom, za katere so prepričani, da bodo dobro vodili občino

na komisija, ki svoje naloge, določene v rokovniku, že dosledno

oziroma krajevno skupnost, predvsem pa, da bodo v čim večji meri

uresničuje, tudi z objavo volilnih dokumentov na spletni strani

upoštevali interese občanov oziroma krajanov.

https://www.trzic.si/obcina/lokalne-volitve/.

Prav iz tega razloga je prav, da se volitev udeležimo in s tem po

Eden pomembnejših datumov v rokovniku je bil 18. oktober; do

kažemo, dokažemo in potrdimo zavest o naši soodgovornosti za

tega dne je bilo potrebno vložiti kandidature za občinski svet, za

prihodnost občine oziroma krajevne skupnosti.

župana in svete krajevnih skupnosti. To so lahko storile politične
stranke ali skupine volivcev, pri čemer pa je bilo potrebno zadostiti

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

pogojem o sestavi liste kandidatov in številu podpornikov določe
ne kandidature. Ti postopki so zahtevni in terjajo kar nekaj časa,
truda in predvsem poznavanje dokumentov oziroma določb s pod
ročja volilne zakonodaje.
Uredništvo se je odločilo v tej številki, ki je izšla v času pred volit
vami, objaviti nekaj informacij v zvezi z njimi (kot n.pr. seznam

Občinska volilna komisija Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
obvešča volivce, da bodo na podlagi Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS, št. 48/18) in Razpisa
rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
(Ur. l. RS, št. 57/18) lokalne volitve potekale v nedeljo, 18. novembra
2018, med 7. in 19. uro, na naslednjih voliščih:

Volišče

Sedež

1.

BISTRICA I

Osnovna šola Bistrica, Begunjska c. 2,
4290 Tržič

2.

BISTRICA II

Dom Petra Uzarja, Ročevnica 58, 4290 Tržič

3.

BREZJE

Dom krajanov, Brezje pri Tržiču 55,
4290 Tržič

4.

JELENDOL

Dom krajanov, Jelendol 10, 4290 Tržič

5.

KOVOR

Krajevna skupnost Kovor, Glavna c. 24,
4290 Tržič

6.

KRIŽE

Osnovna šola Križe, C. Kokrškega odreda 16,
4294 Križe

volišč in njihovih sedežev), predvsem pa z vidika obveščenosti ob
čanov predstaviti kandidate za najpomembnejšo funkcijo v občini,

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorna urednica: Irma Lipovec
Pomočnica odgovorne urednice: Dominika Ahačič
Člani uredništva: Tanja Ahačič, Petra Hladnik, Jože Klofutar,
Erna Meglič, Marija Mravlje, Janja Nemc in Maja Tekavec
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino le-teh ter za
avtorske pravice fotografij. Uredništvo si pridržuje pravico
do krajšanja člankov v skladu z uredniško politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom: Specom d.o.o.
Naslov uredništva: Občinsko glasilo »Tržičan«,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, urednistvo.trzican@gmail.com
tel. 04 59 71 524
www.trzic.si/trzican
Glasilo »Tržičan« je brezplačno
Naklada: 5.980 izvodov
Javno glasilo »Tržičan« je vpisano v razvid medijev, ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 353.
ISSN 1581 - 4831
Naslednji Tržičan izide 1. februarja 2019.
Datum za oddajo prispevkov je 15. januar 2019.
Na naslovnici: Tržič, foto: Peter Markič, Fotoklub Tržič.

7.

LEŠE

Gasilski dom Leše, Leše 3, 4290 Tržič

8.

LOM POD STORŽIČEM

Dom krajanov, Lom pod Storžičem 56,
4290 Tržič

9.

PODLJUBELJ

Dom krajanov, Podljubelj 242, 4290 Tržič

10.

PRISTAVA

Fundacija Vincenca Drakslerja,
Pristavška c. 16, 4290 Tržič

11.

RAVNE

Krajevna skupnost Ravne, Pot na Zali rovt 3,
4290 Tržič

12.

SEBENJE

Dom krajanov, Sebenje 43, 4294 Križe

13.

SENIČNO

Krajevna skupnost Senično, Senično 30,
4294 Križe

14.

TRŽIČ I

Galerija Atrij Občine Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič

15.

TRŽIČ II

Društvo upokojencev Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič

Posebej naj bodo pozorni volivci, ki volijo na voliščih BISTRICA II
in TRŽIČ I, kjer se je glede na lokalne volitve 2014 spremenil sedež
teh volišč.
Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo v sredo, 14.
novembra 2018, in v četrtek, 15. novembra 2018, med 7. in 19. uro na
Predčasnem volišču s sedežem: Društvo upokojencev Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Morebitni drugi krog volitev župana bo potekal v nedeljo, 2. decembra 2018, predčasno pa bo mogoče glasovati v sredo, 28. novembra
2018, in v četrtek, 29. novembra 2018, med 7. in 19. uro.
Teja Zajec Šolar,
predsednica Občinske volilne komisije Občine Tržič

župan z nami
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Aktivne, povezane in složne skupnosti
dobro napredujejo
Tržičani taki zagotovo smo, kar vsakodnevno dokazujemo z dejanji, prireditvami,
razvojem in napredkom, da celotna občina postaja in ostaja kraj, naš dom, kjer
smo ponosno in radi doma. Vse bolj pa nas kot prijazno občino prepoznavajo tudi
drugi in se v naši sredini odlično počutijo.
Občina Tržič je na turističnem Bledu pred dnevi prejela priz
nanje za prijaznost. Ne naključno, saj smo s složnimi dejanji
številnih v nekaj letih število turističnih postelj povečali iz
dobrih dvesto na petsto, turistične nočitve pa iz 2500 v letu
2013 na že skoraj več kot 15.000 v letošnjem letu.

Po izboru tujih turistov je Občina Tržič najprijaznejša občina, prejeli pa smo
tudi posebno priznanje za čudovite kolesarske avanture (foto Arhiv Občine
Tržič).

Goste, ki prihajajo k nam, navdušujejo naravne lepote, zgodovinske znamenitosti in naše izjemne prireditve. Več sto jih
imamo na leto, kar dokazuje vitalnost in moč skupnosti, ki s
pravimi vsebinami poveže in združi vse kategorije občanov.
Lepo je bilo praznovati 70. letnico našega največjega, izjemno aktivnega in ustvarjalnega Društva upokojencev Tržič.
Čestitam še enkrat. Zavedam se dolga do tistih, ki ste nam v
preteklosti tlakovali sedanjost. Trudil se bom še naprej. Zahvaljujem se vam za priznanje, plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije. Priznanje sprejemam široko, v najširšem
pomenu besede, ponosno delim s sodelavci in vsemi občani,
da smo in ostajamo občina, kjer se dobro, vključujoče in sprejeto, počutimo vsi.

To smo dokazali in pokazali tudi s projektom mladih »Tržič,
srčno mesto dobrih misli in želja« pa tudi s povsem konkretnimi dejanji. Kot skupnost se bolje poznamo, še več sodelujemo, smo vključujoči in smo v preteklem mesecu navdušili in
povezali tudi Gorenjsko. To je bil žur in koncert za mlade, ki
smo ga vsi zapuščali z nasmehom. Čudovito idejo ravnatelja
Staneta Gruma smo na Občini podprli takoj ob rojstvu, ponosen in hvaležen sem mu, da je iz drobcenega semena zraslo
tako mogočno in lepo drevo sodelovanja.

Sporočilo sodelovanja, predvsem pa vrednot in druženja, smo ob izjemni
udeležbi v prisotnosti predsednika RS Boruta Pahorja, prikazali na največji
gorenjski verigi srca v Kranju (foto Arhiv Občine Tržič).

Jesen je čas, ko se pobirajo sadovi trdega in dolgo skrbno načrtovanega dela. Številne investicije do zaključka in predaje
v uporabo potrebujejo kar nekaj let. Zadovoljen sem, ker so
dobro sprejete, ker smo ob njihovi gradnji znali potrpeti in
je zaradi njih naš vsakdanjik varnejši, lepši in bolj prijeten.
Z njihovo izvedbo, ki se je dotaknila prav vseh krajev in vasi
v občini, smo skupaj dokazali, da nam je mar za skladen in
enakomeren razvoj vseh skupaj in vsakogar v našem Tržiču.

Končno podobo dobiva rondo pri Sokolnici (foto Arhiv Občine Tržič)

Res je lepo, ko se sedemdesetletnica praznuje z vitalnostjo in energijo
Abrahama (foto Arhiv Občine Tržič).

S cesto Leše – Peračica smo povezali dve občini in dve krajevni skupnosti
(foto Manca Šetina Miklič)
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Gorenjska plaža v Tržiču tretje najboljše
kopališče po izboru kopalcev
SAŠA PIVK AVSEC

V torek, 9. oktobra 2018, se je na stolpu Vinarium v Lendavi
zaključila akcija »Naj kopališče 2018«, ki že 28 let poteka v
organizaciji RTV Slovenija, v sodelovanju s spletnim portalom »Dobro jutro, Slovenija« in na več radijskih postajah po
vsej Sloveniji. V okviru akcije so kopalke in kopalci oddajali
glasove za najboljša, najbolj urejena kopališča v Sloveniji.
V kategoriji letnih kopališč je Gorenjska plaža v Tržiču osvojila tretje mesto. Največ glasov v tej kategoriji je sicer prejelo
celjsko letno kopališče, na drugo mesto pa se je uvrstilo kopališče Mariborski otok.

V kategoriji letnih kopališč je Gorenjska plaža v Tržiču osvojila tretje mesto.

TURISTIČNA PATRULJA 2018 – PRVO MESTO PO
IZBORU TUJIH TURISTOV IN ŽE DO KONCA AVGUSTA
PRESEŽENIH 12.000 NOČITEV
V Turistični patrulji tuji turisti, željni dogodivščin in raziskovanja, nenajavljeni in skrivaj obiščejo izbrane slovenske
občine. Ob obisku ocenjujejo turistično in kulinarično ponudbo, urejenost občine, nastanitvene zmogljivosti, prijaznost turističnih delavcev … Tržič sta sredi avgusta obiskali
Irki Laura in Sadhbh, ki sta Tržič opisali kot kraj s čudovitimi
razgledi, reko, odlično hrano in prijaznimi domačini, med
minusi pa izpostavili predvsem premalo časa za raziskovanje
tako čudovitega kraja.

MOBILNA SLUŽBA ZA TERAPEVTSKO OBRAVNAVO
OTROK
Občina Tržič je podpisala dogovor o izvajanju in financiranju
mobilne službe za terapevtsko obravnavo otrok iz naše občine, ki so vključeni v OŠ Helene Puhar in Razvojni oddelek
Mojca, Kranjski vrtci.
Osnovno zdravstvo Gorenjske kot javni zdravstveni zavod
med drugim izvaja tudi zdravstvene storitve Razvojne ambulante, ki je namenjena spremljanju in obravnavi otrok in
mladostnikov z rizičnimi dejavniki ter zgodnji obravnavi otrok z motnjami v razvoju. Tekom izvajanja obravnav je bilo
ugotovljeno, da otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v razvojni vrtec in osnovno šolo s prilagojenim programom, potrebujejo poleg specialno pedagoške tudi delovno
terapevtsko in nevro-fizioterapevtsko obravnavo, ki naj bi jo
za te otroke izvajal OZG z ustrezno usposobljenim kadrom v
okviru t. i. »Mobilne službe za terapevtsko obravnavo otrok«
na lokacijah OŠ Helene Puhar in Razvojnega oddelka Mojca.
Izvajanje terapij v rednem (dopoldanskem) času obeh institucij bo razbremenilo družine in pomagalo otrokom s posebnimi potrebami do kvalitetnejšega življenja.

EKIPA OBČINE TRŽIČ POVEZANA S SRCEM ZA
GORENJSKO
V petek, 28. septembra 2018, se je ekipa Občine Tržič odzvala
povabilu Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik in sodelovala na že 4. teku gorenjskih bolnišnic –
Povezani s srcem za Gorenjsko. Soorganizatorji dogodka so
bili Splošna bolnišnica Jesenice, Psihiatrična bolnišnica Begunje in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. Vse
skupaj povezuje skrb za zdravje Gorenjcev in srčna predanost
poklicu. Tekači so se zbrali pred Splošno bolnišnico Jesenice, od koder so tekli po lokalnih cestah in kolesarskih poteh
do Psihiatrične bolnišnice Begunje in nato do Klinike Golnik,
kjer je bil cilj približno 44 km dolge tekaške trase.

Da je bilo njuno doživetje še lepše, so poskrbeli v Apartmajih
Štorman, kjer sta prenočili, na kmetiji Hariž z izvrstno večerjo, zapomnili pa sta si tudi prijaznost trgovk ob nakupu hrane in pomoč vodnice v Razstavno-izobraževalnem središču
Dolina. Svoj obisk sta ocenili z 98 od 100 možnih točk, kar je
zadostovalo, da smo v letošnji Turistični patrulji dosegli prvo
mesto po izboru tujih turistov, prejeli pa smo tudi posebno
priznanje za čudovite kolesarske avanture.
V letu 2017 smo po dolgih letih presegli 10.000 nočitev, po
oddanih mesečnih poročilih o številu prenočitev in plačani
turistični taksi, pa se je konec leta število nočitev, ustvarjenih
na območju občine Tržič, ustavilo pri 14.834. Tudi leto 2018
se kaže kot zelo uspešno. Že do konca avgusta smo dosegli
skoraj 13.000 nočitev. Še posebej pa nas veseli trend podaljševanja povprečne dobe bivanja, kar kaže na to, da imajo gostje
v našem mestu tudi vedno več možnosti za atraktivno preživljanje prostega časa.

Tudi občinska ekipa je tekla povezana s srcem za Gorenjsko.

iz dela občinske uprave
SOFINANCIRANJE NAKUPA VOZILA URGENTNEGA
ZDRAVNIKA
Občina Tržič je kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Tržič
uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa vozila urgentnega zdravnika in
pridobila sofinanciranje v višini 16.752,60 EUR. Pogodba o
sofinanciranju je bila podpisana prejšnji teden. Ministrstvo
bo sofinanciralo izključno nakup osnovnega vozila, predpisano opremo mora zagotoviti prijavitelj. Predvidena vrednost
vozila urgentnega zdravnika oblike SUV s potrebno medicinsko, informacijsko in telekomunikacijsko opremo ter opremo
vozila z ustrezno signalizacijo znaša 33.000 EUR.

NADALJEVANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU CILJNEGA
NAČRTA RAZVOJA KULTURNE INFRASTRUKTURE V
OBČINI TRŽIČ
Občina Tržič pospešeno nadaljuje s svojimi aktivnostmi na
področju reševanja prostorskih problemov akterjev, ki v občini delujejo na področju kulture. Občina Tržič si prioritetno
prizadeva poiskati rešitev, ki bo v najkrajšem možnem času
rešila prostorsko stisko, s katero se vsakodnevno spopadata
Glasbena šola Tržič in Ljudska univerza Tržič, ki sobivata v
močno utesnjenih prostorih na naslovu Šolska ulica 2, Tržič.
V ta namen smo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podali vlogo s priloženim razvojnim programom za
brezplačni prenos lastništva stavbe na Kranjski cesti 1 (pros
tori nekdanje davčne uprave v Tržiču).
Cilj prenosa je, da bi v nezasedene prostore stavbe na naslovu
Kranjska cesta 1, Občina Tržič prenesla sedež in dejavnos
ti Ljudske univerze Tržič. Ljudska univerza Tržič je najpomembnejši igralec na področju vseživljenjskega izobraževanja odraslih v občini in pomembno je, da zavod dobi ustrezne
prostorske pogoje za nemoteno izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. S selitvijo Ljudske univerze Tržič v nove prostore pa
bo v objektu Šolska ulica 2 celotno stavbo v uporabo dobila
Glasbena šola Tržič, s čimer bomo rešili tudi akutne probleme
tega javnega zavoda.

NALOŽBA V INFORMACIJSKO TOČKO V DOVŽANOVI
SOTESKI
Bogastvo narave je projekt, ki z inovativnim turističnim produktom interpretacije naravne dediščine prvič v območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp razvija celovit produkt,

Skupna vrednost operacije znaša 160.276,14 EUR, od tega 85 % oziroma
115.700 EUR sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
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ki temelji na biodiverziteti območja, vodah in poudarja tudi
geologijo kot ključni element produkta. Projekt se izvaja od
letošnjega avgusta do januarja leta 2021. Občina Tržič nastopa kot projektni partner z glavno naložbo v izgradnjo informacijske točke ob vstopu v naravni spomenik Dovžanova
soteska. Partnerji v projektu so BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj, Občina Preddvor, Občina Tržič, Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod
Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

NAVDUŠENJE OB PRVEM VIKENDU TRŽIŠKIH POTI
Zadnji vikend v septembru je Občina Tržič v sodelovanju s
podjetjem Lajf d.o.o. izpeljala prvi Vikend tržiških poti, Tržič Trail Days. Dvodnevni dogodek je minil v odlični druži in
prekrasnem vremenu. Dogajanje pred Dvorano tržiških olimpijcev je bilo namenjeno predvsem najmlajšim občanom, ki so
urili svoje znanje na krožnem oz. »pump track« poligonu ter
mini kolesarskem poligonu. Preizkusili so se celo v tekmovanju, se vmes sladkali s palačinkami in sladkorno peno. Za
staro in mlado je bila zanimiva sobotna demonstracija vož
nje s posebnimi kolesi Bojana Rozmana. S svojimi avtorskimi
izdelki sta ponudbo popestrila domača ustvarjalca Stina.me
in Nordster.
Udeleženci kolesarskih tur in otroških tekmovanj so prejeli
praktične nagrade, ki so jih prispevala podjetja: Pro Alp, Kvibo, Čevljarsko Jazbec/ShoeDoctor, Sport Agent, Elan, Rode,
Trgovina Grašca, Mateja Čadež s. p., Stina.me, Nordster in
Bled Bike Festival.
Tržiško razkošje poti je prvi dan prireditve doživljalo 30 kolesarjev, ki so pri Taborniškem domu Šija na testni trasi lahko
testirali gorska in električna kolesa ter okušali dobrote planinskih koč. Tudi nedeljskih vodenih tur se je udeležilo okrog 20 kolesarjev iz cele Slovenije, med njimi je bila skupina »elektrončkov«, ki jo je po naših poteh zapeljala agencija
Greenhills.
Generalni sponzor je bila Trgovina Grašca, Mateja Čadež s. p.
Dogodek sta podprla še Komunala Tržič d. o. o. in Bios d. o. o,
Tržič, za varnost in prvo pomoč pa so skrbeli člani Prostovoljnega gasilskega društva Tržič, Gorska reševalna služba
Tržič in člani Območnega združenja Rdečega križa Tržič.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je dogodek uspel in je bila v Tržiču prisotna kopica presrečnih otrok
in zadovoljnih kolesarjev. Verjamemo, da bo prihodnje leto še
boljši in odmevnejši.

Navdušil je tudi Cirkus Biciklon (foto Mateja Dolžan)
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V KRAJEVNI SKUPNOSTI SENIČNO OBNOVILI DOM
KRAJANOV

njima občinama, sredi meseca pa so se novega otroškega
igrišča razveselili najmlajši krajani Leš in okolice.

Krajevna skupnost Senično je ena od najmanjših krajevnih
skupnosti v občini Tržič in obsega naselja Novake, Senično,
Spodnje Vetrno in Zgornje Vetrno. V vasi je bilo posebej veselo
12. oktobra, ko sta župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in
Primož Studen, predsednik KS Senično, namenu predala obnovljene prostore Doma krajanov.

»Za izgradnjo novega otroškega igrišča v Lešah se zahvaljujemo Zavarovalnici Triglav za sredstva in razumevanje,
iskrena zahvala za prizadevanje pa velja tudi KS Leše in veliki
skupini otrok, ki jim je to igrišče ob obnovljeni stavbi osnovne šole kot drugi dom. Da pa se v Leše lažje pripeljemo, smo
nedavno poskrbeli z izjemno uspešnim med sosedskim projektom. Povezali smo dve občini: Tržič in Radovljica, dve krajevni skupnosti: Leše in Brezje ter vzpostavili avtomobilsko,
kolesarsko in pešpot,« je zadovoljen župan Občine Tržič mag.
Borut Sajovic in dodaja, da so z novo cesto izboljšani tudi pogoji tako za obdelavo gozdov kot kmetijskih zemljišč.

»Dom krajanov v Seničnem ima obnovljeno tako notranjo
kot zunanjo podobo. Urejena okolica pa je ponos te čudovite
gorenjske vasice na področju Kriške gore. Namenu smo predali tudi defibrilator ter vaščanke in vaščane poučili o varni
uporabi aparature, ki rešuje življenje. Obenem smo se poveselili prvega prižiga obnovljene, varčne javne razsvetljave, ki
povezuje Senično in naselje Veterno,« je povedal mag. Borut
Sajovic, župan Občine Tržič. Druženje z vaščani so izkoristili
še za predstavitev projekta novega pločnika v Seničnem. Soglasja in dovoljenja zanj so v večini že pridobljena, začetek
del pa je predviden za konec letošnjega oz. v začetku prihodnjega leta.

PO OBNOVLJENI CESTI DO NOVEGA OTROŠKEGA
IGRIŠČA V LEŠAH
Krajevna skupnost Leše je ena od trinajstih krajevnih skupnosti v Občini Tržič, v kateri je bilo v oktobru veliko razlogov
za veselje. V začetku meseca so župana občin Tržič in Radov
ljica ter predstavniki KS Leše in KS Brezje prerezali trak na
cestnem odseku Leše-Peračica na občinski meji med sosed

Otroci v Lešah uživajo na novih igralih

Organizacijski odbor Abraham 2018 se zahvaljuje vsem, ki ste pripomogli k izpeljavi srečanja tržiških petdesetletnikov. Še posebej hvala oskrbnikom
koče Pod Storžičem za ves trud ter postrežbo.

spremljamo, poročamo
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Čezmejno vodniško usposabljanje za območje Karavank
ANJA PIKELC, FOTO: ARHIV PRIMOŽA ŠTAMCARJA

Cilj slovensko-avstrijskega projekta Alpe
Adria regija doživetij je razvoj območja zahodnih Karavank kot turistične destinacije s poudarkom na pohodništvu, gorskem
kolesarstvu in mehkem zimskem turizmu.
Projekt se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija–Avstrija
in je sofinanciran iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
V ta namen je tako tretji vikend v septembru (14.–16. 9.) v okviru projekta in v
organizaciji Planinske zveze Slovenije in
Umweltbüroja iz Celovca potekalo čezmejno usposabljanje za vodnike na območju Karavank.
Namen izobraževanja je bilo poglobljeno
spoznavanje naravnih, kulturnih, geološ
kih in geomorfoloških značilnosti najdaljšega gorovja v Sloveniji. Usposabljanja so
se udeležili planinski, gorski, turno kolesarski vodniki ter drugi zainteresirani za
turistično vodenje z obeh strani Karavank.
Sodelovali so tudi vodniki in člani PD Tržič
in PD Križe.
V petek popoldne je tako v Bistrici v Rožu
na avstrijskem Koroškem potekal teoretični del usposabljanja. Dr. Nada Praprot-

nik je udeležencem predstavila raznoliko
botaniko v Karavankah, dr. Aleš Poljanec
upravljanje z gozdovi, sledilo pa je prijetno skupno druženje. Sobota in nedelja
sta bili namenjeni praktičnemu usposab
ljanju. Sobotni pohod od doline Bistrice, Celovške koče, sedla Svačica do Doma
na Zelenici je minil ob opazovanju flore,
gozd
nih združb in geomorfoloških značilnosti Karavank. V Domu na Zelenici je
mag. Tina Petras predstavila rastlinstvo
in živalstvo na območju Zelenice, večer pa
je minil ob filmih o Karavankah. V nedeljo
se je pod vodstvom Tržičanke, alpinistke
in geografinje, dr. Irene Mrak, spoznava-

lo geodiverziteto Karavank. Ob sestopu z
Zelenice do Ljubelja so udeleženci z zanimanjem opazovali geomorfološke posebnosti in si v Podljubelju ogledali največji
skalni podor v Sloveniji. Sončno in toplo
nedeljsko popoldne pa so ob strokovnem
vodenju dr. Matevža Novaka in dr. Irene
Mrak preživeli v slikoviti in geološko pes
tri Dovžanovi soteski.
Zanimivo in bogato usposabljanje je bila
dobra priložnost za povezovanje in navezovanje novih stikov, izmenjavi idej in
krepitvi čezmejnega sodelovanja na območju Karavank.

Deset let moškega pevskega zbora Združenja vojaških gornikov
Slovenije GORŠČAKI
STANE SOVA, SLAVKO DELALUT, FOTO: VILI VOGELNIK

V okviru Združenja vojaških gornikov Slovenije je bil leta 2008 ustanovljen moški pevski zbor Gorščaki, ki letos praznuje
svojo deseto obletnico delovanja.
Zbor sestavlja 20 članov in deluje pod
umetniškim vodstvom pevovodje Jožeta Tišlerja. Vodja pevskega zbora je Stane
Sova.
Zbor je nastopal na različnih prireditvah
v občini Tržič, na državnih proslavah,
ob krajevnih praznikih in na revijah Tržič poje. Redno se udeležuje prireditev, ki
jih organizira Združenje vojaških gornikov Slovenije. Sodeloval je tudi na Dnevih
Mednarodne federacije vojaških gornikov,
ki jih je ZVGS pripravilo leta 2017.
Do sedaj je imel že več kot 100 nastopov,
od tega je v občini Tržič nastopal kar 42
krat. Repertoar zbora obsega vojaške, domoljubne, gorniške in ljubezenske pesmi.
Ob praznovanju pete obletnice delovanja je
zbor izdal zgoščenko, na kateri je 14 pesmi.
Moški pevski zbor Gorščaki je ponesel in
širil tradicijo moškega zborovskega pet
ja, ne samo v svojem domačem okolju,

temveč tudi širše po Sloveniji: v Mariboru,
Ljubljani, na Bledu in v tujini v italijanski
Marostici ter tako prispeval k prepoznavnosti združenja kot tudi Tržiča in kulturnega dogajanja v občini.
Le redkokatero društvo ali združenje se
lahko pohvali s tem, da v okviru svojih
aktivnosti in organiziranosti deluje tudi
pevski zbor. Za zborom je dolga pot trdega
dela in odrekanj, vzponov in padcev. Vendar so pevci vsa ta leta vztrajali, ker radi
pojejo, imajo radi slovensko pesem in ker
želijo s svojimi nastopi polepšati dneve

zvestim poslušalcem, ki jih spremljajo že
10 let.
V Združenju vojaških gornikov Slovenije
smo ponosni na naše pevce, ki jih bomo
tudi v prihodnje podpirali po naših najboljših močeh, zato jim želimo, da vztrajajo še naslednjih 10 let!
V počastitev desete obletnice delovanja
Gorščakov bo v petek, 16. 11. 2018, ob
19. uri v dvorani Kulturnega centra Tržič jubilejni koncert, na katerega ste tudi
vljudno vabljeni!
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Naša vrata so široko odprta
TINA GATEJ, DIPL. DEL. TER., FOTO: TINA GATEJ

V Domu Petra Uzarja Tržič so vrata vedno odprta. V tednih od 24.
septembra do 5. oktobra pa smo jih odprli na stežaj. Sodelovali
smo pri projektu Evropski teden športa ter imeli teden odprtih
vrat.
Evropski teden športa je potekal od 24. do 29. 9, izvedli pa smo
številne aktivnosti, namenjene našim stanovalcem, zaposlenim
in ostalim občanom. Pod vodstvom fizioterapevtke Silve Štiherl
smo izvedli vaje za zdravo hrbtenico, ki so se jih udeležili tudi
člani Društva upokojencev Tržič, imeli smo športne igre, kjer
smo se skupaj z otroki iz Vrtca Tržič, Enota Deteljica, pomerili
v različnih športih, z našimi »kolegi upokojenci« iz DU Tržič pa
smo se pomerili v prstometu. S stanovalci smo odšli na jesenski
izlet in obiskali Dom pod Storžičem, naši zaposleni pa so se udeležili 4. teka gorenjskih bolnišnic.
Teden odprtih vrat pa smo začeli s svečano prireditvijo ob mednarodnem dnevu starejših. Ob tej priložnosti je bil domu podeljen
tudi certifikat Družbeno odgovorno podjetje in odprli smo tudi
stalno razstavo mozaikov, žal že preminulega stanovalca doma
Francija Omana, ki je ustvaril mozaike po vzoru mozaikov Marka
Ivana Rupnika. Nastopila sta tudi domski pevski zbor in Janita
Košir.

Teden smo nadaljevali z delovnim zajtrkom, srečanjem predstavnikov okoliških bolnic, centrov za oskrbo in pogovorom o aktualnih temah v oskrbi starostnikov ter z vodenimi ogledi doma.
Obiskali so nas tudi učenci iz OŠ Tržič in POŠ Podljubelj, ki so
nam pripravili čudovito igrico o sodobni tehnologiji, predstavili
pa smo tudi nov krožek prostovoljstva.
Tudi Tržiški »semenj« smo pripeljali v naš dom. Na stojnicah so
se predstavila lokalna društva, združenja krajevnih skupnosti in
OŠ Tržič.
Teden odprtih vrat smo zaključili skupaj z Združenjem šoferjev
in avtomehanikov Tržič, se sprehodili po ulicah Ročevnice in Bis
trice pri Tržiču kjer smo si ogledali prometno pomembne točke.

Dom Petra Uzarja je pridobil evropski certifikat kakovosti E-Qalin in
certifikat Družbeno odgovorno podjetje kot tudi polni certifikat Družini
prijazno podjetje, s čimer smo postali prvi imetnik treh tako pomembnih
certifikatov.
dr. Anamarija Kejžar

Tržiški muzej nominiran za nagrado Živa za leto 2018
JANA BABŠEK, FOTO: ARHIV FORUMA SLOVANSKIH KULTUR

Forum slovanskih kultur je v sodelovanju z Nacionalnim tehničnim muzejem v Pragi in pod pokroviteljstvom češkega
Ministrstva za kulturo v Pragi podelil nagrade za najboljše
slovanske muzeje. Med nominiranimi muzeji je bil tudi naš Tržiški muzej, ki je bil eden redkih majhnih lokalnih muzejev v
konkurenci 25 muzejev iz 12 slovanskih držav.
Na peti podelitvi zapored (pretekle so bile v Skopju, Sankt Peterburgu, Zadru in na Bledu) je nagrado Živa za najboljši slovanski
muzej prejel Muzej emigracij iz Gdynje na Poljskem. Strokovna
žirija, ki jo sestavlja 13 muzejskih strokovnjakov iz slovanskih
držav in Muzejske evropske akademije, je prvič izbrala tudi prejemnika nagrade Živa za najboljši slovanski kulturni in naravni
spomenik. Prejel jo je ruski muzej Kiži.
Namen nagrade Živa je povečevanje prepoznavnosti slovanskih
muzejev, hkrati pa krepitev njihove vloge na lokalni, regionalni
in mednarodni ravni ter spodbujanje delovanja v duhu družbene
odgovornosti. Bogastvo slovanske kulturne dediščine je izjemno,
muzejske prakse sodobne in inovativne, povezovanje med muzeji
pa je pomembno zato, da se bomo v prihodnje lažje postavili ob
bok zahodnoevropskim in drugim svetovnim muzejem tudi pri
možnosti za poseganje po najvišjih nagradah na področju muzealstva.

Tržiški muzej se je predstavil s promocijskim filmom, predavanjem o ustvarjanju stalnih razstav in muzejskih programov ter
na muzejski tržnici. S tem smo poskrbeli za dodatno mednarod
no promocijo muzeja, strokovni sodelavci pa smo med seboj
vzpostavili povezave in temelje za bodoče sodelovanje.

spremljamo, poročamo
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10 let KUD Leyli
IRIS ZAVELCINA, FOTO: URBAN MEGLIČ

V KUD Leyli smo za obeleženje naše 10.
obletnice delovanja ustvarili plesno zgodbo, ki nas je 13. oktobra popeljala v prav
ljični svet 1001 noči. V vsakdan Orienta smo
vpletli fantastično dogajanje ter pravljični
slog orientalskega pripovedništva. Čudežna bitja, kraji, predmeti in pojavi, čarovnija, življenje na dvoru, karavane, potujoči
cigani in druge barvite komponente Orienta so bili ključni elementi naših plesnih
zgodb, ki jih je skupaj povezala okvirna
zgodba o Šeherezadi. Plesno in koreografsko smo se zgledovali po tehniki znamenitih plesalcev Reda Troupe, ki so bili v 50-ih
letih 20. stoletja prvi, ki jim je uspelo razviti in predstaviti plese Vzhoda kot odrsko

umetnost, najprej v Egiptu in potem po
svetu. Ohranili so ključne karakteristike
egipčanskega življenja, njihovih emocij,
družbenega karakterja, arhitekture, likovne in drugih umetnosti ter vse združili
v barviti kostumografiji, gibih in kretnjah,
kar se je posledično odražalo tudi v odrskih postavitvah, preko velikih formacij.
Da je naših 54 nastopajočih lahko ponovno
pokazalo, kako čudovita odrska umetnost
je orientalski ples, smo v prvi vrsti lahko
hvaležni Občini Tržič, ki nam je omogočila uporabo Dvorane tržiških olimpijcev in
s tem prostor za predstavitev tako velikih
formacij.

Več o zgodovini orientalskih plesov ter dejavnosti našega društva skozi leta si boste kmalu lahko prebrali v Zgodbi o Leyli,
publikaciji, ki jo bomo izdali ob zaključku
leta. Do takrat pa nas spremljajte na FB
profilu KUD Leyli, kjer lahko zasledite tudi
foto in video utrinke z našega plesnega
spektakla.

Ob 70-letnici Društva upokojencev Tržič
ZVONKA PRETNAR, FOTO: ANTON FRANTAR

Že vse letošnje leto smo vsa tekmovanja,
prireditve, pohode in različna srečanja
posvetili 70-letnici Društva upokojencev
Tržič. Posebej slovesno je bilo zadnjih deset dni v septembru:
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo imeli
jesenske Besedarije na temo Ko sem za
ljubljen bil. Sedem avtorjev in avtoric je
zanimivo ubesedilo svoje spomine na zaljubljenost.
Sledila je slavnostna prireditev v Osnovni
šoli Bistrica. Udeležili so se je tudi poslanec državnega zbora, ki je bil izvoljen v
Tržiču, gospod Edvard Paulič, predsednik

Zveze DU Slovenije Janez Sušnik, predsednik Pokrajinske zveze DU Gorenjske
Zdravko Malnar, župan mag. Borut Sajovic, podžupan Dušan Bodlaj in direktorica
občinske uprave dr. Metka Knific Zaletelj.
Še posebej smo bili veseli ravnatelja OŠ
Bistrica dr. Štefana Žuna, ki nam pri naših kulturnih in izobraževalnih dejavnosti
izjemno pomaga, direktorice Knjižnice dr.
Toneta Pretnarja, Marinke Kenk Tomazin, kjer imamo spomladi in jeseni svoje
Besedarije, direktorice Doma Petra Uzarja
dr. Anamarije Kejžar, ki je bila tudi slavnostna govornica, in deklet Glasbene šole,
ki so s svojim nastopom prijetno popestri-

le našo prireditev. Ponosni smo, da so tudi
naši člani, ki že 70 let gradijo svoje društvo
in omogočajo, da je vitalno in mladostno,
počastilo to obletnico. Ob tej priložnosti je
Zveza DU Slovenije nagradila naše druš
tvo z zlato plaketo, prav tako tudi Občina
Tržič. Pokrajinska zveza DU Gorenjske pa
nam je poklonila majoliko.
Zadnji del našega strnjenega praznovanja je bilo odprtje razstave v Atriju Občine
Tržič z naslovom Spletamo fotografski
mozaik. Predstavili so se udeleženci in
udeleženke računalniških delavnic, ki so
z digitalno tehnologijo ujeli svoje videnje
predvsem narave.

43. državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije
MOJCA SEDMINEK, FOTO: ANTON FRANTAR

V Cankarjevem domu je od 1. do 3. oktobra
v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje potekalo 43. državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije. Letošnji festival je bil že 18. po vrsti.
Na prireditvi je sodeloval tudi Mešani zbor
Društva upokojencev Tržič, ki je spomladi
zasedel prvo mesto na regijskem tekmovanju v Kamniku.

Organizator je v svoji brošuri ob odprtju
festivala med drugim zapisal, da se s sre
čanjem zborov Slovenije daje priznanje zbo
rom, ki kulturo zborovskega petja v društvih
negujejo več kot desetletja. Raznovrstnost
Slovenije se je na tak način pokazala v
glasbenih utrinkih, ki so jih predstavili
izbrani zbori. Na prireditvi je sodelovalo
13 zborov iz različnih slovenskih pokrajin.

Zbor Društva upokojencev Tržič, ki ga vodi
Stane Bitežnik, je sodeloval z dvema pes
mima, in sicer Oj, ta mlinar in Planinska.
Sproščenost pevcev in vzdušje v dvorani
sta pripomogla, da je zbor svoji pesmi odlično izvedel in prejel tudi veliko pohval.
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Teritorialna obramba – Slovenska vojska (1968–2018)
ANTON STRITIH, FOTO: ARHIV OŠTO TRŽIČ

Teritorialna obramba Slovenije je bila ustanovljena 20. novembra 1968. Kljub različnim tolmačenjem pomena ustanovitve
obstaja nesporno dejstvo, da je ustanovitev pomenila ponovno rojstvo slovenske
nacionalne vojske, pa čeprav pod rdečo
zvezdo. Že takrat je zadišalo po slovenski
vojski, torej ne leta 1991, kot trdijo nekateri politiki. Okupacijo oboroženih sil
armad Varšavskega pakta Čehoslovaške
avgusta 1968 je jugoslovanski politični in
vojaški vrh ocenil kot neposredno grožnjo
in realno možnost napada tudi na Jugoslavijo, zato se je odločilo ustanoviti drug del
oboroženih sil, ki so ga poimenovali Teritorialna obramba. Z ustanovitvijo Teritorialne obrambe kot množične komponente
oboroženih sil je prišlo do kakovostnega

premika v smeri tudi vojaške osamosvojitve Slovencev. Mnogi v jugoslovanskem
vojaškem vrhu so ustanovitev Teritorialne obrambe obžalovali in se prizadevali za
njeno ukinitev ali vsaj v popolno podreditev Jugoslovanski ljudski armadi. Na podlagi tradicij narodno osvobodilnega boja
so bila v letih 1968–1970 znova, prvič po
letu 1945, ustanovljena poveljstva in enote, s slovenskim poveljevalnim jezikom.
Poveljstvo Republiškega štaba so prevzeli
nekdanji slovenski partizani, jugoslovanski generali, ki so na temeljih in izkušnjah
narodno osvobodilne vojne uveljavljali
doktrino splošne ljudske obrambe. V enote TO je bilo vključeno 110 000 rezervistov
obveznikov in 450 pripadnikov stalne ses
tave. Teritorialna poveljstva na nižjih po-

krajinskih in občinskih nivojih so vodili
slovenski rezervni častniki, finančno zagotavljane delovanje štabov je bilo v celoti
vezano na republiška sredstva in sredstva
občinskih proračunov. Torej govorimo o
oboroženi komponenti, ki je temeljila izključno na obrambnih in samozaščitnih
interesih Republike Slovenije. Pripadniki
Teritorialne obrambe smo tudi v osamosvojitveni vojni junija in julija 1991 pokazali in dokazali, da smo uspešno, z velikim
domoljubnim nabojem uspeli zaustaviti
agresijo Jugoslovanske armade.

Nikakršnega pomena nismo posvečali oznakam na vojaških kapah, tako pod
rdečo zvezdo kot pot kokardo, slovensko
trobojnico, smo bili zavedni domoljubi
pripravljeni braniti slovensko državnost.

Usposabljanje za mednarodne reševalne akcije
DRAGO ZADNIKAR, POVELJNIK OBČINSKEGA ŠTABA CZ

Člani Občinskega štaba Civilne zaščite
smo se od 2. do 4. oktobra 2018 udeležili
temeljnega usposabljanja za mednarodne
reševalne akcije doma in v drugi državi,
ki je potekalo v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje na Igu.
Mednarodna reševalna pomoč je namenjena zagotavljanju reševalne pomoči za
odpravljanje neposrednih posledic nesreč do vzpostavitve osnovnih pogojev za
življenje. Seznanili smo se z mehanizmi
mednarodne reševalne in humanitarne
pomoči ter z osnovnimi postopki podpore
sprejema in uporabe mednarodnih pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v RS ter
dejavnostmi pristojnih organov v Repub
liki Sloveniji, da se le-ti brez težav hitro
in učinkovito vključijo v podporo. V pri-

merih, ko RS nima zadostnih kadrovskih
in tehničnih resursov ob naravni ali drugih nesreči (kot v primeri žleda leta 2014),
poveljnik CZ RS poda predlog zaprosila
za mednarodno pomoč, o katerem odloči Vlada RS. Podobni koraki so načrtovani
tudi v primeru nudenje RS mednarodne
pomoči drugi državi.

Da bi država lahko zagotovila učinkovito
podporo sprejemu in uporabi mednarodne
pomoči, je ključno ustrezno predhodno
načrtovanje in priprava ustreznih ureditev in ukrepov, vključno z identifikacijo
pristojnih organov in deležnikov na vseh
ravneh ter njihovih nalog, kar vključuje
tudi lokalni nivo.

Načrtovani koraki v posameznih fazah
meddržavne mednarodne pomoči, glede
na situacijo, po potrebi združijo, preskočijo ter uporabljajo tudi v primeru nesreč na
regijskem in lokalnem nivoju. Zato lahko
tudi občina v sosednji državi Avstriji sklene dogovor z obmejnimi občinami ali organizacijami s področja zaščite, reševanja
in pomoči, o sprejemu in uporabi sosedske
pomoči.

Glavni poudarek usposabljanja pa je bil
izvedba in praktično urjenje pridobljenih teoretičnih osnov. Sodelujoči smo
se razporedili v štiri delovne skupine in
preizkušali pridobljena znanja, od uporabe GPS-a vse do faz sprejema in uporabe
mednarodne pomoči v konkretnih fingiranih primerih.

Odkritje spominske plošče tajna skladišča orožja in streliva
1990/91 na domačiji Javornik
ANTON STRITIH

Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Tržič je v svojem programu dela
uvrstilo tudi nalogo postavitve obeležij na
objekte, kjer se je v letu 1990 in 1991 tajno hranilo orožje in strelivo Teritorialne
obrambe Tržič. V Tržiču je bilo 15 tajnih
lokacij na katere je bilo v mesecih oktober,
november in december 1990 prepeljano
orožje in strelivo TO Tržič. Eno izmed njih
je bila tudi visokogorska kmetija Javornik,
kjer je bilo hranjeno 25 zabojev streliva.
Vedeli smo, da je Javornikov Jože zaupanja
vreden mož.

Na željo hčerke Vere žal že pokojnega očeta Jožeta, smo veterani v sodelovanju in ob
finančni pomoči Občine Tržič pristopili k
pripravam in realizaciji postavitve spominskega obeležja.
V soboto, 22. septembra, smo se v Javorjah
zbrali veterani, številni sorodniki, občani in lovci in na pročelju domačije odkrili
spominsko ploščo – tajno skladišče. V kulturnem programu so sodelovali prvošolčki
Podružnične šole Podljubelj in ansambel
Fantje treh bregov. Prisotne je pozdravil
tudi župan mag. Borut Sajovic in v svojem

nagovoru poudaril enotnost in odločnost
Slovencev pri procesu osamosvajanja v letih 1990 in 1991 in pomemben prispevek
vseh tistih, ki so pri hranjenju orožja in
streliva veliko tvegali, tudi svoja življenja.
Kot neposreden izvajalec prevozov orožja
in streliva v tajna skladišča je spregovoril
tudi Anton Stritih.
Posebna zahvala velja hčerki Veri, ki je
poskrbela za pogostitev in prijetno druženje, veterani pa smo veseli, da se bo trajno
ohranil spomin na dogodke, ki so del uspešne zgodbe našega osamosvajanja.

spremljamo, poročamo
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Prodajalna DObrega NAkupa DONA praznuje 30 let
ALJAŽ UZAR, FOTO: ARHIV DRUŽINE UZAR

Prodajalna DONA se ponaša z dolgoletno
tradicijo, saj njeni začetki segajo v leto
1988, ko je Marjana Uzar v Pollakovi hiši,
v starem mestnem jedru, odprla eno prvih
zasebnih trgovin z oblačili v Sloveniji in
to v času, ko zasebna lastnina ni bila posebej dobrodošla. Kljub temu, da je bilo v
tistem času v Sloveniji več veleprodajnih
skladišč, pa ji večina teh ni upala prodati
blaga, ker se s tako obliko prodaje zasebniku še niso srečali. To je bila na začetku
največja ovira pri poslovanju.
Trgovina se je z leti v Pollakovi hiši razvijala in širila svojo ponudbo vse do leta
1998, ko smo se zaradi želje po večjih pro-

dajnih površinah preselili v Koželjev lokal,
oz. v bivšo Športno trgovino Mercator, na
Trg svobode 11. Z večjo trgovino smo povečali ponudbo oblačil raznih blagovnih
znamk, povečala se je potreba po dodatnih
zaposlitvah, obenem pa smo v sodelovanju s trgovsko šolo iz Kranja usposabljali
mlade trgovke.
Naslednji večji mejnik je pomenila gradnja nove trgovine na lokaciji stare želez
niške postaje v Tržiču pri tovarni Peko,
kamor smo se preselili leta 2010 in
tako odprli novo, moderno trgovino na
150 m² površine in se še bolj približali kupcem s pestrejšo ponudbo in lažjim dostopom.

V svojem prodajnem programu nudimo
veliko izbiro oblačil priznanih blagovnih
znamk: ICEPEAK, Greystone, KALISSON,
MARX, jeans hlače Scoch, Brug, Holiday,
kot tudi oblačila slovenskih proizvajalcev: Konfekcija Julija, Barbi, Get Pletisa in
Joe&Luca.
Nudimo tudi veliko izbiro spodnjega perila: Lisca, Sielei, Bellissima, Galeb, Pletisa
in Fruit of the Loom.
Trgovina je odprta: od ponedeljka do petka
od 8.00 do 19.00 ure, v soboto od 8.00 do
13.00 ure. Lepo vabljeni!

Anka Čebulj, roj. Zupan, uspešno zagovarjala doktorat znanosti
IRMA LIPOVEC

Anka je začela šolanje v Podružnični osnovni šoli Kovor, nato v OŠ Bistrica.
Sred
njo šolo je obiskovala na Gimnaziji
Kranj (2003–2007).
Po uspešno opravljeni maturi je nadaljevala študij na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in dosegla naslednje nazive:
• diplomirana inženirka agronomije
(2010),
• magistrica inženirka sadjarstva (2012);
vzporedno na mednarodnem študiju
International Master of Fruit Science (Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta & Mendel University in Brno,
Faculty of Hotricultira & Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science
and Technology),
• magistrica inženirka hortikulture
(2013).

Med študijem je prejemala Zoisovo štipendijo za nadarjene študente (2008–2012).
V študijskih letih 2007/08, 2008/09 je bila
najboljša študentka univerzitetnega študija Kmetijstvo – Agronomija.
V študijskem letu 2010/11 je bila najboljša študentka študijskih programov druge
stopnje Hortikultura in Sadjarstvo (International Master of Fruit Science). Februarja 2013 je prejela priznanje za izvrsten
študijski uspeh na podiplomskem študiju
druge stopnje (povprečna ocena 9,56).
Študij je nadaljevala na tretji stopnji (doktorski študij) in pridobila štipendijo Agencije za raziskovalno dejavnost RS (mladi
raziskovalec). Januarja 2014 je zaprosila
za opravljanje doktorata znanosti na Interdisciplinarnem študiju Bioznanosti in
oktobra 2018 uspešno zagovarjala doktor-

sko nalogo z naslovom 'Metabolni odziv
plodov jablane (Malus domestica Borkh)
na fiziološke motnje'. Po zagovoru ji je
predsednica komisije čestitala tako za uspešno opravljen doktorat znanosti kot za
oba otroka, Vesno in Andraža, ki ju je rodila med doktorskih stažem.

Mag. Bogdan Zdovc, letošnji prejemnik nagrade za izjemne
dosežke na področju srednjega šolstva
VIR: ZBORNIK NAGRADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA ZA LETO 2018

Mag. Bogdan Zdovc, dr. vet. med., se je
pred 17 leti s številnimi delovnimi izkušnjami iz gospodarstva in državne uprave
zaposlil v Biotehniškem izobraževalnem
centru Ljubljana kot učitelj strokovnoteo
retičnih predmetov in praktičnega pouka v
programu veterinarski tehnik. Z zavzetim
delom in mednarodno izmenjavo primerov dobre prakse je pripomogel k veliki
prepoznavnosti zavoda BIC Ljubljana v
slovenskem prostoru in na mednarodni
ravni. S svojimi inovativnimi prispevki je
sodeloval na številnih domačih in mednarodnih konferencah in simpozijih, je

avtor petih učbenikov in treh prevodov
učbenikov za strokovne module veterinarskega programa. Projekt preprečevanja pasjih ugrizov Modri pes, ki je nastal
pod njegovim vodstvom, je bil pred kratkih predstav
ljen tudi v tržiški knjižnici.
V okviru programa veterinarski tehnik je
bil pobudnik sodelovanja v mednarodnih
projektih, ki so pomembno prispevali k
dvigu kakovosti programa in usposobljenosti veterinarskih tehnikov.
Celotna utemeljitev na:
WWW.TRZIC.SI/TRZICAN

Iskrene čestitke dr. Anki Čebulj
in mag. Bogdanu Zdovcu!
Uredništvo Tržičana
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55 let Krajevne skupnosti Tržič-mesto
MIHA I. PRIMOŽIČ, PREDSEDNIK KS TRŽIČ-MESTO

V soboto, 6. oktobra, smo v Paviljonu obeležili 55-letnico delovanja KS Tržič-mesto. S to počastitvijo in odprtjem skulpture
poimenovane Lunenko, delo slovenskega
umetnika Tržičana po duši Viljema Jakopina, smo zaokrožili celovito prenovo
Paviljona in okolice. Paviljon NOB je tako
zaradi donacije likovnih del akademskega slikarja Ferda Mayerja s strani Danice
Mayer in odprtju umetnikovega ambienta bogatejši še za eno pomembno likovno
delo.
Lunenko je avtorsko poimenovana pros
torska plastika, ki je bila ob tej priložnosti
postavljena ob spodnjih prostorih Paviljona.

Ideja o večji prostorski plastiki, ki bi bila
povečava miniature znamenitih Jakopinovih »grizlijev«, se je ob lanskoletni pregledni razstavi v Kranju porodila arhitektu
Ignacu Primožiču, ki je kot pobudnik in
koordinator del nagovoril lastnika podjetja Mali-E-Tiko Marijana Malija, da je podaril odpadni kovinski material, zagotovil
ustrezen prostor in orodje za ustvarjanje
in realizacijo plastike. Pri ustvarjalnem
delu v tovarni sta umetniku Jakopinu pomagala Marijan Herak in Matevž Štrukelj,
oba člana sveta KS.
Tržič je bogatejši za novo ambientalno
plastiko in kontinuiteto Forme Vive. Prireditev ob obletnici so kulturno obogatili

Mešani pevski zbor Društva upokojencev
Tržič, Plesni klub Tržič in Glasbena šola
Svarun.
Zahvaljujem se vsem sodelujočim: Občini
Tržič in švicarskemu prispevku za izdatno
finančno pomoč ob obsežni prenovi stavbe, donatorjema gospe Mayer in gospodu
Jakopinu ter vsem bivšim predsednikom
KS.
Iskrena hvala tudi sodelujočim članom KS
Tržič-mesto v zadnjem mandatu, s katerimi smo v štirih letih realizirali številne
ideje in s skupnim delom obogatili naše
mesto.

Tržič – mesto dobrih misli in želja, Gorenjska veriga srca
LEA TORKAR, STANE GRUM, FOTO: ROBERT, ONEDRONE.COM

Ob zaključku Tedna otroka smo se 5. oktobra zbrali na kranjskem stadionu učenci, dijaki in delavci tržiških in kranjskih
osnovnih ter srednjih šol.
5000 udeležencev je oblikovalo živo srce.
Srce je simbol, ki predstavlja mnogo stvari: življenje, vrednote, simbolizira ljubezen, povezanost, srečo. Vsi se zavedamo, da so vrednote temelj medsebojnega
sožitja in povezovanja. Zato smo se zbrali
skupaj, da na simbolični način pokažemo,
da se zanje želimo posebej potruditi.
Gorenjsko verigo srca smo popestrili s kulturnim festivalom. Nastopali so glasbeniki
iz Glasbene šole Tržič, Družinsko gleda-

lišče Kolenc, Stiven Rahman, Tilen Lotrič,
Nipke, Nuša Derenda, Čuki ter učenci deklamatorji vseh sodelujočih šol: OŠ Tržič,
OŠ A. T. Linhart Radovljica, OŠ Helene Puhar
Kranj, BC Naklo, OŠ Simon Jenko, OŠ Jakob
Aljaž, OŠ Križe, OŠ Žiri, OŠ Staneta Žagarja,
Gimnazija Franceta Prešerna in Gimnazija
Kranj, OŠ Bistrica, OŠ Matije Čop, OŠ Škofja
Loka-mesto in Vrtec Tržič.

V svet smo poslali sporočilo: »SRCE naj
pogumno bije med ljudmi. Medsebojno
sodelovanje, prijateljstvo, povezovanje,
strpnost, spoštovanje in ljubezen zanesljivo ustvarjajo boljši svet.«

S pozdravnim nagovorom so nas počastili predsednik RS Slovenije Borut Pahor,
župan Občine Kranj Boštjan Trilar, župan
Občine Tržič mag. Borut Sajovic in predstojnica Zavoda za šolstvo mag. Lucija Rakovec.

Krajevna skupnost Križe, aktivnosti sveta KS 2015–2018
SLAVKO BOHINC

V KS Križe se trudimo, da bi naredili vse
potrebno, kar ljudi povezuje in bi krajani
čutili našo skrb za domači kraj in za ljudi.
Skupaj z Občino Tržič smo v zadnjem obdobju naredili veliko za varnost, napredek
in kakovost našega bivanja.
Člani sveta smo veliko truda vložili v prenovo kriškega trga. Prenova in izvirna arhitektura, ki ga je zasnovala članica sveta
KS arhitektka Katarina Langus, sta dosežek in vrh našega dela in prizadevanja za
lepši kraj.
Pomembna pridobitev je bila ureditev ceste, križišč in izgradnja pločnikov in javne
razsvetljave na cesti Kokrškega odreda,
dodatna izdelava avtobusnih postajališč in
šolskih poti iz Pristave in Sebenj proti šoli.

V tem obdobju smo v Križah dobili obnovljeno cesto, kanalizacijo in ostalo komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo ter javno razsvetljavo na Planinski poti.
Ureditev kanalizacije iz Sebenj do Snakovega, prenovo ulice na Snakovški cesti in
ureditev vodnega korita in brežine potoka
so napredek za čistejše okolje. Vrtno ulico
osvetljuje nova javna razsvetljava, obnovljeno je bilo šolsko igrišče in dogradilo se
je nekaj novih prostorov v vrtcu. Z izgrad
njo nogometnega igrišča se zaključuje
prva faza novega športno-rekreacijskega
centra ob šoli. Z izgradnjo tega objekta in
dodatnih šolskih prostorov se bo nadaljevalo v prihodnjem mandatu. Pripravljeni
so že projekti za obnovo ceste in pločnika
na Snakovški cesti ter ureditev križišč in
kanalizacije na tej cesti in Pod Pogovco.

KS skrbi in upravlja tudi s Kulturnim domom. Notranje prostore smo temeljito obnovili. KS Križe, Kulturno društvo Kruh in
Občina Tržič smo skupno za obnovo vložili preko 80.000 evrov. V teh prostorih se
sedaj odvijajo različni kulturni dogodki,
občni zbori, zabavne prireditve, športne
prireditve. KS je skupaj z društvi pripravila
in organizirala vrsto prireditev: v spomin
na I. svetovno vojno, ob 150 letnici rojstva
Ignacija Hladnika, ob izidu knjige Junaška
doba Slovencev, prireditev Vikend smeha,
silvestrovanje na prostem, odprto šahov
sko tekmovanje, sodeluje na prireditvi v
Gozdu ob obletnici požiga vasi ….
Skupaj z Občino Tržič se že dogovarjamo o
prednostnih projektih, ki jih želimo vključiti v proračun občine za drugo leto.

kultura
20. november - dan splošnih knjižnic
ŠPELA JERALA

Splošne knjižnice so tiste knjižnice v mreži vseh knjižnic, ki zadovoljujejo najširše,
obče potrebe svojih uporabnikov.
Nekaj dejstev:
• v 210 slovenskih občinah deluje 58
splošnih knjižnic s 273 izposojevališči
in 12 bibliobusi, ki se ustavijo na 663
postajališčih v 584 krajih,

pripravljajo prireditve, izobraževanja,
nudijo računalnike, dostop do spleta,
različne informacijske baze, ponujajo
časopise itd…
V torek, 20. novembra, je Dan splošnih
knjižnic, zato ne spreglejte, kaj se bo dogajalo v tednu med 19. in 23. novembrom
2018 v naši knjižnici. Poleg knjig, ki jih že
tradicionalno podarjamo, vam bomo pri
pravili še kakšno presenečenje.

Tržiška

kulinarika
Sirovi štruklji

• knjižnice izposojajo različno gradivo,

Testo:
10 žlic (približno 200 g) moke
7 žlic mlačne vode
5 žlic olja
1 žlička kisa
1 beljak
sol

Komentirani koncert Slovenske klavirske
miniature

Nadev:
500 g skute
1/2 lončka (približno 100 g)
kisle smetane
2 rumenjaka
1 beljak
100 g raztopljenega masla

• v splošne knjižnice je včlanjenih 1/2
milijona prebivalcev Slovenije, ti jih
obiščejo 10-milijonkrat na leto,

Lepo vabljeni v Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič!

TANJA AHAČIČ, FOTO: PRIMOŽ AHAČIČ

Klavirski oddelek Glasbene šole Tržič je
šolsko leto začel zelo zanimivo, saj smo
že v septembru gostili slovenskega skladatelja, klavirskega pedagoga, pianista
in publicista Bojana Glavino, ki je odličen
poznavalec in zbiratelj klavirske notne
literature slovenskih skladateljev. Skladatelj se je odzval našemu vabilu in nam
priredil zanimiv večer, kjer se je kronološko sprehodil skozi slovensko klavirsko
glasbo. Osredotočil se je na manj znane
klavirske miniature, nastale od sredine 18.
stol. vse do danes. Tako smo spoznali tudi
nekatere manj znane skladatelje in skladateljice ter bili presenečeni, da je klavirsko glasbo pisal tudi A. T. Linhart. Sprehod
skozi zgodovino slovenske klavirske glasbe nam je postregel s povsem različnimi
glasbenimi slogi in načini komponiranja,

od spevnih plesnih skladb do modernih
zvokov, tako da je prav vsak poslušalec
lahko našel nekaj zanimivega zase. Poleg
izjemne zvočne izkušnje je skladatelj Glavina izvajanje skladb popestril s kratkimi
komentarji k vsaki skladbi, pri tem pa izbiral zanimive anekdote iz življenja posameznega skladatelja. Včasih je povedal
zanimivost o nastajanju skladbe.
Mladi pianisti naše šole so skupaj s svojimi mentorji in starši z zanimanjem sledili programu ter domov odšli polni novih znanj in vtisov o slovenski klavirski
glasbi skozi čas. Druženje s skladateljem,
katerega skladbe zelo radi preigravajo, bo
našim učencem gotovo ostalo v trajnem
spominu.

drobtine za potresanje prtiča
maslo in drobtine za zabelo
Sestavine za testo zmešamo in vsaj 10
minut gnetemo, da dobimo voljno testo
brez grudic. Po potrebi dodamo še kakšno
žlico vode. Testo oblikujemo v kepo,
pokrijemo s toplo posodo in na sobni
temperaturi pustimo počivati pol ure.
Nato testo razvaljamo na pomokanem
prtu in zelo na tanko razvlečemo. Robove
obrežemo. Za nadev zmešamo skuto,
kislo smetano in oba rumenjaka. Beljak
stepemo v trd sneg in ga dodamo nadevu.
Razvlečeno testo pokapljamo s stopljenim
maslom, nanj namažemo nadev in ga
zvijemo s pomočjo prta. Zvitek zvalimo
na prtič, ki smo ga zmočili in potresli z
drobtinami, in ga zavijemo. V večji posodi
zavremo osoljeno vodo, vanjo damo
zavit štrukelj in ga kuhamo približno 30
minut. Nato štrukelj odcedimo, previdno
odvijemo, narežemo na poljubno velike
štrukeljce in zabelimo z drobtinami, ki
smo jih svetlo rjavo popražili na maslu.
Štruklje postrežemo kot prilogo k mesnim
jedem (pečenkam ali omakam), lahko pa
jih potresemo s sladkorjem in ponudimo
kot sladico – s kompotom ali samostojno.
Štruklje lahko namesto v kropu kuhamo
na sopari – prav tako okrog 30 minut.
Taki so rahlejši in okusnejši.

Nika Perko, Bistrica pri Tržiču
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med ljudmi

Zbiratelji mineralov in fosilov na pohodu po Srbiji
LADO SREČNIK, FOTO: LADO SREČNIK

Skupina 12 članov Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije s sedežem v
Tržiču je z dvema kombijema odpotovala v
Srbijo, kjer se je ustavila v Zaječarju, s Tržičem pobratenim mestom. Ogledali smo
si Rudarski muzej v Boru in obiskali Tehnično fakulteto v Boru, si ogledali zbirke
mineralov in šolski muzej mineralov in
obdelali teren na nahajališču najstarejšega
rudnika bakra v Evropi.
Za ogled rudnika so se pojavili zadržki zaradi prodaje dela rudnikov kitajski družbi
Zijin. Sporazum o strateškem partnerstvu
Vlade Srbije ter RTB Bor in družbe Zijin je
bil podpisan 17. septembra 2018, ravno v
času, ko se je pričelo naše potovanje.
Bogastva podzemlja so bogata. Za nov rov
Cerove 2 se pričakuje življenjska doba 20
let. V tem času je mogoče pridobiti dodat-

no, skoraj 20 ton zlata, 400.000 ton bakra
in okoli 120 ton srebra. Če analize ameriš
ko-kanadskih strokovnjakov držijo, so
našli »zaklad«, vreden okoli 18 milijard
dolarjev.
Ogledali in pobrskali smo v odprtih kopih in meliščih, kjer se odlaga jalovina in
spoznali razsežnosti rudarstva, kjer so se
oči ustavljale na nepredstavljivih gmota

materiala. Z izkušenim izpiranjevalcem
zlata smo se preizkusili tudi v tej dejavnosti. Prevozili smo okoli 2000 km in prehodili kar precej terenov. Ekskurzijo smo
pripravili v lastni režiji, v skupni vrednost
približno 3.000 evrov. Svoje izkušnje pa
bomo delili z vsemi člani DPMF Slovenije
in z vsemi, ki jih zanima ta čudoviti svet
podzemlja.

Obujanje spominov na dejavnosti v KUD Jelendol – Dolina
IVO KOKALJ, FOTO: DANILO ZUPAN

14.septembra 2018 je v dvorani v Jelendolu potekalo srečanje nekdanjih igralk in
igralcev KUD Jelendol - Dolina. Na srečanju smo obujali spomine na čase, ko smo
v Jelendolu študirali in uprizarjali igre.
Dejavnosti v tistem času so nepozabne, saj
smo pripravili veliko število uprizoritev,
s katerimi smo razveseljevali krajane in
gostovali v drugih krajevnih skupnostih v
okolici Tržiča.
Spomine smo obujali s pomočjo digitaliziranih fotografij, ki so nastale v tistem
obdobju, predvajali pa smo tudi video pos
netek uprizoritve ene izmed naših uspeš
nejših iger Snubač, ruskega avtorja Antona Pavloviča Čehova.
Z veseljem se bomo spominjali srečanja, ki
nam bo ostalo v trajnem spominu.

Aktivni za varnost v prometu
NUŠA HAFNER

Združenje šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Tržič se je aktivno udeležilo vseh
prometno preventivnih akcij v septembru
in oktobru. Prvega septembra se začenja
novo šolsko leto in učenci spet postanejo
udeleženci v prometu. Že več let jih prve
šolske dni varno pospremimo v šolo po
šolskih poteh, ki vodijo čez bližnja križišča. Tam smo bili prisotni prve tri dni
novega šolskega leta, nato pa smo nadaljevali nadzor v šolskih avtobusih. Od 17.
do 28. septembra smo se vključili v novo
dejavnost, ki je v Tržiču potekala prvič. To

je bil PEŠBUS. Z vsebino so se starši seznanili že spomladi in prijavili svoje otroke.
Prostovoljci smo vodili Pešbus v Bistrici,
kjer sta bili organizirani dve progi. Prva
je startala na Loki in je potekala do šole,
druga pa z Begunjske ceste mimo Zelenice
do šole. Seveda smo vsi hodili peš. Učenci
so imeli tudi »vozne karte«, ki smo jih ob
koncu pred šolo tudi žigosali. Ta akcija je
potekala v tednu mobilnosti, ki se je sicer
zaključil v petek, 21. septembra na Trgu
svobode v Tržiču. Nato smo Pešbus nadaljevali še naslednji teden.

Mesec oktober pa je bil namenjen pešcem.
Zato smo se odpravili v Dom Petra Uzarja, kjer smo izvedli prometno učno uro in
odšli po Bistrici v spremstvu naših pros
tovoljcev. Društvo pa je imelo še nekaj
drugih dejavnosti, saj smo ustanovili aktiv
mladih voznikov, ki je odšel na opravljanje
varne vožnje na poligon v Ljubečno. To je
opravilo 7 mladih voznikov, ki so postali
naši člani in so bili prisotni kot prostovoljci v vseh naših preventivnih akcijah.

med ljudmi

15

Gremo na Štajersko – izlet FKT
ŠPELA KURNIK, FOTO: SANDRA KOŠNJEK

Kot vsako leto v jesenskem času smo se
člani Foto kluba Tržič odpravili na izlet.
Tokrat smo šli na Štajersko.
Že na prvem postanku v naselju Špičnik
smo spoznali, da je pokrajina s svojimi
značilnimi vinogradi, posejanimi po gričih, izredno fotogenična. Obiskali smo
turistično kmetijo Dreisiebner, od koder
je edini možen pogled na »srce med vinogradi«.
Pot smo nadaljevali po avstrijski vinski
cesti do Plačkega stolpa. Razgledni stolp je
bil zgrajen leta 2000 in se imenuje po griču Plački vrh, ki leži na nadmorski višini
510 m in ponuja lepe razglede po okolici.
Po spoznanju, da je Slovenija sicer majhna,
a očem zelo bogata in slikovita dežela,

smo se s Plačkega vrha zapeljali čez mejo
v vas Ratschendorf, kjer smo imeli nekoliko drugačen fotografski izziv. Pripeljali
smo se na »ranč« zbiratelja vsega mogočega. Navdušenemu motoristu in ljubitelju
obrtništva ter vzhodnjaške kulture res ne
zmanjka idej. Zanimivo in raznoliko, a ljubitelji narave smo se kaj kmalu odločili, da
se vrnemo v Slovenijo.
Pred kosilom smo se ustavili še v vasi Zg.
Konjišče. Pred 1350 leti je na tem kraju v vodo zgrmel hrast, katerega so našli
leta 1999. Leta 2005 so deblo hrasta v celoti izkopali in ga ob zgledno urejeni okolici ob jezeru tudi razstavili.
Ob celodnevnem fotografiranju smo postajali lačni. Postanek v gostilni Zver v Apačah se nam je obrestoval. Okusno kosilo in

kapljica domačega vina sta nam dala novih
moči za zajem večernih motivov.
Zapeljali smo se do Zlatega griča v občini
Slovenske Konjice. Večerni žarki so božali zadnje preostalo grozdje in vinograde odeli v zlato barvo. Na vrhu griča smo
občudovali Vinogradniški dvorec, na drugi strani hriba pa golf igrišče. Izlet smo
zaključili z dobro voljo in lepimi vtisi.

Državno gasilsko tekmovanje v Gornji Radgoni
EMI BOHINJEC, FOTO: KAJA VALJAVEC

V nedeljo, 23. septembra 2018, v zgodnjih
jutranjih urah, se je enota starejših gasilk
in navijačev z avtobusom odpeljala iz Leš.
Prvi postanek je bil že v Križah, kjer so se
nam pridružili tudi navijači. Družno smo
se odpravili na državno gasilsko tekmovanje v Gornjo Radgono. Pot je ob prijetnem
druženju in ob dobrem vodenju podžupana in gasilca Dušana Bodlaja hitro minila.
Kar hitro smo prispeli na cilj in že smo
zagledali stadion, kjer je že potekalo tekmovanje. Nadele smo si pasove, oznake
in čelade in takoj odšle na start. Še zadnje
spodbudne besede Mateje in Mateja, naših
mentorjev, in ob bučni spodbudi navija-

čev na tribuni, smo zakorakale na stadion
pred komisijo A. Pred polno tribuno navijačev smo izvedle tekmovalno vajo, ki nam
je dobro uspela.
Po zaključku našega nastopa smo se
odpravili na sosednji poligon, kjer so nas
topali člani A iz Križev. Nastopali so v zahtevni mokri vaji.
Kasneje smo si ogledali še sejem civilne
zaščite in opreme v Gornji Radgoni.
Sledila je slovesna razglasitev rezultatov
vseh nastopajočih. Zelo smo se razveselile našega rezultata, 18. mesta, kar je prva
polovica v naši kategoriji.

Zahvaljujemo se županu občine Tržič mag.
Borutu Sajovicu, GZ Tržič in PGD Leše,
vsem navijačem in podžupanu Dušanu
Bodlaju.
Na koncu pa gasilski pozdrav
»NA POMOČ«.

Ob 50-letnici slovenske Teritorialne obrambe na ogled Vojaškega
muzeja v Lokve
LADO SREČNIK

Območno Združenje veteranov vojne za
Slovenijo Tržič je v soboto, 13. oktobra
2018, organiziralo strokovni izlet na Primorsko v Lokve na ogled Vojaškega muzeja.
Odličen muzej in še boljše vodenje zakoncev Irene in Srečka Rožeta sta navdušila
vse obiskovalce. Med mnogimi predmeti
je tudi originalni dnevnik podružnice taborišča Mauthausen na Ljubelju, kar je za
Tržičane še posebno zanimivo.
Vojaški muzej Tabor Lokev deluje v
obrambnem stolpu, Taboru, ki je bil zgrajen leta 1485 in je kulturni spomenik lo-

kalnega pomena. Lastnik muzejske zbirke
in upravitelj muzeja je Srečko Rože, ki so
ga že v otroštvu pritegnile pripovedi deda
Viktorja Rožeta, preživelega pripadnika
avstro-ogrske vojske v prvi svetovni vojni, kot tudi pripovedi očeta Albina iz časa
druge svetovne vojne. Z dedom Viktorjem
je na vaškem smetišču rojstne vasi Kreplje
pri Dutovljah našel svoja prva predmeta
čutarico in bajonet, ki sta ga pritegnila k
zbiranju. Prva zbirka »militarij«, ki je štela 511 kosov je bila zasežena s strani milice
v letu 1983. Po odsluženem vojaškem roku
leta 1987 je začela nastajati nova zbirka
predmetov iz prve in druge svetovne voj-

ne. Ob njej je počasi nastajala še arheološ
ka in etnološka zbirka, vezana najprej na
domače kraško območje, z leti pa tudi na
ostala območja Slovenije.
Muzej je bil odprt za javnost leta 1994 in
od tega časa je bil odlikovan s 43 plaketami
in priznanji.
Veterani Tržiča smo si ogledali tudi Muzej
slovenskih filmskih igralcev v Divači ter
Štanjel in Pršutarno Lokev na Krasu.
Polni novih spoznanj in prijetnih doživetij
smo že kovali načrte za prihodnje aktivnosti.
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Kandidati za župana

v središču

Klemen Belhar
Klemen Belhar, rojen 31. 10. 1973, je po poklicu
svetovalec in predavatelj. Večinoma dela na projektih Evropske unije, ki se tičejo reform državnih uprav, kot svetovalec sodeluje tudi z različnimi podjetji. Po izobrazbi je univ. dipl. teolog, v
kratkem bo zagovarjal doktorat iz antropologije.
Sicer je gorski reševalec, vsestranski prostovoljec in okoljski aktivist. Letos je bil član osrednje
organizacijske ekipe pri akciji Očistimo Slovenijo 2018. Pravi, da kandidira, ker želi uvesti nov
odnos občine do občanov in prekiniti s slabo
politiko, ki Tržič vodi v razvojni zaostanek.
Po letih nazadovanja pri kakovosti življenja,
razvitosti občine in razvitosti gospodarstva,
moramo stvari zastaviti na novo. Ustvariti moramo osnovne pogoje, da bo gospodarski razvoj
sploh možen. Zato moramo opraviti obsežno urbanistično in prostorsko prenovo. Ta bo
omogočila tudi gradnjo novih stanovanj, name-

njenih zlasti mladim družinam. Končno bomo
lahko začeli s pravim razvojem turizma, kjer
stavimo na gorsko kolesarstvo, jadralne padalce,
zeleni turizem, pohodnike in gorsko vodništvo.
Takoj se je treba lotiti ureditve območja BPT, s
katerim zamujamo že dve desetletji. Tam lahko
najdemo prostor za novo knjižnico, za številna
društva in na bolje spremenimo podobo mesta.
Novo knjižnico resnično potrebujemo, zgradili
jo bomo premišljeno in z zmernimi stroški. Urediti moramo prostor za gorsko reševalno službo
in vzpostaviti pogoje za normalno delo civilne
zaščite. Ogromno dela nas čaka tudi na področ
ju urejanja pešpoti, kolesarskih poti in prometa
nasploh.

Z novim mandatom bomo začeli s celostno izpeljavo projektov ter prekinili z drobljenjem in
krpanjem. Pomembna naloga bo tudi reševanje
konkretnih težav občanov in dober odnos do
njih, saj je bilo to do sedaj močno zanemarjeno.

Potrebujemo mladinski center, ki bo mlade
vključil v ustvarjalne projekte. Za starejše moramo zgraditi center druženja in dnevnega
varstva. Upokojenci potrebujejo tudi varovana
stanovanja in krepitev oskrbe na domu.

Andrej Frelih – Tyson
Andrej je ponosni mož Darje in oče Žiga ter Eve.
Z družino stanuje v Žiganji vasi.
V svojem službenem in političnem delovanju
učinkovito povezuje izkušnje iz javnih ustanov,
gospodarstva in lokalne samouprave. Po izobrazbi je namreč strojni tehnik, policist in diplomirani upravni organizator dela. Med letoma
1991 in 2008 je bil zaposlen v Policiji, nato kot
vodja prodaje v podjetju F.P.D. d.o.o., od lanske
jeseni pa je državni inšpektor v Inšpektoratu RS
za notranje zadeve.
Je nosilec mojstrskih pasov v judu in ju-jitsu,
nekdanji državni prvak v judu, danes pa trener
in predsednik Judo kluba Triglav Kranj. Samoobvladovanje, poštenost, odločnost in eksplozivnost v pravem trenutku so značilne lastnosti teh
športnih disciplin in ga še danes zaznamujejo.
V tržiško lokalno politiko je vstopil v prejšnjem
mandatu, ko je bil izvoljen v Občinski svet Obči-

Duško Krupljanin

ne Tržič. Sodeloval je v Odboru za gospodarstvo
in gospodarske javne službe. Zaradi izkušenosti
in osebne občutljivosti je venomer opozarjal na
napake in nejasnosti.

- Želimo si več kulture in športa v občini
Tržič.

Njegove misli so jasne, prav tako njegova vizija
razvoja tržiške občine, zato jo želi v letošnji volilni tekmi predstaviti vsem občanom Tržiča. Na
volitvah bo kandidiral za župana na Listi spremembe za preporod Tržiča.

Naredil bo vse, da bo Tržič postalo mesto, kjer
se bo podpiralo podjetniški duh in ne bo mesto
»kregarij« in da se bo lahko ob koncu mandata
umaknil s funkcije »ponosno« kot Matjaž Kek z
mesta trenerja NK Reke.

Glavne misli in program:
- ZA SPREMEMBE, KI JIH PO DVANAJSTIH
LETIH POTREBUJEMO VSI
- ZA PREPOROD OBČINE
- ZA POŠTENO POLITIKO
- Občani bodo soodločali o razvoju občine v
okviru participativnega proračuna.
- Gospodarstvo in turizem bosta gonilni sili
preporoda Tržiča.

se zavzemamo in jih bomo uresničili s predlogi v
Občinskem svetu so:

- Stremimo k znižanju komunalnih storitev in
Spoštovani občani in občanke! Prišel je čas, da se
vam tudi jaz predstavim. Sem 33-letni kandidat za
župana Duško Krupljanin in sem rojeni Tržičan.
Želim, da bi moj odnos z občani temeljil na iskrenosti, zato se vam bom odkrito predstavil. V preteklosti sem že prišel navzkriž z zakonom in sem
svoje prestope pošteno odslužil ter se iz tega veliko naučil. Sem zelo prilagodljiv in pozitiven človek. Zastavljene cilje vedno uresničim, prav tako
se vedno borim za pravičnost kot tudi moji somišljeniki, zato smo se odločili za kandidaturo za
župana in občinski svet. Lista up mladih Tržič se
je ustanovila z namenom, ker nam ni vseeno, kaj
bo z našo občino v prihodnosti. V naši Listi smo
mladi po srcu in mladi po letih, ki smo sposobni,
zagnani in imamo željo, da bi izboljšali kakovost
življenja občanov ter poskrbeli za razvoj in oživitev mesta. Želimo ustvariti privlačno in varno
okolje za vse generacije. Glavne točke, za katere

- Mali problemi občine so veliki problemi za
ljudi. REŠUJEMO PROBLEME!

vodarin. V preteklosti, ko ni bilo ločevanja
odpadkov, smo plačevali manj kot sedaj, ko
ločevanje opravljamo sami, zato bomo 50%
sredstev pridobljenih od ločevanja odpadkov
povrnili gospodinjstvom.

- Odprli bomo javno kuhinjo za socialno ogrožene v sodelovanju z lokalnimi gostinci.
- Zavzemamo se za oživitev Zelenice s hotelom
in poletno-zimskimi aktivnostmi ( smučišče,
adrenalinski spust z zračnimi blazinami, poligon za deskarje, zip-line, downhill, poletno
sankanje) ter razgledno točko.
- Poslovna in industrijska cona predstavlja
številne priložnosti za gospodarski razvoj
Tržiča. Dobro razvito gospodarstvo bo pozitivno vplivalo tudi na investitorje, ki bi želeli
vlagati v našo občino.
- Upoštevanje stanovanjskega kredita za dodatno znižanje vrtca.

- Stanovanjski blok za
socialno ogrožene in
občinska stanovanja
(ključ delitve je žrebanje).
- Dvorane za športne in
rekreacijske dejavnosti.
- Športni park in
notranji igralni center
za otroke.
- Advent v Tržiču.
Kot svetniki ne bomo izključevali dobrih predlogov drugih izvoljenih list
in bomo odprti tudi za kompromise, saj so v Tržiču nujno potrebne spremembe, da ustavimo odhod podjetnikov in ljudi iz naše občine. Veselimo
se tudi sodelovanje z vsemi občani.
V primeru, da bom izvoljen za župana, obljubljam
vsem občanom, da se bom odpovedal svoji plači
in sicer v dobrobit občine. Denar bom podaril pomoči potrebnim, raznim društvom, dobrodelnim
akcijam.

Kandidati za župana
Pavel Rupar
Sem Pavel Rupar, rojen v letu 1960, potomec stare
tržiške rodbine. Tržič imam nadvse rad, še rajši
ljudi, ki znajo ceniti delo, ideje in napredek, ki ga
predstavljam. O sebi ne bom veliko pisal, mnogi
vedo o meni več kot jaz sam, program pa podrobno objavljam na Facebooku in v brošuri, ki jo bom
poslal po domovih. Zato mi dovolite, da sporočim,
zakaj ponovno kandidiram za župana Tržiča.

padel tudi Tržič v gospodarskem, kulturnem in
splošnem standardu...
Pobral sem se, zdaj življenje cenim! In cenim vsakega posebej, ne obsojam in ne sodim! Doživel
sem veliko preizkušnjo in spoznal, da ni vsega konec, če si poražen, da nisi manjvreden, če si nič, če
preživiš pogrom, bolezen, socialno stisko, samoto… Da je upanje in da se je vredno dvigniti in hoditi drugo, pošteno in skromno pot. Da je vredno
delati, biti dober in da moram sam narediti korak
nazaj do ljudi, da mi oprostijo in da jaz oprostim
vsem, ki so se izživljali nad mano! Da nobenega ne
sovražim, nasprotno! In tu sem našel vzporednico
s Tržičem!

Dvanajst let sem vodil občino Tržič, gradil ceste,
šole… Kultura in šport sta bila na visokem nivoju
tako kot medsebojni odnosi. V tretjem mandatu
sem, tudi po lastni krivdi, predvsem pa na podlagi
spletk, odšel s prizorišča. Preživel sem strašansko
agonijo sodišč in bil leto dni v zaporu. Čeprav po
krivici, je bilo prav, da sem bil! Predvsem zato,
ker sem tam spoznal, da življenje ni nadutost,
zveličaven ego, domišljavost, aroganca… Brez te
izkušnje bi najbrž propadel, ostal enak, kot sem
bil, nekoristen, sam zase.. Res sem boleče padel na tla, a sem za to hvaležen! In ravno tako je

Dvignimo se, naredimo korak nazaj in v upanju
pojdimo skupaj naprej gradit stanovanja, mesto
in vasi! Skupaj povabimo investitorje, podjetnike, dajmo mladim nove službe, njihove domove,
šole… Če sem se jaz pobral, verjamem, da se bomo
vsi skupaj še lažje! Zgradimo drugačen odnos
drug do drugega, zgradimo spoštovanje in bodimo

Borut Sajovic

Tržič – evropsko mesto prihodnosti

Spoštovani občani,
verjetno veste, da sem strasten športnik, tudi
maratonec. Tako v zasebnem kot tudi v poklicnem življenju. V tem času smo tekli maraton, da
bi v Tržiču živeli v zdravi, urejeni ter priložnosti
polni občini. Da bi bil Tržič poznan po pozitivnih
novicah. V veliki meri nam je skupaj uspelo.
Ker pa še nismo pretekli skozi cilj, se na te volitve
podajam z željo, da dokončamo nekatere ključne
projekte, ki so izjemnega pomena za razvoj občine. To pa ni vse. Pretehtala je tudi odločitev,
da izrazim jasen NE praksam, ki krnijo ugled
naše občine. Hočem pokazati, da se da s poštenim delom in s sposobno ekipo narediti Tržič
še boljši. Želim, da je Tržič mesto priložnosti in
bo prepoznan po zdravem gospodarstvu, športu,
rastočem turizmu, lepi naravi, pridnih in prijaz
nih ljudeh.

Drago Zadnikar
Skrb za sočloveka, pomagati tistim, ki so pomoči
potrebni v tem normiranem svetu, ko za banalne
stvari potrebuješ odvetnika in podobna razmiš
ljanja so razlog, zakaj sem se odločil in podal v
te razburkane vode lokalnega političnega okolja.
Ob tem se seveda dobro zavedam in se istočas
no sprašujem, ali je okolje pripravljeno sprejeti
takšnega kandidata. Poskusiti ni greh. Zato Drago
Zadnikar in kandidati liste Socialnih demokratov za občinski svet zmoremo zagotoviti:
- da bo Občina zagotavljala enake možnosti vsem
in pod enakimi pogoji na področju izobraževanja,
sociale, varnosti in javnih storitev, z zagotavljanjem kvalitetne zdravstvene oskrbe in spodbujanjem zdravega življenjskega sloga ter medgeneracijskega in multikulturnega sodelovanja;
- da se izoblikuje boljše poslovno okolje, da se
gospodarstvo pospešeno krepi, ustvarjajo nova
delovna mesta, vse na podlagi dolgoročnega

v središču
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složni! V tem je naša moč, s tem bomo uspeli vse!
Ob meni je čudovita skupina strokovnjakov, izobražencev pa tudi ljudje, ki vedo, kaj je teža življenja! Vsi v skupini PAVEL RUPAR- ENOTNA LISTA
TRŽIČ se bodo z mano vred potrudila za vsakega
posebej in za skupnost v našem lepem Tržiču!
Vse dobro vam želim in prosim, pojdite na volitve
in me podprite!

Spoštovane Tržičanke, Tržičani!

Mislim, da si vsi želimo in zaslužimo, da se nadaljuje razvoj gospodarstva (padanje brezposelnosti) in dokonča projekt regeneracije BPT
(proces smo že začeli s krožiščem Sokolnica in
gradnjo novega mostu; nadaljevali bomo z ureditvijo ceste, mestnega parka s pump trackom,
rušitvijo nekaterih objektov in obnovo preostalih). Za novogradnje za naša podjetja bomo zagotovili prostor v poslovni coni Loka.
Želim si, da Tržičani dobimo izobraževalno in
športno središče v Križah. Nogomet bomo lahko
igrali še letos, projekt pa smo nadgradili: nogometno igrišče bo imelo umetno travo, tribune,
pomožno igrišče, skate park in veliko atletsko
stezo. Hkrati bomo naredili še prizidek k OŠ Križe, ki jo bomo tudi celovito energetsko sanirali.
Zgradili bomo prizidek k zdravstvenemu domu,
s katerim bomo povečali dostopnost zdravstvenih storitev za občane in zaposlenim omogočili

boljše pogoje za delo.
Nadgraditi je potrebno
kulturno in družabno
življenje v Tržiču, kjer
bo zgrajena nova knjiž
nica na mestu današnjega Peko PUR.
Da pa ne bo ostalo zgolj
pri željah... Pri meni in
ekipi veste, da znamo in
zmoremo narediti. Da v Tržiču dokončno zmaga
v prihodnost usmerjena vizija. In da Tržičani pokažemo, da podpiramo iskrena dejanja, ne zgolj
besede.
Vsak dan delam s prepričanjem, da imate oblast
občani. Izvoljeni predstavniki zgolj izvršujemo
vaša pričakovanja. Če želite evropski, razvojni in
pozitivni Tržič in če želite, da bo zgoraj našteto
narejeno, vas prosim, da me podprete za župana.
Vaš župan Borut Sajovic

upravljanja in strateškega načrtovanja za sledenje viziji razvoja brez škodljivih vplivov na okolje ter iskanju alternativnih oblik mobilnosti,
brezplačnega javnega prometa in drugih oblik v
skrbi za zdravo bivalno okolje;

- dostopnost župana in občinskega sveta za izvajanje politike kot podpore ljudem in ne obrat
no, pravilno komuniciranje z občani za odpravo
konfliktov in usklajevanja interesov in stališč ter
da se povrne zaupanje v Občino.

- da Občina zagotovi upravljanje mest in vasi
s participatornim proračunom ob upoštevanju
razvojnih, infrastrukturnih ali programskih projektov modernizacije in digitalizacije lokalne
skupnosti skladno s cilji države in evropske skupnosti;

To je le nekaj osnovnih izhodišč iz programa, ki ga
podrobneje predstavljamo v kampanji. Pripravljeni smo v resnici delati za ljudi, ker si zaslužijo
boljšo kvaliteto življenja, da jim bodo ljudje, ki
jih vodijo, v ponos.

- podporo gospodarstvu s potrebno infrastrukturo, modernizacijo in programi za dosego konkurenčnosti na trgu, pridobivanju kvalitetnih
delovnih mest in ob tem skrbeli za prilagajanje
potrebam novih zagonskih podjetij ter vzpodbujanjem njihove ustvarjalnosti in kreativnosti,
kmetijstvu pa zagotoviti eksistenčno neodvis
nost za dosego samooskrbe občine;
- depolitizacijo uprave Občine, njeno elektronsko, učinkovitejšo in transparentno poslovanje,
dostopno preko e-poslovanja in storitvami na
enem mestu;
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XXVI. otroška likovna kolonija »Lom 2018«
SAŠA ROZMAN, FOTO: SAŠA ROZMAN

V soboto, 22. septembra 2018, je v Lomu
pod Storžičem potekala 26. otroška likovna kolonija »Lom 2018« v organizaciji
JSKD OI Tržič, KD Zali rovt in POŠ Lom pod
Storžičem.
V Domu krajanov se je zbralo 51 nadobud
nih mladih likovnikov, učencev od 2. do
9. razreda iz vseh treh tržiških osnovnih
šol in podružnic. Mladi ustvarjalci so pod
mentorskim vodstvom Marije Blaži – Mici
in Darje Zupan izdelali zanimive in tudi
uporabne izdelke iz različnih materialov.
Pri njihovem ustvarjanju so jim pomaga-

li učitelji POŠ Lom pod Storžičem Katjuša
Šlibar Nemec, Janja Meglič, Jasmina Zalar
in Saša Rozman ter študentki razrednega
pouka Andreja Šmitek in Marina Meglič.
V prvi delavnici so nastale grafike. Druga
delavnica je bila namenjena izdelovanju
vaz, steklenice so učenci najprej prebarvali, nato pa okrasili z različnimi vzorci. V
zadnji delavnici pa so iz različnih materialov oblikovali cvetlice, ki so nato napolnile nove vazice.
Otroci so bili pri svojem delu izredno
ustvarjalni, polni domišljije in raznolikih

idej, kar se je odražalo tudi pri njihovih izdelkih. Dan smo zaključili s kratko kulturno prireditvijo ter razstavo.
Likovno kolonijo vsako leto podprejo tudi
številni pokrovitelji iz tržiške občine in
širše okolice: Optika Plus – Aleksandra
Berger, Založba Rokus Klett Ljubljana,
Damo Catering – Gostišče Koren – Dam
jan Štefe, KS Lom pod Storžičem in posamezniki, ki ne želijo biti imenovani. Za
njihovo podporo smo jim zelo hvaležni,
saj nam omogočijo kvalitetnejšo in lažjo
izvedbo likovne kolonije.

Ekipa DPMF Slovenije v Zaječarju, pobrateni občini Tržiča
LADO SREČNIK, FOTO: LADO SREČNIK

Skupina članov Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije je obiskala Srbijo in njena naravna bogastva, kamnine
Bora in Majdanpeka. Dva dneva smo prenočevali v Zaječarju, pobratenim z občino
Tržič. Sestali smo se z Dejanom Tosićem,
direktorjem Regionalne privredne komore
Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, ki
je bila skupaj z mestom Zaječar, organizator velikega tradicionalnega sejma v Zaječarju. Na začetku smo si ogledali njihovo
največjo zanimivost rimsko cesarsko palačo Felix Romuliana iz 4. stoletja.
V Zaječarju je bil od 27. do 29. septembra
2018 sedmi mednarodni sejem tradicionalnih domačih proizvodov z naslovom

»Zdravo, domače, naravno«, četrti sejem
financiranja in tretji sejem turizma. Mesto
Zaječar in srbska gospodarska zbornica,
Regionalna gospodarska zbornica Zaječar
in Bor, sta bila organizatorja tega sejma.
Namen sejma je bila predstavitev in spodbujanje tradicionalnih lokalnih proizvodov. Razstavljavci so na ta način dobili
pravo priložnost za promocijo, povečanje
proizvodnje in prodaje ter priložnost za
izmenjavo znanja in izkušenj. Za razstavljavce je bil to zanimiv poslovni dogodek,
kjer so navezali nove stike in se dogovarjali o financiranju različnih dejavnosti. Še
posebno so bili zadovoljni, saj so od Občine Zaječar dobili uporabo stojnice brez-

plačno. Vseh razstavljavcev je bilo preko
300, obiskovalcev pa več kot 5000.
Po ogledu mestnih znamenitosti, smo se
podali na področja mineralov v Boru in
Majdanpeku. Znano je, da je ta okolica bogata z različnim rudnim bogastvom.

Vabilo
Člani Kulturnega društva tržiških likovnikov vas vabimo na ogled likovne razstave
Tržiška kulturna dediščina, ki je v Domu
Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču. Ogledate
si jo lahko že od petka, 12. oktobra 2018, in
vse do konca novembra 2018. S to razstavo smo člani KDTL na zelo izviren način
predstavili naše mesto Tržič v pobratenem

Ludbregu na Hrvaškem septembra 2018.
Vabimo vas tudi na odprtje in ogled razstave Tržiške ljudske pripovedi v sliki in
besedi, ki bo v četrtek, 15. novembra 2018,
ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič. Slike
na platnu so ilustracije tržiških ljudskih
pripovedi. Nekatere so zapisane v narečju.
Pripovedujejo, s čim vse si je preprost člo-

vek krajšal večere, ko še ni bilo televizije,
ne radia, kaj šele računalnika in prenosnega telefona.
Lepo vabljeni.

med ljudmi
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Romanje v čast kraljici venca rožnega
MARIJA LAVTAR, FOTO: BORUT SAJOVIC

Že deveto leto smo spet organizirano romali po Rožnovenski poti kot vedno prvo
soboto v oktobru, ki je posvečeno Mariji, kraljici rožnega venca. Ob 8.30 smo se
zbrali pri sv. maši na Brezjah. Izpred Bazilike smo se odpravili na romanje po Rožnovenski poti. Tokrat nas je romalo 75.

Priporočili smo se rožnovenski materi za
varstvo slovenskega naroda vsega hudega.
V zelo primernem vremenu, z molitvijo
in dobrimi željami smo istočasno udeležencem predstavili čudovito neokrnjeno
naravo pod Dobrčo in se po okrepčilu pri

info točki P'r Matičk, ekološki kmetiji na
Brezjah pri Tržiču, čeprav utrujeni a zadovoljni vrnili in se pri Marijinem oltarju v
baziliki zahvalili za srečno pot.
Naslednje adventno romanje bo v soboto,
8. decembra letos.

Francka Ahačič, najstarejša vaščanka Podljubelja
HELENA HERCOG, FOTO: MAJA AHAČIČ

V sredo, 3. oktobra 2018, je svoj 96. rojst
ni dan praznovala gospa Francka Ahačič. Nekaj dni kasneje smo jo na njenem
domu obiskali člani krajevne organizacije
RK Podljubelj, učenke, učenci in učiteljice s Podružnične osnovne šole Podljubelj,
podpredsednik KS Podljubelj Jože Dovžan
in župan mag. Borut Sajovic.
Učenci so ji voščili s pesmijo in darilcem,
Franc Janc ji je zapel lastno skladbo Šumijo gozdovi Šentanski , na harmoniko

ŽAKU, KI JE ODŠEL NA SVOJO ZADNJO
AVANTURO:

TRENUTEK ČASA
Življenje je trenutek časa.
Življenje niso matematike pravila,
je kot tekočina, ki se je razlila.
Življenje je vzbujeno stanje,
ko živiš le svoje sanje,
ko ne premakne te nobena sila.

je, kot vedno, izvrstno igral Jože Švab.
Slavljenki smo voščili prav vsi, najprej pa
predsednica RK Podljubelj Marija Janc,
župan mag. Borut Sajovic in podpredsed
nik KS Jože Dovžan. Razveselila sta jo z lepima šopkoma.
Slavljenka nas je nasmejana in dobre volje
skupaj s hčerko Anico pričakala pred hišo.
Postregli sta nas s sokom in piškoti, katere kljub visoki starosti gospa Francka še
sama speče (kokosove kocke so odlične).

Da smrt ostane brez pomena,
da minula leta so le koprena.
Koprena, ki te je ovila,
ki zraste ti v krila:
z njimi jadraj v višinah,
plezaj po strminah,
plavaj v globinah.
Saj,
življenje je trenutek časa,
časa, ki nas vse odnaša.
Romana Turk

Hčerki Anica in Sonja jo redno obiskujeta, poskrbita za zalogo živil in opravita
kakšno nujno delo.
Gospa Francka je bila izredno vesela
prisrčnih daril, lepih šopkov in iskrenih
želja za trdno zdravje in dobro voljo. Slavje se je ob zvokih harmonike še nekaj časa
nadaljevalo, potem pa smo se poslovili z
željo, da se ob letu zopet vidimo.
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Evropski dan jezikov
Kar se Janezek nauči, to Janez zna. Če se bo učil tujih jezikov,
bo lahko izražal svoje misli, ideje, občutja ne le doma, temveč
povsod po svetu. Pri učenju pa ni pomembno le KAJ, temveč
KAKO. Tega se zavedajo tudi naše učiteljice materinščine in tujih jezikov, ki so pripravile mavrične ure pouka.

Tanja Ahačič
26. septembra praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in
spodbujamo učenje jezikov, kar smo obeležili tudi v Osnovni šoli
Križe in jezikom namenili kar ves teden. V šolski avli je bilo med
odmori jezično, na ogled pa je bila tudi razstava, ki so jo pomagali
soustvariti učenci.
Na naši šoli se učenci lahko učijo štiri jezike, poleg materinščine
še angleščino, nemščino in francoščino. Ti jeziki so bili v središču
jezikovnega tedna. Učenci so spoznali kulturne in naravne znamenitosti Slovenije, Velike Britanije, Nemčije in Francije, utrjevali znanje teh jezikov ter sodelovali v štiri jezičnem nagradnem
kvizu.
Zanimalo nas je tudi, katere jezike govorijo naši učenci poleg prej
omenjenih in katere dežele so nanje naredile največji vtis. Šolarji
so pisali pesmi, risali znamenite zgradbe in zastave, izdelovali
slikovne slovarje, iskali počitniške razglednice, predstavili različne abecede in tako je jezikovni kotiček rastel in iz dneva v dan
postajal vedno bolj pisan.

Mojca Kralj, OŠ Križe

Naravoslovno barvita jesen
ROMANA TURK, FOTO: ROMANA TURK

28. septembra so osmošolci in nekateri učitelji ponovno obiskali Šentanski rudnik. Tudi letos nam je župan omogočil vodenje v
ta naš pomnik tehniške dediščine po polovični ceni. Na področju
rudnika smo izvedli kemijsko in fizikalno delavnico.
Učence so eksperimenti navdušili, še bolj pa jim je bil všeč Antonov rov in dvorana na koncu rova.
3. oktobra so učenci iz Podljubelja v Domu Petra Uzarja zaigrali
dramatizirano slikanico v verzih Povozil nas je čas.
Naslednji dan pa so mladi kemiki na domskem sejmu starostnikom in ostalim obiskovalcem predstavili dva najatraktivnejša
kemijska eksperimenta.
Uživali smo vsi: starostniki, obiskovalci, učitelji in učenci.

Nika Meglič iz Kovorja je edina Slovenka, ki je bila v šolskem
letu 2018/19 sprejeta na Univerzo za glasbo in umetnost,
Graz. V Gradcu bo nadaljevala študij harmonike.
Iskrene čestitke in uspešen študij!
Uredništvo Tržičana

Evropski dan jezikov smo v OŠ Bistrica pri Tržiču obeležili kar
s petdnevnim dogajanjem. Vsak dan je bila na šolskem radiu
predstavljena ena evropska država, sledila pa je še vremenska
napoved v jeziku predstavljene države. Tako so učenci spoznali Belorusijo in ruščino, Veliko Britanijo in angleščino, Francijo
in francoščino, Avstrijo in nemščino ter občino Tržič in tržiško
narečje. Vsak dan so učenci lahko sodelovali pri različnih dejavnostih, ki so jih vodile učiteljice tujih jezikov na naši šoli: zaplesali so po navodilih v ruščini, prisluhnili francoski glasbi, se
igrali otroške igre v angleščini, izpolnjevali kviz in se sproščali
ob masaži v nemščini ter se preizkusili v znanju tržiških narečnih besed. Naše hodnike in večnamenski prostor pa je popestrila
razstava, ki je ob tem nastajala. To so bili plakati z besedilom in
slikovnim gradivom o predstavljenih državah, tabela vremenskih
izrazov v petih jezikih …
Tudi na Podružnični šoli Kovor je nastala podobna razstava. Dejavnosti povezane z različnimi jeziki pa so bile vpletene v njihov pouk.

Marija Bohinjec, OŠ Bistrica

šola
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Teden otroka
HELENA DEJAK, KATJA KONJAR

Vsako leto v prvem tednu oktobra obeležujemo Teden otroka. Letošnji Teden otroka je potekal od 1. do 7. oktobra. Osrednja tema
je bila Prosti čas. Obeležili smo ga tudi v OŠ Križe in organizirali različne aktivnosti. V jedilnici in v učilnici na prostem je med
glavnim odmorom potekalo igranje družabnih iger. Ves teden so
imeli učenci tudi možnost, da gredo med glavnim odmorom v
učilnico na prostem in uživajo na svežem zraku. Sreda je bila dan

brez domače naloge. Učenci pa so lahko sodelovali v nagradnem
vprašanju in v tednu otroka v skrinjico oddali odgovore na vprašanje: Kako najraje preživim prosti čas? Sledilo je žrebanje sladkih nagrad.
Pripravili smo tudi razstavo z naslovom Jaz sem, ki so jo sooblikovali vsi učenci naše šole.

Prometno aktivni v OŠ Bistrica
MONIKA GOLMAJER, FOTO: MONIKA GOLMAJER

V začetku šolskega leta policisti opozarjajo voznike na previd
nost, saj je na cesti polno otrok. V OŠ Bistrica prometno ozaveš
čamo naše šolarje, jih seznanjamo s prometnimi vsebinami in jih
varno vključujemo v prometni tok skozi celo leto.
Prvošolci so že obiskali Policijsko postajo Tržič in se sprehodili po označeni šolski poti ter se seznanili s pravili varne hoje in
prečkanja ceste, v tednu mobilnosti pa smo uvedli dve prometni
akciji, Pešbus in Parkirni dan.

Prometno aktivni začetek šolskega leta bomo nadaljevali, saj za
učence pripravljamo še druge prometne vsebine, kjer bodo lahko
pokazali svoje znanje in zrelost.
Starši, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu bodite vzor
svojim otrokom. Spodbujajte prometne preventivne akcije na
šoli, saj želimo sodelovati z vami z roko v roki.

Dva tedna je približno 30 učencev od 2. do 5. razreda v spremstvu
prostovoljcev Zveze šoferjev in avtomehanikov Tržič vsako jutro hodilo v šolo v organizirani skupini. Na označenih Pešbus
postajah so učenci iz Loke, Kovorske in Begunjske ceste počakali
prostovoljce, se z njimi napotili proti šoli, kjer so prejeli žig za
uspešno sodelovanje. Majhen košček parkirišča pred šolo smo za
teden dni spremenili v telovadnico, učilnico na prostem in igralnico. S tem smo želeli sporočiti okolici, kako pomemben je javni
prostor pred šolskimi stavbami za otroke.
Ob zaključku Tedna mobilnosti pa so se tretješolci družili na tržiških ulicah na Prometnem dnevu.
Vključili smo se v prometno-likovna natečaja Moja pot v šolo in
Otroci za varnost v prometu, na katerih so učenci s svojimi likovnimi izdelki sporočali voznikom, naj sedejo za volan s trezno
glavo in vedno pazijo na mlada življenja.

Na Mamutovem krosu ponovno najboljši učenci OŠ Bistrica
SILVIA ŠLIBAR, FOTO: SILVIA ŠLIBAR

V torek, 9. oktobra 2018, je v prijetnem jesenskem vremenu potekalo odlično organizirano gorenjsko tekmovanje v krosu.
Med dvajsetimi osnovnimi šolami, ki so se udeležile jubilejnega 10. Teka po mamutovih poteh, so se naši učenci v skupni razvrstitvi ponovno povzpeli na najvišjo stopničko. Domov smo se
ponosno vrnili z največjim pokalom, rahlo pocukranimi prsti od
okusnih krofov in z zmagovalno energijo, ki nam je v desetih letih
priborila kar 7 tovrstnih prvih mest.
Iz OŠ Bistrica se je teka udeležilo 66 tekačev/ic, vseh učencev na
tekmovanju pa je bilo letos 926.
Poleg profesorjev športne vzgoje so bili na tekmovalce izredno ponosni tudi starši in ostali družinski člani, sploh tisti, ki so
glasno navijali in tako kot razredničarke in spremljevalne učiteljice držali pesti za naše.
Hvala vsem, ki nam izrekate spodbudne besede in pohvale ob napornem vzdrževanju odlične tekaške kondicije.
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Projekt Euro Skills in obisk Budimpešte
BRINA ROBLEK ČEŠKA, 9.A, FOTO: SARA GOŠNAK

Učenci in učitelji, ki smo sodelovali pri
projektu Euro Skills, smo bili povabljeni
na družabni dogodek držav članic EU in
njihovih tekmovalcev v Budimpešto, ki se
je odvijal 25. in 26. septembra 2018. Dolgo
pot nam je krajšala lepota okolice, mimo
katere smo se vozili. Ko je bila naša ciljna točka Budimpešta dosežena, je sledila
nastanitev v hostlu Aenue. Nato smo se
odpeljali na prizorišče slovesnega odprtja
tekmovanja, kjer so sledile predstavitve
vseh sodelujočih evropskih držav. Naslednji dan smo dopoldne posvetili ogledu
mesta in njegovih znamenitosti. Nato smo
se odpeljali na glavno prizorišče različnih
tekmovanj držav udeleženk, ki so bila zelo
zanimiva in poučna, pomagali so nam razumeti delo različnih poklicev.
S prijetnimi in zanimivimi vtisi smo se odpeljali proti naši domovini.

Simbioza@ v OŠ Križe
NATAŠA DOVŽAN, FOTO: NATAŠA DOVŽAN

Simbioza@ je projekt, ki povezuje generacije, prostovoljstvo in vseživljenjsko
učenje. Osnovna šola Križe v tem projektu
sodeluje že vrsto let. Začeli smo z računalniškimi delavnicami leta 2012 za starejše
v okviru projekta Simbioz@ e-pismena
Slovenija. Naš namen je bil vključiti in
spodbuditi starejše k uporabi računalnika,
spleta, jih motivirati za nadaljnje učenje
in delo. To nam je tudi uspelo. Zato smo se
leta 2014 priključili še projektu Simbioza
Giba. Delavnice so namenjene športu, gibanju in druženju. Starejši udeleženci so z
vključenostjo v delo zadovoljni in projekt
bomo na šoli izvajali tudi v prihodnje.

Skupaj zmoremo vse!

Novosti v kolesarskem parku Divjina
MIHA MARENČIČ, FOTO: JON ŠOLAR

V kolesarskem parku Divjina so med počitnicami potekali vikend tečaji gorskega
kolesarstva. Zanimanje je bilo veliko, zato
smo se odločili, da naredimo daljšo stezo
za začetnike.
Novo stezo smo že začeli graditi, dokončana pa bo naslednjo pomlad. Razgibana
steza bo imela veliko zavojev in manjših skakalnic, namenjena pa bo za šolo
gorskega kolesarjenja, ki se bo začela nas
lednjo pomlad. Šola gorskega kolesarjenja
v Divjini bo potekala celo sezono, v zimskih mesecih tudi v telovadnici. Namenjena bo predvsem otrokom starejšim od
7 let, spodbujala bo razvoj motorične sposobnosti in kolesarske veščine.

Vpis v BMX klub Tržič bo od 1. marca
naprej. Lokacija: Dirt park Divjina. Info:

dpdivjina@gmail.com, https://www.facebook.com/divjina.dirt.park/

šport
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Na Balkansko - veteranskem prvenstvu v atletiki Tržičani blesteli
ANA JERMAN, FOTO: MARIJAN KREMPL

Balkansko - veteransko prvenstvo v atletiki je bilo letos septembra v Celju. Tekmovalo je več kot 600 atletov iz desetih
držav Balkana.
Na veteranskih prvenstvih lahko tekmujejo atleti starejši od 35 let, ki so razdeljeni v
starostne kategorije po pet let.
Tega prvenstva sta se udeležila Tržičana
Ludvik Soklič in Ana Jerman. Tekmovala je
tudi Mojca Knific Breganski iz Radovljice,
a je zaposlena na Upravni enoti Občine Tržič in tudi vaditeljica atletike v Križah.
Ludvik Soklič: 1. mesto v tekih na 100, 200
in 800 metrov
Mojca Breganski: 1. mesto v skoku v
daljino
Ana Jerman: 1. mesto v tekih na 100, 200,
400 in 800 metrov z balkanskimi in državnimi rekordi v njeni starostni kategoriji. S temi rezultati je bila Ana Jerman tudi

najuspešnejša tekmovalka reprezentance
Slovenije.
Mnenje vseh nas je, da smo lahko veseli,
da pri teh starostih še lahko tekmujemo,
dobri rezultati pa so spodbuda za naprej.
Iskrene čestitke vsem trem za
tako izjemne rezultate!

Uredništvo Tržičana

Za podljubeljskimi sankači je uspešna poletna sezona sankanja na
koleščkih
TANJA KRALJ, FOTO: TANJA KRALJ

Žiga Kralj, Oskar Skočir, Vid Kralj, Nika
Nemec, Matevž Vertelj in Boštjan Vizjak so
tekmovali v razširjenem avstrijskem pokalu. V skupnem seštevku mednarodnega
pokala je bilo 6 tekem, ki so bile v avs
trijskih mestih Imsterberg, Söll in Stadl
an der Mur. V generalni moški razvrstitvi
je v konkurenci 42 tekmovalcev (iz šestih
držav) Boštjan Vizjak zasedel odlično tretje mesto, Matevž Vertelj je bil v isti kategoriji triindvajseti. Med deklicami je Nika
Nemec zasedla šesto mesto. Med dečki je
bil najboljši Vid Kralj s četrtim mestom,
Žiga Kralj je bil peti in Oskar Skočir trinajsti.

Prvič v zgodovini letnega sankanja je potekalo tudi Slovensko državno prvenstvo. Državne naslove sta osvojila Vid in
Boštjan. Vice prvaka sta postala Matevž

in Žiga. Oskar in Nika pa sta bila tretja. V
Sankaški sekciji Športnega društva Pod
ljubelj ocenjujemo sezono kot uspešno in
se že veselimo zimske sezone.

Uspešen začetek tekmovalne sezone Plesnega kluba Tržič
JURE MARKIČ, FOTO: ARHIV PK TRŽIČ

Plesni klub M Ljubljana je 28. septembra
2018 organiziral tekmovanje v akrobatskem rock and roll-u za vse kategorije.
Plesalci Plesnega kluba Tržič so tekmovalno sezono 2018/2019 začeli odlično.
Barve Tržiča sta tokrat zastopala dva plesna para.
V kategoriji mlajših mladincev sta Iris
Nučič in Jure Jordan ponovno potrdila, da
sta trenutno najboljša v Sloveniji in suvereno osvojila 1. mesto.

V kategoriji starejših mladincev sta Teja
Gajski in Tej Štrukelj zasedla odlično
3. mesto.
V Plesnem klubu Tržič nadaljujemo z organizacijo tekmovanj v Tržiču, v Dvorani tržiških olimpijcev. Tekmovanje v
rock&breaku bo potekalo 24. novembra
2018, plesni spektakel, Finale pokala Slovenije za leto 2018, bo 15. decembra 2018.
Prijazno vabljeni vsi ljubitelji plesa. Obiščite prireditev in navijajte za najboljše,
med njimi so tudi tržiški plesni pari.
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Gripa, komu in zakaj priporočamo cepljenje
PRIM. DR. IZTOK TOMAZIN, NATAŠA KAVAR – VODJA ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA CENTRA, ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ

Gripa (influenca) je akutna virusna okužba dihal, za katero smo
dovzetni vsi. Povzročajo jo virusi influence A, B in C, ki se z lahkoto
širijo med ljudmi. V naših krajih se gripa pojavlja predvsem v zimskih mesecih in ogroža celotno prebivalstvo, še posebno starostnike, bolnike s kroničnimi boleznimi ter majhne otroke in nosečnice.
Okužba pri mladih, zdravih ljudeh lahko poteka brez težav, lahko
pa zbolijo s simptomi in znaki gripe. Pri ogroženih skupinah prebivalstva pa bolezen lahko poteka precej težje s pogostimi zapleti
(kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo.
Pri kroničnih bolnikih se v času prebolevanja gripe poslabšajo
osnovne bolezni. V Sloveniji vsako leto za gripo zboli več kot 60.000
ljudi. Vsako leto zaradi nje umre tudi nekaj Tržičanov.
Virus gripe se prenaša s kužnimi kapljicami in preko površin, ki
so onesnažene z izločki dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice
nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju. Prepotujejo razdaljo največ do enega metra, zato je za prenos virusa potreben tesnejši stik z obolelim, običajno v zaprtem prostoru. Na
površinah v posušeni sluzi lahko virus influence preživi več ur. Če
se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo
na sluznice nosu in ust in se okužimo. Čas od okužbe do pojava
bolezni je kratek. Simptomi in znaki gripe (mrazenje, vročina,
glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, suh kašelj, izčrpanost …)
se pojavijo 1-3 dni po okužbi. Največja kužnost je tik pred pojavom bolezni in nekaj dni po začetku gripe (3-5 dni). Majhni otroci
izločajo večje količine virusa, zato so kužni dlje časa (7 dni ali še
več). Dolgotrajnejše izločanje virusa je značilno za bolnike z okrnjenim imunskim sistemom.

PREPREČEVANJE OKUŽB Z VIRUSOM GRIPE
Za preprečevanje širjenja gripe je priporočljivo upoštevati enos
tavna pravila:
• ostanimo doma, če zbolimo z vročino in drugimi znaki, ki
kažejo na možnost gripe,
• temeljito in pogosto si umivajmo roke, pri kihanju ali kašljanju pa si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno
uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav,
• redno zračimo prostore,
• izogibajmo se prostorov, kjer je veliko ljudi npr. trgovski centri,
• najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje.
S cepljenjem proti gripi običajno začnemo v novembru in ga izvajamo vse dokler ne prične število obolelih z gripo upadati. Cepljenje priporočamo vsem prebivalcem, še posebej pa najbolj
ogroženim skupinam:
• starejšim od 65 let,
• kroničnim bolnikom (zlasti tistim z boleznimi pljuč, ledvic,
srca in ožilja, sladkorno boleznijo, onkološkim bolnikom),
• majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti,
• nosečnicam,
• posameznikom, ki čakajo na sprejeme na bolnišnično
zdravljenje

Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.
Cepljenje posebej priporočamo tudi:
• zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni
nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
• delavcem v družbeno pomembnih nujnih službah (gasilci,
policija …).
Cepljenje priporočamo tudi družinskim članom zgoraj navedenih, da virusa gripe ne zanesejo v domače okolje in da ob prebolevanju gripe ne ogrožajo svojcev. Poleg tega priporočamo
cepljenje družinskim članom majhnih otrok in še posebej, če je v
družini dojenček mlajši od 6 mesecev, ki še ne more biti cepljen.
Odraslim zadošča en odmerek cepiva, otroci mlajši od 9 let pa
potrebujejo dva odmerka v razmaku enega meseca. Zaščita se
vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev,
postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka. Ker se virusi gripe pogosto in hitro spreminjajo, strokovnjaki vsako leto
na novo izdelajo cepivo proti virusom, za katere so ocenili, da
bodo aktualni. Zaradi tega moramo cepljenje proti gripi ponoviti
vsako leto.
Cepljenje proti gripi je na individualnem nivoju pomembno, ker
nas ščiti pred boleznijo in njenimi zapleti, na kolektivnem nivoju
pa zato, ker ovira širjenje gripe. S cepljenjem že omenjenih najbolj ogroženih skupin ljudi pa zmanjšamo tveganje za smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.
Cepivo je varno - ne more povzročiti bolezni, saj ne vsebuje virusa gripe. Neželeni učinki po cepljenju se redko pojavijo in hitro
minejo. Najpogosteje so na mestu vboda kot oteklina, bolečina ali
rdečina. Zelo redko se pojavijo povišana temperatura, slabo počutje, slabost, glavobol, utrujenost.
Seveda so pomembni tudi splošni ukrepi, ki zmanjšujejo možnost,
da zbolimo za katero od nalezljivih bolezni vključno z gripo. Vzdrževati moramo dobro telesno kondicijo, se veliko gibati na svežem
zraku in uživati zdravo hrano z veliko sadja in zelenjave ..., skratka, živeti čim bolj zdravo. V mesecih, ko je veliko okužb dihal, se
izogibamo zaprtih prostorov in si večkrat skrbno umijemo roko,
da ne zanesemo virusov gripe in drugih mikroorganizmov v dihala. Okužbe preprečujemo tudi z dobrimi higienskimi navadami
- ne delimo osebnih predmetov kot so zobne ščetke, ne pijemo
iz istega kozarca ali steklenice, ne uporabljamo istega jedilnega
pribora ipd.
Več o gripi in cepljenju si lahko preberete na: http://www.nijz.si/
sl/oznake/gripa.
Cepljenje poteka v zdravstvenih domovih, zasebnih ambulantah,
v območnih ambulantah Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) in v domovih za starejše občane.

Pravi moški z zdravjem začne na krožniku!
ZALA GRILC

Pravi moški, vseslovenska komunikacijska akcija, ki jo že tretje
leto izvaja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije v sodelovanju z
Ministrstvom za zdravje RS in Onkološkim inštitutom Ljubljana,
je namenjena ozaveščanju širše javnosti, predvsem moške populacije, o problematiki raka pri moških. Lansko leto so moške v
akciji Zakorakaj k zdravju skupaj s Fakulteto za šport Univerze v

Ljubljani spodbujali k aktivnemu življenjskemu slogu – hoji. Letos pa v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje
ozaveščajo o zdravi prehrani pod sloganom Z zdravjem začnem
na krožniku. Uravnotežena prehrana je namreč poleg redne telesne dejavnosti eden od najpomembnejših dejavnikov, s katerim
lahko zmanjšamo tveganje za težke bolezni, tudi raka.

zdravje, šport
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Šipek, Rosa canina
NATAŠA PUHALJ, FOTO: NATAŠA PUHALJ

Šipek je poznana in razširjena rastlina. Pri nas raste več kot 20 vrst,
saj se rod rastlin med seboj pogosto križa. Imenuje se tudi pasja
vrtnica, saj njeno latinsko ime canina pomeni pes.
V starem ljudskem zdravilstvu so bili cenjeni učinki cvetov, plodov in semen. Cvetove nabiramo junija in jih uporabljamo za čaj,
ki pomirja želodec in lajša krče. Lahko jih pomencamo med prsti in
si z njimi namažemo kožo, kjer nas je pičil mrčes. Plodove nabiramo oktobra in novembra, potem ko jih je omehčala slana. Vsebujejo
veliko vitamina C, raziskave pa potrjujejo, da se ta s kuhanjem ne
zmanjša, pač pa se po 10 minutah celo poveča. Vendar pa vitamin C
ni preveč obstojen, zato je potrebno izdelke, ki vsebujejo šipek (npr.
marmelade), porabiti v letu dni. Po tem se namreč ohrani le še ¼
začetne vitaminske vrednosti. Poznana pa je tudi zdravilnost semen. Te izluščimo in operemo, da odstranimo dlačice. Semena posušimo in jih zdrobimo v prah, ki je izredno učinkovit za zdravljenje
kosti in sklepov. Pomaga pri putiki, revmi in bolečinah v sklepih.
S šipkovim oljem pa lahko zdravimo razdraženo kožo, ki se bo po
nekaj dneh uporabe pomirila.
Učinki šipka so vsestranski. Zaradi vitamina C ga uporabljamo proti pomladanski utrujenosti, varuje nas pred dovzetnostjo za najrazličnejše bolezni in pred okužbami. Šipek pa vsebuje tudi kis
line (jabolčno, citronsko, fosforjevo), več sladkorjev, rudninskih
in drugih snovi. Deluje na prebavila in pospešuje izločanje seča iz
telesa. Kneipp priporoča uživanje šipkovega čaja pri bolezenskih
vnetjih ledvic in mehurja ter za preprečevanje nastajanja peska in
kamnov.
Šipkovo tinkturo uporabljamo za krepitev in proti kroničnem
vnetjem mehurja
600 g šipkovih jagod, ki jih je omehčala slana, razrežemo na 4 do 6
delov. Dodamo 500 g sladkorja (vendar ta ni nujen) in prelijemo s
3 l žganja. Namakamo 8 dni v steklenici na toplem, nato odcedimo in
prelijemo v temne steklenice. Jemljemo 10 do 15 kapljic 3 x dnevno.

Šipkova tinktura za lajšanje težav pri putiki
Mešanico iz enakih delov šipkovih in brinovih jagod namočimo v
žganje (1/5 plodov v 1 l žganja), pustimo stati 14 dni, odcedimo in
dodamo enak delež pelinove tinkture. Jemljemo 10 do 15 kapljic 3 x
dnevno.
Šipkovo vino uporabljamo za izboljšanje delovanja sečil (zlasti pri
starejših)
1 l šipkovih jagod pretlačimo in prelijemo z 1 l vinskega cveta in
pustimo stati 14 dni na toplem. Potem odcedimo in dodamo 500 g
sladkorja, ki smo ga stopili v ¼ l vode. Pijemo po 1 žlico večkrat na
dan.
Šipkova marmelada
500 g dobro očiščenih plodov brez pešk dodamo 350 g sladkorja,
sok 1 limone in 100 ml jabolčnega kisa. Kuhamo, dokler se ne zgosti,
prelijemo v kozarce in dobro zapremo.
Čaj, ki žene na vodo
Enake dele šipkovih jagod, korenin koprive, peteršilja in pomladanskih poganjkov črnega trna dobro premešamo. Pijemo zjutraj in
zvečer po 1 skodelico.

Nekdanja vrhunska rokometašica Deja Doler Ivanović na
DM športni urici v Tržiču
PETRA ČRNIVEC

Mlade športnike iz Športne zveze Tržič je pri aktivnostih pred kratkim presenetila nekdanja vrhunska rokometašica Deja Doler Ivanović. Športna zvezda jih je obiskala v sklopu DM iniciative Rastemo s
športom, ki spodbuja mlade h gibanju. Športnica se jim je pridružila
v športnem parku ob Osnovni šoli Križe. Na začetku vadbe je gostja
Deja Doler Ivanović povedala nekaj o sebi in svoji športni poti, sledila so vprašanja otrok. Nato jih je Deja vodila pri vadbi, skupaj so
opravili ogrevanje, druženje pa okronali z učenjem metov na gol.
Predstavnica društva Biserka Drinovec je bila nad obiskom navdušena: »Na DM iniciativo imamo same pozitivne odzive. Že to, da je za
deva brezplačna tukaj pri nas pomeni zelo veliko. Otroci zelo radi hodi
jo na športne urice, tudi čez poletje ni bilo prevelikega osipa pri obisku,
poleti smo veliko obiskovali tudi bazen. Kar se pa tiče današnjega dne,
ko je bila z nami Deja Doler Ivanović, moram reči, da je to otrokom zelo
veliko pomenilo, prav tako tudi nam kot društvu, da si je Deja vzela čas
ter otrokom predstavila svoj šport rokomet. teden.«
Podpornica iniciative za gibanje Deja Doler Ivanović je v družbi športnih zanesenjakov uživala. Prav tako tudi številne druge
športne legende, ki so se pridružile projektu Rastemo s športom.
Slednjega so zasnovali v podjetju DM, kjer so se ob svojem 25. rojst

nem dnevu povezali s številnimi športnimi organizacijami in jim
za izvajanje brezplačnih športnih uric namenili finančno podporo v
skupni vrednosti 25.000 €.
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V Senično se turisti zaljubijo iz zraka tudi zaradi ljudi
MAŠA RIBNIKAR KAJTNER, FOTO: MAŠA RIBNIKAR KAJTNER

Jadralno padalstvo že vrsto let barva nebo nad Seničnim, ki vse
bolj postaja prepoznavna točka za jadralne padalce doma in po
svetu. V Gostilni pri Bajdu že desetletja opazujejo razvoj tega
športa in rast obiskovalcev iz Slovenije in tujine. »Veseli smo, ko
vidimo, da se ljudje vračajo in da s seboj pripeljejo nove obraze. Med
stalnimi gosti iz tujine so predvsem gostje iz Nemčije, Nizozemske in
Avstrije. Nekateri se vračajo že 20 let in zato Senično čutijo kot svoj
drugi dom. Gostilna se nahaja ob njihovi redni poti med vzletiščem v
Gozdu in pristajalnim mestom v Novakah in jim tako predstavlja do
ber kotiček za dnevna okrepčila in vir nasvetov za njihove želje med
bivanjem v Sloveniji,« pove Janko Ribnikar iz Gostilne pri Bajdu.
Veljo Štrucl, nemški inštruktor letenja, ki prihaja iz Willingena,
je svojo prvo jadralno šolo odprl leta 1973, svoje učne skupine pa
že 11 let vodi v Senično. O svoji izkušnji je povedal, da se vrača
zaradi narave in ljudi. »V Seničnem se vedno počutimo dobrodošli,
ljudje so prijazni in nas sprejemajo za svoje, so topli in gostoljubni.

V gostilni nas vedno sprejmejo odprtih rok in ustrežejo še tako uni
katnim željam. Všeč nam je to, da v Sloveniji na splošno ohranjate
naravno dediščino in da so vzletna mesta dobro urejena. Verjeli ali
ne, ampak drugod po Evropi s težavo dobiš prosto vzletno mesto in
si, kot tujec v slabšem položaju, tu pa se zdi kot, da smo domačini«.

Namig za izlet: Veliko Kladivo 2094 m
PETER MARKIČ, FOTO: PETER MARKIČ

V avgustovski 5. številki Tržičana sem vam namignil, kako si lahko prost dan ali vikend polepšate z izletom na planino Kofce. Če
se le niste prenajedli vseh dobrot, ki jih ponujajo v koči, se bomo
danes povzpeli še malo višje na Veliko Kladivo.

Z vrha se odpira lep razgled na večji del Gorenjske, proti Kamniško Savinjskim Alpam, Avstriji, Julijskim Alpam, na jugu se
vidi Snežnik. Vrnemo se po isti poti, lahko pa izlet podaljšamo do
enega izmed sosednjih vrhov.

Veliko Kladivo je razgledni vrh v našem najdaljšem gorskem grebenu, Košuti. Njegov vrh lahko dosežete ob prečenju grebena
Košute z zahoda ali vzhoda, kot že rečeno pa se bomo mi nanj
povzpeli s Kofc (glej Tržičan, številka 5, avgust 2018).

Čas hoje: Parkirišče pod Matizovcem - Veliko Kladivo: 3 h 20 min
Višinska razlika: 1179 m

S planine nadaljujemo preko širokega pašnika v smeri Velikega
vrha in Kladiva. Nad križem se pot strmo vzpne skozi pas ruševja
in nas pripelje do razpotja. Izberemo desno pot, ki se kmalu strmo vzpne do kratkega, rahlo izpostavljenega in krušljivega prehoda. Potrebna je previdnost. Nadaljujemo po travnatem stranskem grebenu, ki nas višje pripelje na glavni greben Košute. Z
leve se priključi pot z Velikega vrha, mi pa nadaljujemo desno po
grebenski poti. Ta se sprva celo nekoliko spusti, a se kmalu začne
strmeje vzpenjati proti vrhu Malega Kladiva. Po rahlem spustu
se pot zopet vzpne in po dobrih desetih minutah dosežemo vrh
Velikega Kladiva.

Jaslice v KS Sebenje
SMILJANA JAZBEC, FOTO: IVO KOŽUH

Bliža se december, adventni čas, čas pričakovanja. Krajane in vse,
ki se sprehodijo skozi Sebenje, na ta čas opozarja velik adventni
venček na vaškem križišču.
V tem času se začnejo tudi priprave na tradicionalno prireditev
Žive jaslice v Žiganji vasi, ki je pod mogočno, več kot 500 let staro
lipo, pred cerkvijo sv. Urha.
Jaslice, simbol božiča, močno zakoreninjene v nas, običajno razstavljamo doma, med štirimi stenami. Le zakaj?
Krajanu J.P. se je utrnila ideja, da bi jaslice postavili v vasi pred
hišami in jih pokazali prav vsem. Tako bi bilo vzdušje še bolj čarobno, praznično in veselo. Ideji so prisluhnili v KS in prispevali
nekaj denarja za nakup figuric.

Domačini so se z navdušenjem odzvali. Nastala je prava mala ulica jaslic, ki je segala od vaškega križišča, mimo Čebra in Obstarja,
do prvega zvončka na Poti treh zvonov.
V letošnjem letu želimo spodbuditi še ostale krajane, da s pos
tavitvijo jaslic pred svojo hišo prispevajo k še bolj prazničnemu
vzdušju v naši vasi. Zato vabljeni prav vsi.

naše okolje
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Pomen učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
MAG. SAMO COTELJ, ENERGETSKI SVETOVALEC ENSVET

Gledano na posamezen vir energije je ocenjeno, da so v Sloveniji
v letu 2007 zunanji stroški energije iz premoga znašali od 4,6 do
16,2 centov/kWh, zunanji stroški iz tekočih goriv (kurilno olje,
mazut, utekočinjen naftni plin) so znašali od 3,9 do 13,4 centov/
kWh, pri energiji iz zemeljskega plina so zunanji stroški znašali
od 2,9 do 10,4 centov/kWh, pri jedrski energiji so zunanji stroški
znašali 2,2 centa/kWh, pri obnovljivih virih (lesna biomasa, vodna, vetrna, sončna in geotermalna energija) so zunanji stroški
znašali 0,1 cent /kWh. To pomeni, da je energija iz premoga 46
do 162 krat bolj škodljiva kot energija pridobljena iz obnovljivih
virov, energija iz tekočih goriv je 39 do 134 krat bolj škodljiva kot
OVE, energija iz zemeljskega plina je 29 do 104 krat bolj škodljiva
kot OVE in za jedrsko energijo je ocena, da je 22 krat bolj škodljiva
kot OVE.
Zaradi razsežnosti podnebnih sprememb je Mednarodni forum
za podnebne spremembe (IPCC) v začetku septembra objavil
Posebno poročilo o omejitvi globalnega segrevanja s ciljem
segrevanja na 1,5°C do konca stoletja. Poročilo temelji na 6000
podnebnih študij in obsega 400 strani. IPCC ocenjuje, da je cilj z
dvotretjinsko verjetnostjo možno doseči, če do konca stoletja ne
spustimo v ozračje več kot 420 milijard ton ogljikovega dioksida, brez ukrepov bo ta količina dosežena že v desetih letih. Delež

proizvedene električne energije iz obnovljivih virov se mora do
2050 povečati iz sedanjih 20 na 70 %, delež energije iz premoga
pa mora pasti iz sedanjih 40 na 5 % in poudarja, da so taki cilji so
uresničljivi, le če se bo energetskemu sektorju za prestrukturiranje letno namenilo 2,5 % svetovnega BDP-ja.
Več informacij o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov
energije lahko dobite v Energetsko svetovalni pisarni v Tržič, ki
deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk se predhodno dogovorite po telefonu 04 59 71 552.

Celoten članek si lahko preberete na:
WWW.TRZIC.SI/TRZICAN

Pregled odlaganja komunalnih odpadkov na ekoloških otokih v
občini Tržič
METKA ŽUMER, FOTO: ARHIV KOMUNALE TRŽIČ

Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK) je v sodelovanju s Komunalo Tržič dvakrat v mesecu oktobru v okviru svojih pristojnosti
izvedel poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov na ekoloških
otokih v občini Tržič.
Vsebino zabojnikov smo na osmih najbolj obremenjenih lokacijah razgrnili in jo pregledali. Rezultati pregledov žal niso bili
zadovoljivi: v veliki večini so se v zabojniku za odlaganje mešane odpadne embalaže pojavljali biološko razgradljivi odpadki
(kruh, sadje, meso, še zapakirana solata …), poleg tega pa še pasji
iztrebki, kosti, gradbeni odpadki, PVC čoln, tiskalnik, cigaretni
ogorki, steklena embalaža.
V enem od zabojnikov za odpadno embalažo je bila velika količina
odstriženih las iz, predvidevamo, bližnjega frizerskega salona.
Ta odpadek sodi v zelen zabojnik za mešane komunalne odpadke.
Pogosto so bili poleg ekoloških otokov napačno odloženi tudi kosovni odpadki, ki tja ne sodijo.

V enem primeru smo našli povzročitelja napačno odločenih odpadkov in zoper njega bo MIK uvedel postopek.
Občane ponovno obveščamo, da imajo možnost brezplačne oddaje do 4 m³ odpadkov na leto na zbirnem centru v Kovorju in
tudi možnost oddaje kosovnih odpadkov »od vrat do vrat« preko akcije, ki jo izvajamo vsako leto spomladi in jeseni.
Kljub temu še vedno opažamo, da so ekološki otoki za nekatere
občane »zbiralnica vseh vrst odpadkov«. Prosimo vas, da v primeru, da je vam najbližji ekološki otok prenapolnjen, ne odložite
odpadkov poleg zabojnika, saj je v bližini zagotovo kak ekološki
otok, kjer je še dovolj prostora za odlaganje. Apeliramo tudi, da
odpadno mešano embalažo pred odlaganjem stisnete, papir raztrgate in na ta način zmanjšate volumen odpadkov.
Več si lahko preberete na spletni strani www.komunala-trzic.si.
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koledar prireditev

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

Razstave
do 30. 11.
Dom Petra Uzarja

Tržiška kulturna dediščina
Kulturno društvo tržiških likovnikov

do 14. 11.
Galerija Atrij Občine Tržič

Razstava: 50 let Teritorialne obrambe
Tržiški muzej

od 8. 11. dalje
Galerija Paviljon

Razstava Lučke Šparovec
Tržiški muzej

petek, 9. 11.

četrtek, 15. 11.

iz Tržiča

15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Martinovanje z ogledi po Jurčičevi poti
Društvo upokojencev

Srečanje članov društva slepih in
slabovidnih

17.00 pred Krajevno skupnostjo Bistrica pri Tržiču

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Pregled investicij in odprtja v KS Bistrica

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.30 Kulturni center Tržič

Ura pravljic z Zdravstvenim domom
Tržič

Tržiški abonma: SiTi Teater BTC:
Čakalnica

18.00 Velika sejna soba Občine Tržič

Občina Tržič in Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

Občina Tržič

sobota, 10. 11.
8.00 atrij Občine Tržič

Tržni dan

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Delavnica: Učinkovita raba energije in
obnovljivi viri energije
Občina Tržič, enSvet, Lokalna energetska skupina
Gorenjske

Conventio, d.o.o.

petek, 16. 11.

od 15. 11. dalje

11.00 Kulturni center Tržič

17.00 Drsališče Ravne

18.00 Kulturni center Tržič

Tržiški abonmajček: Rozinteater- Balon
Velikon

Odprtje drsalne sezone
Občina Tržič, Balinarski klub Tržič AC Žepič

Občina Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Kulturni center Tržič

Srečanje pogovorne skupine za
samopomoč

Razstava: Tržiške pripovedi v sliki in
besedi
Kulturno društvo Tržiških likovnikov
19.00 Galerija Atrij Občine Tržič
Razstava Petra Gabra
Tržiški muzej

Koncert POP-ROCK glasbe v izvedbi
MePZ Ignacij Hladnik z naslovom:
FOREVER MUSIC
Kulturno društvo Ignacij Hladnik

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.00 Kulturni center Tržič

Jubilejni koncert ob 10. obletnici MPZ
Gorščaki

November

Iz Tržiča

Združenje vojaških gornikov Slovenije

vsako sredo

Levstikovo popotovanje: Od Litije do
Čateža
Planinsko društvo Tržič

17.00 iz Križev

sobota, 10.11. in nedelja 11.11

Planinski izlet v neznano

9.30 Zdravstveni dom Tržič

Zdrava telesna vadba

sobota, 17. 11.

Planinsko društvo Križe

Zdravstveni dom Tržič

10.00 Dvorana Tržiških olimpijcev

petek, 2. 11.

Planinsko društvo Tržič, Športno plezalni odsek

18.00 Kulturni center Tržič

ponedeljek, 12. 11.

Vid Valič: Tvoj bodoči bivši mož avtorska komedija

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Počitniška delavnica: Jesenske buče

Državno prvenstvo v športnem plezanju

nedelja, 18. 11.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Zdravstveni dom Tržič

petek, 2. 11.

Zdravstveni dom Tržič

torek, 20. 11.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 RIS Dolina

Beremo s tačkami pomagačkami

Predavanje dr. Irena Mrak: Lepote in
posebnosti »nežive« narave Karavank Geodiverziteta Karavank

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje pogovorne skupine za
samopomoč
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 3. 11.
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Merjenja krvnega sladkorja, pritiska,
trigliceridov in holesterola
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Šola za starše

torek, 13. 11.
15.30 Zdravstveni dom Tržič

Jaba daba d.o.o.

Srečanje onkoloških bolnikov

Občina Tržič

Zdravstveni dom Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Beremo s tačkami pomagačkami

Predavanje: Italija in Madžarska od blizu
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 6. 11.

sreda, 21. 11.

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Babni vrt

Literarno-potopisni večer: Pesem za
Sinin džan.

Ura pravljic: predstava za otroke
KU-KUC gledališča

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 7. 11.

sreda, 14. 11. in 28.11.

18.00 dvorana Glasbene šole Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

koncert učiteljev Glasbene šole Tržič

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika

19.00 pred Knjižnico dr. Toneta Pretnarja

Martinovanje
Društvo invalidov

Potopisno predavanje: Šri Lanka
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 8. 11.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic z Gorsko reševalno službo
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Glasbena šola Tržič

Predstavitev knjige: Štirje letni časi
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

koledar prireditev
četrtek, 22. 11.
16.00 Župnija Križe

ponedeljek, 10. 12.

19.00 Kulturni center Tržič

Folklornik, to sem jaz

18.00 Zdravstveni dom Tržič

Delavnica izdelave adventnih venčkov

Kulturno društvo folklorna skupina Karavanke

Župnija Križe

Zavetišče Gozd

Zdravstveni dom Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Miklavževanje

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic s KU-KUC gledališčem:
Cepetavček
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 23. 11.
19.00 Kulturni center Tržič

ponovitev komedije: Milijonar
Mladinsko gledališče Tržič - skupina Smeh

sobota, 24. 11.
19.00 v prostorih Krajevne skupnosti Bistrica pri
Tržiču

Kitarski večer KD Svarun
Kulturno društvo Svarun
Iz Tržiča

Planinski izlet: Poldanovec
Planinsko društvo Tržič

nedelja, 25. 11.
16.00 v Osnovni šoli Križe

17. Dobrodelni koncert
Župnijska Karitas Križe

torek, 27. 11.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Predavanje: Boji za severno mejo
1918 - 1919.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 28. 11.
18.00 Dvorana Glasbene šole Tržič

Javni nastop učencev glasbene šole

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Dramska igra: Bodalo z rožnim ročajem

Srečanje onkoloških bolnikov

Kulturni center Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Inventura - letni pregled dosežkov
območne ljubiteljske kulture »Ta veseli
dan kulture«

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.00 Tržiški muzej

predstavitev knjige o starih tržiških
razglednicah
Zveza kulturnih organizacij Tržič

vsako sredo

sreda, 12. 12.

9.30 Zdravstveni dom Tržič

Zdrava telesna vadba

11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zdravstveni dom Tržič

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika

sreda, 5. 12.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

cerkev Križe

18.00 Kulturni center Tržič

Prihod svetega Miklavža

Božično - novoletni koncert Glasbene
šole Tržič

Župnija Križe

četrtek, 6. 12.

Glasbena šola Tržič

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic

Predavanje: Ultramaraton

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 7. 12.

četrtek, 13. 12.

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kulturni center Tržič

Tržič ima talent
Klub tržiških študentov
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic s Prostovoljnim
gasilskim društvom Bistrica pri Tržiču

iz Tržiča

Planinski izlet v Prekmurje

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Planinsko društvo Tržič

sobota, 15. 12.

8.00 atrij Občine Tržič

18.00 Dvorana tržiških olimpijcev

Tržni dan

Finale pokala Slovenije v Rock and rollu

petek, 30. 11.

Conventio, d.o.o.

19.00 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

19.00 Kulturni center Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Beremo s tačkami pomagačkami

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna
enota Tržič

sobota, 8. 12.

Srečanje pogovorne skupine

Društvo onkoloških bolnikov

ponedeljek, 3. 12.

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Osnovna Šola Križe

15.30 Zdravstveni dom Tržič

Dramska skupina

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

božično – novoletni sejem

torek, 11. 12.

19.00 Dom krajanov Kovor

četrtek, 29. 11.

17.00 Osnovna Šola Križe

Beremo s tačkami pomagačkami

nedelja, 2. 12.

Srečanje pogovorne skupine za
samopomoč

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Šola za starše

Planinsko društvo Križe

Glasbena šola Tržič

Ura pravljic
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Plesni klub Tržič

Slavnostna akademija ob občinskem
prazniku
Občina Tržič

Razstave
Galerija Atrij Občine Tržič

Razstava Petra Gabra
Tržiški muzej

od 6. 12. dalje

Tradicionalni sejem
zimsko-športne
opreme

VABILO
Nazdravimo
sv. Martinu in
novemu vinu!

DVORANA SOKOLNICA

Galerija Atrij Občine Tržič

Tržiški muzej

December
sobota, 1. 12.
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Merjenja krvnega sladkorja, pritiska,
trigliceridov in holesterola
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

•
Društvo invalidov Tržič vabi svoje
člane na martinovanje na Turistično kmetijo Markun na Babnem vrtu
pri Golniku v soboto, 10. novembra
2018.
Odhod iz Tržiča bo ob 17.00 uri.
Prijavite se v društvu tajnici
Joži Laharnar do vključno torka,
6. novembra 2018.

•

brezplačni oglas

Otvoritev Fotografske razstave Foto
kluba Tržič

PETEK, 16. november, od 15.00
do 20.00
SOBOTA, 17. november, od 9.00
do 17.00

Ne zamudite priložnosti in si priskrbite primerno opremo pred začetkom sezone. VSTOPNINE NI!
VLJUDNO VABLJENI!
Izidor Jerman,
Predsednik KUTS Tržič

brezplačni oglas

do 5. 12.

obvestila

KRIŽE

Latino aerobika za
starejše v Sokolnici

Vas prisrčno vabi na 17. DOBRODELNI KONCERT
v nedeljo, 25. novembra 2018, ob 16. uri
NASTOPAJO:
- ansambel K‘DR VOČ
- pevka MONIKA AVSENIK
- pevka KLARA JAZBEC
- OTROŠKI ZBOR župnije Križe
- harmonikar GAŠPER KOMAC
- gledališka skupina SMEH
- Kulturno društvo JEŠČA VEŠČA
- VELIKO PRESENEČENJE
Na koncertu boste lahko kupili adventne venčke.
Zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni pomoči potrebnim v župniji Križe.

brezplačni oglas

Osnovna šola KRIŽE

Kaj narediš, če se
hočeš poročiti, pa ne
najdeš prave? Ali pa
najdeš pravo in se
noče poročiti s tabo?

FOREVER MUSIC

Ženske si vedno bolj želijo biti enakovredne moškim. Nekatere celo
dajejo občutek, da moškega sploh
ne potrebujejo. »Ženska mora biti
samostojna, a odvisno do katere mere
gre. Ni se ji potrebno stalno dokazova
ti. Naj pusti, da se ji odprejo vrata, jo
nese čez lužo ... Nekje sem prebral mi
sel, ki mi je bila všeč in sicer, da ženske
ne boste nikoli enakovredne moškim.
Vedno boste močnejše od nas, kaj
ti karkoli vam damo, naredite večje.
Če vam damo seme, naredite otroka.
Če vam damo hišo, ustvarite dom. Če
vam damo špecerijo, skuhate obrok in
če vam damo nasmeh, nam podarite
srce. Zelo lepo je to povedal ... kdo že ...
če se ne motim, je bil to britanski no
velist William Golding,« je v interv
juju, ki ga v celoti lahko preberete
na
https://www.trzic.si/mediji,
povedal stand-up komik, igralec in
televizijski voditelj Vid Valič.
O ženskah in moških, o ljubezenskih razmerjih, porokah, ločitvah
in še marsičem, bo Vid Valič govoril v osebnoizpovedni komediji Tvoj
bodoči bivši mož, ki bo na ogled
18. novembra 2018 ob 18. uri v tržiškem Kulturnem centru.

KONCERT SVETOVNIH USPEŠNIC
V IZVEDBI MePZ IGNACIJ HLADNIK
SOLISTA: Mateja Langus in Florjan Košir
KLAVIR: Primož Malavašič
DIRIGENT: Tomaž Meglič

Kulturni center Tržič,
sobota, 10.11.2018, ob 19. uri.
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Th Andrea Bocelli
Leti It Be

SHAKIRA

brezplačni oglas

Predprodaja vstopnic po 5 € od 20. 10. 2018 v TPIC Tržič ter uro pred predstavo na blagajni KC.
Koncert je omogočila

.

brezplačni oglas

er A
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Latino aerobika je plesna kardio
vadba, kombinacija med aerobiko
in latinsko-ameriškimi plesi. Plešete solo in ne potrebujete partnerja.
Vadba traja 60 minut. V tem času se
dobro ogrejete in naučite osnovnih
korakov sambe, ča-ča-ča, salse in
drugih latino plesov. Vodim jo mlad
profesionalni plesalec Matej Pritekelj, ki s svojim nasmehom, energijo in dobro glasbo poskrbim, da se
boste malo spotili, sprostili in nekaj
plesnih korakov naučili.
Vadba poteka vsako sredo od
7.50 do 8.50. Vabljeni, da se nam
pridružite.
Matej Pritekelj

brezplačni oglas

ŽUPNIJSKA Karitas

brezplačni oglas
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plačan oglas
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oglasi

V ekipi Boruta Sajovica

V naslednjem mandatu bomo poleg projektov, ki jih je izpostavil župan, naredili še:

Naročnik oglasa: Borut Sajovic in skupina volivcev

nadaljevanje regeneracije BPT,
izgradnja nove knjižnice,
več dogajanja v mestnem središču,
nadaljnji razvoj Tržiča kot
turistične destinacije,
povečanje vlaganj v kulturo in šport,

krožišče nad Gorenjsko plažo,
stanovanja za mlade,
razvoj vseh 13 krajevnih skupnosti,
nadgradnja pobude Tržičpodjeten.si,
izgradnja kolesarskih stez (Križe-SebenjeŽiganja vas-Zadraga ter Pristava-Tržič).

Več dejanj!

Naročnik oglasa: Dušan Bodlaj in skupina volivcev

plačan oglas

Z Borutom Sajovicem in vašo podporo nam bo uspelo! Tržičani znamo in zmoremo!

MANJ BESED,

www.facebook.com/EkipaBorutaSajovica

Borut Sajovic

V prihodnjem mandatu bomo naredili:
športno in izobraževalno središče Križe
(nogometno igrišče z umetno travo,
tribune, atletska steza, skate park,
prizidek k OŠ Križe in energetska sanacija)
širitev industrijske cone Loka
(izgradnja komunalne in cestne
infrastrukture, pridobitev novih
zazidljivih zemljišč za podjetja,
nova delovna mesta v Tržiču)
prizidek k Zdravstvenemu domu Tržič
(boljši pogoji za delo zdravnikov in
medicinskih sester, večja dostopnost
in kvaliteta zdravstvenih storitev za občane)

Drago Zadnikar in kandidati liste
Socialnih demokratov Tržič

NaNaročnik
ročnik og
oglasa:
Levstikova ul. 11, Ljubljana
lasa: Socialni
Socialnidemokrati,
demokrati, Lev
stikova ul. 11,
Ljubljana

Zelena luč za
MODRE odločitve
za TRŽIČ

Naročnik: Klemen Belhar

Andreja
Potočnik

plačan oglas

Damir
Pintarič

TRŽIČ OBČINA ENAKIH MOŽNOSTI

plačan oglas

www.facebook.com/Borut.Sajovic

plačan oglas

Borut Sajovic, župan z izkušnjami!

plačan oglas

Predstavljajte si občino po meri ljudi. Občino, v kateri ima župan posluh
za ljudi, in kjer se skupne rešitve sprejemajo v dialogu in sodelovanju ter
vsako mnenje šteje. Občino, kjer se transparentno trošijo proračunska
sredstva in upravlja s premoženjem občine. Občino, kjer je podjetništvo
in turizem gonilo razvoja. Občino, kjer je mladini omogočeno kvalitetno
preživljanje mladosti, starejšim pa dostojna jesen življenja. Občino,
kjer imajo vsi ljudje enake možnosti ter priložnosti, in ki je solidarna
do šibkejših. Občino, kjer so občani in občanke zadovoljni, življenje
pa srečnejše. To je naša vizija občine Tržič v prihodnosti. Uresničimo
jo skupaj!

plačan oglas

Naročnik oglasa: Borut Sajovic in skupina volivcev

naredimo!

