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uvodnik

»A lepše od Špele bilo ni nobene…«
MAJA TEKAVEC

Pa jo imamo! Nova Miss Slovenije 2019 je
Tržičanka Špela Alič, ki jo v tokratni številki glasila Tržičan predstavljamo v središču. Pa ste vedeli, da Tržičanke že kar nekaj
časa slovijo po svoji lepoti? Ja, Tržičanke že
kar nekaj časa »mešajo štrene« lepotnih
tekmovanj. Ena prvih tržiških lepotic, ki

Ja, Tržiška dekleta (pač) daleč slové!
Kot nova odgovorna urednica Vam želim veliko užitkov ob prebiranju glasila Tržičan in Vas lepo vabim k sodelovanju z Vašimi
prispevki, ki jih pošljite na urednistvo.trzican@gmail.com.
Skupaj z Vami in člani uredniškega odbora se resnično veselim nepozabnega raziskovanja našega mesta in okolice!

se je potegovala za naziv Miss Jugoslavije, je bila Majda Jazbec,
ki je leta 1973 tudi izdala skladbo Ko bom miss sveta. Leta 1983
se je po modni pisti prav tako za Miss Jugoslavije sprehodila tudi
Vesna Mahne. Šuštarska nedelja je bila v zgodovini tudi mesto in
priložnost za lepotna tekmovanja in izbora Miss Šuštarske. Leta
2006 smo lahko stiskali pesti za Evo Moškon, ki se je potegovala za
naziv Fatalna ženska. V finalu izbora za Miss Slovenije 2016 smo
bili z mislimi pri Tržičanki Katji Hotko, leta 2017 smo čestitali prvi
spremljevalki Miss Universe Arieli Mandelc, leta 2018 pa ponosno
zaploskali Dori Markun za naziv Miss Športa 2018.
Kako zanimivo je ob vsem tem, da je ravno za naš kraj značilen
rek, ki se ponekod še sliši: »V Tržiču še veter ni dober, kaj šele punce.« Ampak na drugi strani imamo super protiutež, če zapojete

NOVA SKLADBA: Žiga Jan Krese
– Poln strahu, da ima nekdo te
drug
MAJA TEKAVEC, FOTO: KRISTJAN ZAVRL

V mesecu oktobru je izšla čudovita avtorska balada z naslovom
»Poln strahu, da ima nekdo te drug« pod katero se ponosno podpisuje Tržičan Žiga Jan Krese. Skladbo in videospot si lahko ogledate na spletnem portalu www.youtube.com. Žiga Jan in ekipa,
iskrene čestitke!

štirivrstično poskočnico ali če v roke vzamete knjigo (2012) kustosa
dr. Bojana Knifica, v kateri govori o kulturi oblačenja Tržičanov.
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JAZ SEM FRENK
TINA DEU

Ustvarjalci filma Jaz sem Frenk se vračajo v Tržič. Film,
v katerem eno od glavnih vlog igra prav naše mesto, saj
so na njegovih ulicah, dvoriščih, v nekaterih domovih in
v tovarni Peko posneti skoraj vsi prizori filma, bo svojo
premiero doživel v Kulturnem centru Tržič, kjer bo v nedeljo, 10. novembra več projekcij. Dogodkov se bo udeležila tudi filmska ekipa z režiserjem Metodom Pevcem in
zasedba igralcev med njimi tudi Janez Škof in Katarina
Čas.
Vljudno vabljeni! Spored projekcij bo v kratkem objavljen na spletni strani www.trzic.si, dodatne informacije
pa lahko dobite tudi na telefonski številki 040 123 245.

Tržičan bo v letu 2020 izšel: 3. februarja, 2. marca,
30. aprila, 1. junija, 1. julija, 1. septembra, 1. oktobra
in 2. novembra.

župan z nami
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Sanacija po ujmi uspešno napreduje
Drage občanke, spoštovani občani.
Da skupaj pomagamo prizadetim v neurju, je bila ena naših
glavnih lanskoletnih zavez in obljub.
Uspevamo. Dobro nam gre. Po tem, ko se je pridobilo zahtevno gradbeno dokumentacijo, številne načrte in zahtevna
soglasja, smo z izbranimi izvajalci podpisali pogodbe in zavihali rokave.

sem na gradbene dosežke, še bolj pa na pot in način po katerem jih skupaj dosegamo. Imam odlične sodelavce. Željko
Babič se z gradbiščem zbuja in zaspi, prav tako tudi delovodje
in projektanti. Imeli smo srečno roko z vsemi tremi gradbenimi izvajalci. Nihče se ne pritožuje, vsakdo se po najboljših
močeh trudi doseči zastavljeno.
Nikoli pa ne gre brez težav in nevšečnosti. Takrat mi dodatno moč in energijo z optimizmom in hvaležnostjo dajejo domačini, Dolinci in Jelendolčani. Ne jamrajo. Hodijo tudi peš,
trpijo in potrpijo, ter dajejo od sebe vse, da obsežna gradnja
poteka čim hitreje in nemoteno. Pomagajo s prostovoljnimi
prevozi, kavo in čaji za delavce, solidarnostjo in še čem. Velika hvala.

Danes so že vidni konkretni rezultati in prve pridobitve obnove že služijo
namenu (foto arhiv Občine Tržič).

Zadovoljen sem z novogradnjo ceste v Lomu, od gasilskega
doma do križišča Potarje-Grahovše. Ni zgodba samo v cesti.
Obnovljen je bil tudi vaški vodovod in vgrajena rezervna cev.

Občina Tržič pa je seveda 34 krajev in vasi. Življenje poteka
dalje, delovno, složno in ustvarjalno.
Žal je prekratko pot sklenil gospod Slavko Bohinc, dolgoletni
predsednik KS Križe. Slavko je bil več kot mož in oče, več kot
kulturnik in prostovoljec, več kot čevljar in dramski igralec.
Bil je priden, iskreno veren, poštenjak, velik in dober človek.
Takega bom trajno ohranil v spominu.
Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste bili in ste kakorkoli del uspešne zgodbe ob 60. letnici Komunalnega podjetja in Ljudske
univerze Tržič. Hvala za doseženo. Gremo pogumno in odločno novim izzivom naproti.

Nova cesta v Lomu s sodobnim zadrževalnikom (foto arhiv Občine Tržič).

Največjo dodano vrednost vidim v obnovljenem starem zadrževalniku naplavin in gradnji še enega novega nad cesto.
Sprejeti zmore kar 700 kubičnih metrov naplavin, kar pomeni, da smo vsi skupaj poplavno varnejši. Prepričan sem, da bo
manj naplavin in težav tudi na dragocenih kmetijskih površinah na spodaj ležečem polju. Dokončno je v Lomu saniran v
poplavi resno prizadet del ceste pri Mišonu. Del strojev pa se
je z gradbišča ceste že preselil v strugo Lomščice, kjer dela v
ugodnem vremenu v skupno dobro lepo potekajo.
Gradbišča od Tržiča preko Čadovelj, mimo Doline do Jelendola redno obiskujem. Še mesece nazaj si tudi v najlepših sanjah
nisem zamišljal, da bomo že v prvem letu po ujmi uspeli toliko postoriti.
Mostovi, številni oporni zidovi, vodarske ureditve, jezovi,
propusti, vgradnja elektro in telefonskih vodov, v zadnjem
tednu pa tudi nov grob asfalt dajejo čudovit, a v ujmi zelo prizadeti dolini, nov, lepši, varnejši in prijaznejši videz. Ponosen

Slovesno je bilo ob 128. letnici podružnične osnovne šole v Podljubelju
in 500. letnici gradnje sedanje cerkve in krajev pod Sv. Ano. Na presežno
obiskanem vaškem večeru smo predstavili izjemno knjigo o kronologiji
vasi in nazdravili naši učiteljici Maji Ahačič, ki je prejela najvišje državno
priznanje s področja šolstva za življenjsko delo.

Bravo, čestitam. To smo mi, Tržičanke in Tržičani. Znamo,
želimo, zmoremo.
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ZD Tržič z novim reševalnim vozilom
SAŠA PIVK AVSEC

Občina Tržič se je prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje
za nakup novega reševalnega vozila in uspešno pridobila sredstva
za sofinanciranje v višini dobrih 49.000 evrov – razliko do polne vrednosti, ki znaša dobrih 148.000 evrov, pa krije Osnovno
zdravstvo Gorenjske.

»Nogometno igrišče v Križah je dobro obiskano in služi svojemu namenu. Redno vadi več kot sto mladih iz našega kluba in še dvakrat
toliko rekreativcev,« z veseljem ugotavlja župan Sajovic, ki ob tem
dodaja, da se na Občini Tržič s sodelavci »trudimo, da bo v bodoče
s sredstvi zunanjega razpisa projekt še nadgrajen«.

NOVA TURNO-KOLESARSKA POT TRANS KARAVANKE
V Karavankah je vzpostavljena nova turno-kolesarska pot Trans
Karavanke, ki je nastala v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/
Karawanken. Trasa turno-kolesarske poti Trans Karavanke večinoma poteka po gozdnih cestah na prisojnih pobočjih Karavank,
do vrha grebena se povzpne le na svoji najbolj zahodni točki na
Peči oz. Tromeji. Na poti med drugim obišče Slovenski planinski muzej v Mojstrani ter nekaj priljubljenih planinskih postojank (Valvasorjev dom pod Stolom, Planinski dom na Zelenici,
Planinski dom na Kofcah, Dom Pristava v Javorniškem Rovtu),
a največja nagrada so čudoviti razgledi in uživanje v neokrnjeni
naravi.

Reševalno vozilo že služi svojemu namenu v Zdravstvenem domu Tržič
(foto: arhiv Občine Tržič).

JANUARJA 2020 PRIPOJITEV BIOS D.O.O. TRŽIČ H
KOMUNALI TRŽIČ D.O.O.

Tura je primerna za kondicijsko dobro pripravljene gorske kolesarje, saj so dnevne etape praviloma dolge od 25 do 35 km, vsak
dan pa se premaga več kot 1.000 metrov višinske razlike. Celotna
dolžina poti je 132 km, skupnega vzpona pa je okrog 5.500 višinskih metrov. »V Tržiču nam lepih pogledov in razgledov za pohodnike ter kolesarje nikoli ne zmanjka,« ob tej priložnosti poudarja
župan Sajovic.

Komunala Tržič d.o.o. in BIOS d.o.o. Tržič sta v stoodstotni lasti
Občine Tržič, zaradi želje po večji racionalizaciji, enem, namesto dveh, nadzornem svetu in številnih multiplikativnih učinkov
so se svetnice in svetniki na minuli seji Občinskega sveta Občine
Tržič odločili, da se BIOS d.o.o. Tržič, ki med drugim upravlja Gorenjsko plažo in Dvorano tržiških olimpijcev, vzdržuje javne površine in oddaja oglasni prostor, pripoji h Komunali Tržič d.o.o.
Župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic je pojasnil, da bo »s pripojitvijo način dela lažji, lažje bo zaposlovanje, poslovanje bo nekoliko cenejše in bo enota Biosa znotraj Komunale ohranila relativno
avtonomnost«. Z reorganizacijo bo družba dobila nadzorni svet,
ki ga trenutno nima, ne Komunala ne Bios. Komunala Tržič bo
prevzela vse Biosove zaposlene razen poslovodne osebe, katere
funkcija se ukinja.
Pripojitev Biosa h Komunali Tržič je predvidena januarja 2020.

Vzpostavljena je nova turno-kolesarska pot Trans Karavanke (Foto: Matic
Oblak).

NOGOMETNO IGRIŠČE V KRIŽAH DOBRO SLUŽI
SVOJEMU NAMENU

PROMETNI DAN V STAREM MESTNEM JEDRU USPEL
V petek, 4. oktobra, je potekal prometni dan v starem mestnem
jedru kot sklepni dogodek v sklopu programa Evropskega tedna
mobilnosti v letu 2019 v Tržiču.
Dogodek je bil namenjen predvsem našim najmlajšim, udeležilo
se ga je okoli 150 otrok iz tržiških vrtcev in tretji razredi iz vseh
treh tržiških osnovnih šol. »Dogodek je uspel. Verjamem, da smo
se vsi skupaj, poleg zabavnega druženja, tudi veliko naučili in da bo
zavest, da je potrebno biti na cesti zbran in previden vedno v naših
mislih,« je povedal podžupan Občine Tržič Jure Ferjan, ki je kot
koordinator letošnjega ETM v Občini Tržič zadovoljen z izvedbo
aktivnosti.

Nogometno igrišče v Križah (Foto: Arhiv Občine Tržič).
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Ob pestri ponudbi aktivnosti na prometno tematiko so promet
ni dan zaznamovale tudi delavnice: prometni poligon, izdelaj si
kresničko, risanje prometnih risbic in risanje s kredami, pisanje
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prometnih kartic, prometne igre (tri v vrsto, prometni spomin,
prometni domino, XXL čevlji …). Dogodek je popestril obisk policije, otroci pa so bili še posebej navdušeni nad lutkovno igro
»NIKA IN PROMET« v izvedbi Lutkovnega gledališča Toneta Čufarja Jesenice.

dodaja: »Upam in želim si, da bodo lepim besedam vodilnih odločevalcev na državni ravni, ki smo jih slišali na 19. festivalu za tretje
življenjsko obdobje, sledili tudi konkretni ukrepi, ki bodo uredili najbolj pereča področja, od pokojninske reforme, trajnostne oskrbe in
medgeneracijskega sodelovanja, da bo tudi starost lepa in varna.«

Tematika mobilnosti in prometne varnosti je pomembna za vse
nas, da poskrbimo za svojo varnost in varnost ostali udeležencev
v prometu, bodisi v avtu bodisi s kolesom, pa tudi ko gremo peš.
»Vesel sem, da je za nami še en uspešno zaključen program Evropskega tedna mobilnosti, ki je tokrat trajal mnogo dlje kot en teden.
Verjamem, da smo uspeli povečati zavedanje, da je varnost v prometu
odvisna od nas vseh, da trajnostna mobilnost hodi z roko v roki tudi z
bolj zdravim načinom življenja, torej, da manj časa preživimo v avtomobilih in se več gibamo,« je podžupan Ferjan povzel sporočilo
letošnjega Evropskega tedna mobilnosti.

Dom Petra Uzarja Tržič se je prijavil na razpis Ministrstva za
zdravje za izvedbo pilotnega projekta »Preoblikovanje obstoječih
mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in
programov za starejše«, ki je vreden več kot 2,6 milijona evrov in
bodo njegove ugotovitve služile tudi kot podlaga za pripravo oz.
nadgradnjo Zakona o dolgotrajni oskrbi. »V minulem tednu smo
prejeli sklep ministrstva, da je bila tržiška prijava uspešna. To pomeni velik potencial za razvoj področja in tem, ki vplivajo na vsakdan starejših v naši občini. Ob tem zahvala Domu Petra Uzarja Tržič,
Zdravstvenemu domu Tržič in ostalim podpisnikom dogovora o sodelovanju znotraj projekta. Zadovoljen sem, da je tudi Sosvet starejših
prispeval svoj delež pri pridobitvi projekta. Sedaj pa je čas za implementacijo in verjamem, da bodo pozitivne učinke projekta najbolj
čutili naši starejši,« je še povedal podžupan Ferjan.

Prometni dan v Tržiču (ETM 2019) (Foto: arhiv Občine Tržič)

V BISTRICI PRI TRŽIČU PRIPRAVE NA POSTAVITEV
VODNJAKA Z VODOMETOM
V Krajevni skupnosti Bistrica pri Tržiču se bodo v kratkem začela
dela za dograditev parka javne površine z vodnjakom vodometom
in klopcami ter počivališčem. »Javnim površinam smo v zadnjih letih namenili veliko pozornosti pa tudi sredstev, zato je zagotovo vsem
na oči vidno, da je Bistrica bistveno bolje vzdrževanja in pokošena,«
razlaga župan Sajovic in dodaja: »Apeliram na vse naše občanke in
občane, da se na javnih površinah obnašamo odgovorno, da jih ne
smetimo in da pobiramo iztrebke za svojimi štirinožnimi prijatelji.«
Investicija za izvedbo omenjenega projekta znaša okoli 20.000
evrov. Pobuda je prišla s strani prejšnjega vodstva Krajevne
skupnosti Bistrica pri Tržiču gospe Vide Raztresen. »Vesel sem,
da jo v letošnjem letu lahko skupaj, v zadovoljstvo vseh realiziramo,« je poudaril župan Sajovic.

NA SOSVETU STAREJŠIH O ŠE LEPŠEM PREŽIVLJANJU
TRETJEGA ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA
Zadnji dan septembra je potekala 2. redna seja Sosveta starejših
Občine Tržič, kjer so z deležniki, ki dnevno sooblikujejo življenje
starejših, spregovorili o aktualnih temah, kako 3. življenjsko obdobje v Občini Tržič narediti (še) lepše.

Na Sosvetu starejših so govorili o možnostih za še lepše preživljanje tretjega
življenjskega obdobja (Foto: arhiv Občine Tržič).

OKTOBER JE MESEC POŽARNE VARNOSTI: 900.000 ZA
NOVO AVTO LESTEV
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, več kot besede štejejo dejanja. Občina Tržič se je pridružila gorenjskim občinam iz
okolice Kranja (gre za skupen projekt Mestne občine Kranj ter
občin Škofja Loka, Tržič, Naklo, Jezersko, Preddvor in Šenčur) in
sodeluje pri nakupu avto lestve, ki omogoča gašenje požarov in
reševanje na višinah oz. oddaljenih objektih. Vrednost investicije
znaša okoli 900.000 evrov. »Občina Tržič prispeva med 60.000 in
70.000 evrov. To je tudi velika pridobitev, spodbuda in priznanje devetim gasilskim društvom v Tržiču,« poudarja župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic in ob tem dodaja: »V letošnjem letu se že veselimo predaje novega vozila za tehnično reševanje ob 120. obletnici v
Lešah. Po zaključku sanacije pa nas čaka še prevzem vozila, ki smo ga
že dobavili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jelendol.«

Med drugim je bilo govora tudi o pomembnih projektih, kot so
Starejši za starejše pod okriljem Društva upokojencev Tržič, prometni varnosti za starejše in aktivnostih Doma Petra Uzarja Tržič, ki uspešno izvaja projekt GEROBUS.
»Veseli me, da smo na seji soglasno sprejeli sklep, v katerem je SSOT
podprl organiziranje posebnega prevoza za starejše (v smislu projekta Prostofer). Zgodba bo praviloma zaživela že v letu 2020,« je povedal podžupan Jure Ferjan, ki predseduje Sosvetu starejših Občine
Tržič in ob minulem mednarodnem dnevu starejših (1. oktober)

Zadovoljni obrazi po podpisu pogodbe o nakupu avto lestve (FOTO: arhiv
GRS Kranj).
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OBČINA TRŽIČ OBVEŠČA, DA PRODAJA:
1.
Nezasedeno enosobno stanovanje v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Podljubelj 281, 4290 Tržič, v izmeri
26,14 m² (po SIST ISO 9836) oziroma 25,5 m² (po podatkih GURS), ID znak: del stavbe 2141-259-1.
Najnižja ponudbena cena: 19.850,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec)

2.
Nezasedeno garsonjero v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cankarjeva cesta 13, 4290 Tržič, v izmeri
10,60 m² (po podatkih GURS), ID znak: del stavbe: 2143-908-6.
Najnižja ponudbena cena: 10.091,20 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec)

3.
Nezasedeno trosobno stanovanje v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Deteljica 7, 4290 Tržič, s pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 80,38 m² (po SIST ISO 9836) oz. 80,60 m2 (po podatkih GURS), ID znak: del stavbe 2144-108-4.
Izhodiščna cena: 103.490,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec)

4. Nepremičnine parc. št. 10/4, 10/16 in 10/18 k.o. 2145 Leše, ki v naravi predstavljajo stavbo na naslovu Leše 20, 4290 Tržič (objekt Žužla) in pripadajoče zemljišče te stavbe, skupaj v izmeri 378 m2. Nepremičnine se po namenski rabi nahajajo v
območju stavbnih zemljišč, površine podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora LEŠ 01. Nepremičnine se prodajajo
skupaj v paketu.
Izhodiščna cena: 40.440,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec)

5.
Nepremičnino parc. št. 871/2 k. o. 2141 Podljubelj, zemljišče v izmeri 1.117 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju
stavbnih zemljišč, površine razpršene poselitve (A), enota urejanja prostora POD 30.
Izhodiščna cena: 43.563,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec)

6. Nepremičnino parc. št. 694/2 k. o. 2141 Podljubelj, zemljišče v izmeri 943 m², ki se po namenski rabi nahaja v območju
stavbnih zemljišč, površine razpršene poselitve (A), enota urejanja prostora POD 30.
Izhodiščna cena: 27.582,75 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec)

Nepremičnini pod točkama 1. in 2. bo Občina Tržič prodajala po metodi neposredne pogodbe. Zainteresirane osebe lahko
interes za nakup izrazijo do vključno 6. 11. 2019, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in
priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe. Če bo za nakup nepremičnine zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Nepremičnine pod točkami 3.- 6. bo Občina Tržič prodajala na javnem zbiranju ponudb. Ponudniki so dolžni do 13. 11. 2019 do
12.00 ure oddati pisne ponudbe in plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene. Besedilo javnega zbiranja ponudb s podrobnejšimi pogoji je objavljeno na spletni strani Občine Tržič: http://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/.

Interesenti za nakup se za več informacij lahko zglasijo na Uradu za okolje in prostor Občine Tržič oziroma pokličejo na tel.
št. 04 5971 527.
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D-oživili smo srednji vek v Žiganji vasi
GAŠPER GOLMAJER

V soboto, 28. septembra 2019, se je v starem vaškem jedru Žiganje vasi d-oživljala prava srednjeveška pravljica. Občina Tržič si je kot organizatorka dogodka prizadevala, v sodelovanju z
mnogimi tržiškimi društvi in ustanovami, postaviti trdne temelje
povsem nove prireditve, ki bodo zdržali tudi v prihodnje. Na tem
mestu gre posebna zahvala Krajevni skupnosti Sebenje ter vsem
nastopajočim in sodelujočim. S prireditvijo D-oživi srednji vek
smo želeli izpostaviti pestro zgodovino enega izmed najstarejših
naselij v občini Tržič, ki s svojo čarobno kuliso več kot pol tisočletja stare votle vaške lipe in cerkve sv. Urha človeka popelje v
čas vitezov, plemstva in mitskih bitij, ki so razburkale domišljijo
srednjeveškega človeka. Kot se spodobi, se je dogajanje pričelo s
sveto mašo v latinščini, v gotski cerkvi sv. Urha. Ob bogatem kulturnem programu so si obiskovalci lahko izposodili srednjeveški

kostum, se preizkusili v lokostrelstvu, metanju nožev in sekir,
izdelavi unikatnih kovancev, medtem ko je srednjeveška tržnica razvajala njihove brbončice. Dogodek ocenjujemo kot izredno uspešen, saj smo poleg lokalnega prebivalstva z njim uspeli
v destinacijo privabiti obiskovalce iz različnih krajev Slovenije
in tujine. V povezavi z Gutenberškimi dnevi, bo D-oživi srednji
vek eden izmed nosilnih dogodkov ob 700-letnici prve omembe
Tržiča, ki jo bomo obeležili v prihodnjem letu 2020. Bistvo prireditev, kot je D-oživi srednji vek, je razgibati kulturno-zabavno
dogajanje v naši občini, podaljšati turistično sezono ter ustvariti
dodano vrednost turistični destinaciji. Poleg tega pa je d-oživljanje preteklih časov in načina življenja izraz spoštovanja do naših
prednikov. Le upamo lahko, da se bo kdo čez več kot pol tisočletja
spomnil tudi nas.

Člani KUD Ampus so za obiskovalce pričarali srednjeveško dogodivščino
(Foto: Gašper Golmajer).

Srednjeveško ozaljšani člani društva KD Kruh Križe (Foto: Dušan Podrekar).

Dekleta iz KD FS Karavanke in Kvarteta godal Violaske so med drugimi
poskrbeli za glasbene sladokusce (Foto: Tomi Križaj).

Prva izvedba prireditve D-oživi srednji vek, je bila izredno dobro obiskana
(Foto: Gašper Golmajer).

Dogodek je potekal v objemu več kot pol tisočletne vaške lipe in cerkve Sv. Urha v Žiganji vasi (Foto: Tomi Križaj).
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Krajevni praznik KS Podljubelj
NEJC PERKO, FOTO: MANCA ROZMAN

Letos obeležujemo 500 let cerkve Sv. Ane na Ljubelju, temu primerno je tudi jesensko dogajanje v KS Podljubelj. 14. 9. 2019 smo
v kampu Podljubelj organizirali prireditev, katere osrednje dogajanje so predstavljale Zmajske igre. Vodja iger je bil športni pedagog Silvo Japelj z ekipo in Športno društvo Podljubelj. Tekmovalne
ekipe so se ob tematskih igrah morale precej potruditi, bilo pa je
tudi veliko zabave. Najboljši so prejeli lepe pokale, delo domačina
Anžeta Bizjaka. Pred tem smo izvedli še pohod po Podljubeljski
dolini z ogledom prenovljene cerkve Sv. Ane in podružnice taborišča Mauthausen. Dogajanje so popestrili predstavniki Agencije
za varnost v prometu z rekviziti, ki na igriv način opozarjajo na
naše obnašanje v prometu. Koordinacijo z agencijo je prevzela ga.
Aneta Lavtar iz Občinske uprave Tržič. Sledila je še poslikava obraza in brezplačna pokušina peciva vaških gospodinj.

Vsem omenjenim in ostalim, ki ste pomagali pri organizaciji prireditve, se Svet KS Podljubelj najlepše zahvaljuje.

Obisk 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v Ankaranu
MIRO ROBLEK, FOTO: VALENTIN KLEMENČIČ

Člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Tržič, svojci in
simpatizerji smo se 21. septembra odpravili na vojaško strokovno
ekskurzijo. Obiskali smo 430. mornariški divizion v Ankaranu in
si ogledali ladjo Triglav, ki je bila na privezu v Kopru, kjer nas je
čakala posadka. Seznanili so nas o pomenu ladje, z nalogami, ki
jih opravljajo v našem morju in mednarodnem sodelovanju v akcijah reševanja beguncev in urjenju s tujimi enotami.
Na ladjo smo se lahko tudi povzpeli, si ogledali oborožitev, poveljniški most, radarsko postajo, kuhinjo, jedilnico in še marsikaj. Klub majhnosti je na ladji kaj videti. Po ogledu ladje smo se
poslovili in se odpravili v Ankaran v vojašnico mornariške enote
SV. Po predstavitvi 430. MOD SV in ogledu spominske sobe enote, prikaza zgodovine nastanka diviziona, uniform, odlikovanj,
mornariških oznak, smo si zaželeli srečno. Za zaključek smo se
odpravili na pozno kosilo, se pogovorili o videnem in se polni vtisov odpravili proti domu.

Tržičani v Pivko z veterani iz Postojne
LADO SREČNIK

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič je v soboto, 5. oktobra 2019, organiziralo strokovno ekskurzijo v Pivko, z
ogledom muzeja vojaške zgodovine in Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi in srečanje z veterani OZVVS Pos
tojna. Za organizacijo sta poskrbela veterana, majorja v pokoju,
Vojko Damjan in Anton Stritih.
Že na parkirišču Parka vojaške zgodovine v Pivki nas je počakal
veteran Silvo Boštjančič, ki je 15 let delal v tej kasarni, kjer je
sedaj muzej, in nas spremljal do zaključka ekskurzije.
Zahvala za sodelovanje velja predvsem veteranoma, upokojenemu majorju Silvu Boštjančiču in upokojenemu podpolkovniku
Janku Rutarju, tudi odličnemu vodiču po obeh muzejih Jaku Čelharju in seveda domačinoma Janku ter Janku Rutarju, ki sta poskrbela za degustacijo in pokušino primorsko-notranjskih dobrot.
Zadovoljni, polni vojaško-zgodovinskih informacij, z novimi
prijatelji, dobro voljo, udobnim avtobusom podjetja Toman ter
prijetnim voznikom smo se varno vrnili domov.
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Tržiški šoferji v Prlekiji
NUŠA HAFNER, FOTO: MIKLAVŽ BOLE

September je bil za člane in prostovoljce Združenja šoferjev in
avtomehanikov Tržič zelo naporen. Ko se v jeseni odprejo šolska
vrata, je cela kopica dejavnosti. kjer kot prostovoljci pomagamo
tudi šoferji. Po vsem tem pa se prileže tudi malo predaha.
V petek, 11. oktobra, smo se odpravili na že dalj časa načrtovano
pot v Prlekijo. Najprej smo se ustavili na Stari gori in si ogledali
tamkajšnji muzej društva OLDTIMER Stara gora, ki je staro kmetijo preuredilo v vzoren muzej. Imeli smo kaj videti. Za kratek
čas smo se v mislih preselili v čase naše mladosti in podoživeli
marsikateri spomin. Nato smo se odpeljali v vas Stara gora in si
ogledali še delujoči pravi mlin na veter. Delovanje mlina je popolnoma drugačno kot smo vajeni in ogled je bil res zanimiv. Pa še v
poznobaročno cerkev Svetega Duha smo odšli in si ogledali zanimive freske, nato pa v staro šolo, kjer je zbrana bogata etnološka
zbirka. Zelo veliko vtisov za en dan smo si nabrali.
Odpravili smo se proti Ptuju in se ob poti ustavili še na turistični
kmetiji Amur, kjer pa smo lahko začutili utrip sodobnega kmetovanja. Res je bilo zanimivo.

Prometni dnevi v Domu Petra Uzarja
NUŠA HAFNER, FOTO: ANŽE HAFNER

Tri četrtke smo člani Združenja šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Tržič aktivno sodelovali pri izvedbi prometnih dni v
Domu Petra Uzarja. Vse skupaj se je dogajalo okrog 1. oktobra,
ki je obenem tudi dan starejših občanov. Najprej smo bili že 26.
septembra na skupnem sprehodu po Bistrici. Po pregledu vseh
pripomočkov za hojo in opremljanju z odsevnimi trakovi smo se
odpravili na pot. Premagovali smo ovire, kot so robniki, stopnice
in podobno. Ker pa smo vse s pomočjo spremljevalcev premagali,
smo vsi skupaj na koncu veselo zapeli.

Vse aktivnosti smo izvajali z dovoljenjem vodstva doma in njihovo delovno terapijo. Prva dva četrtka nas je spremljal tudi pod
župan Jure Ferjan, na predavanju pa župan mag Borut Sajovic.

Naslednji četrtek, 3. oktobra, smo sodelovali na domskem
semnju, kjer so se predstavila razna društva, krajevna skupnost,
organizacije in pripravili našo predstavitev v slikah, obenem pa
tudi pokazali, kako opremljeni moramo biti, ko stopimo na cesto.
Tretji četrtek,10. oktobra, smo v domu pripravili predavanje o
starejših v prometu in si nazorno pogledali fotografije arhitektonskih ovir, na katere smo naleteli med sprehodom in se pogovorili o tem, kako se jim izogniti ali jih premagati.

Utrip srca z imenom ROŽNOVENSKA POT
MARIJA LAVTAR

V soboto, 5. oktobra, pred praznikom ROŽNOVENSKE MATERE
BOŽJE, smo se spet odpravili na romanje. Kot običajno smo se ob
8.30 uri udeležili sv. maše in se nato zbrali pred Baziliko Marije
Pomagaj na Brezjah, kjer smo prejeli sv. blagoslov. Spremljal nas
je čudovit jesenski dan.
Skrivnostna je ta pot in težko je opisati občutke ob hoji, ki jo
spremlja molitev vseh štirih delov Rožnega venca ob družbi prijateljev, znancev in tudi mnogih, s katerimi smo se prvič srečali,
saj prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Na pol poti je info točka na
kmetiji p'r Matičk, kjer se ob prigrizku malo oddahnemo, nato pa
pot nadaljujemo naprej proti Lešam. Veseli nas, da prihaja vedno

več mladih in tudi družine. Seveda je prisotna utrujenost, a tudi
zadovoljstvo po 12 km poti nazaj v Baziliko k Mariji Pomagaj, kjer
se zahvalimo za srečno vrnitev.
11. novembra bo minilo 10 let, odkar smo se prvič podali na to romarsko pot in jo posejali z molitvijo, posledica pa je bogata žetev, saj poteka od takrat štirikrat letno. Največ nas je bilo lani v
oktobru, in sicer 120, tokrat pa 75. Pobuda je nastala v Društvu
sv. Neža v Brezjah pri Tržiču, ki jo izvajamo v okviru prijateljev
Rožnovenske poti in prijateljskem društvu iz Kranja, Kranjčani
materam ter Občine Tržič. Naslednje romanje, adventno, organizirano 12. decembra.
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Dan za življenje Pod kostanjčki
ALENKA GOLMAJER TERZIEV, FOTO: JAKOB GRADIŠAR

V KS Sebenje smo v jesensko sobotno popoldne združili tri dogodke, pri katerih je bil skupni imenovalec življenje.
Z revijalno košarkarsko tekmo smo uradno odprli prenovljeno
otroško in košarkarsko igrišče, ki ga domačini že več kot trideset
let poznamo pod imenom Pod kostanjčki. Na tekmi so se pomerili domačini, posebna gosta ekipe modrih in belih sta bila naš
župan, mag. Borut Sajovic in legenda slovenske košarke, Roman
Horvat. Veseli smo, da se je na to igrišče po obnovitvi spet vrnilo
življenje in upamo, da ga bo še več.
Od Rotary kluba Tržič Naklo smo v okviru njihovega projekta
Dan za življenje prejeli AED napravo, ki je nameščena na trgovini Markič v Žiganji vasi. Da pa bi krajani znali AED napravo tudi
pravilno uporabljati, nam je dr. Tatjana Peharc v obliki predavanja in praktičnih vaj predstavila temeljne postopke oživljanja.
Veseli smo, da imamo sedaj tudi v naši KS na voljo svojo AED napravo, ker nikoli ne vemo, kdaj jo bo potreboval ravno naš bližnji.
Imeli smo možnost si od blizu ogledati, kako zgleda pravilno
postopanje ob prometni nesreči, v kateri sta udeležena osebni

avtomobil in traktor. Vajo reševanja so nam prikazali člani PGD
Križe, PGD Bistrica pri Tržiču, člani reševalne ekipe ZD Tržič in
policisti PP Tržič. Hvala vsem sodelujočim za nazoren prikaz in
občutek varnosti, ki ste nam ga dali z vašim usklajenim ravnanjem, saj vemo, da se na vašo pomoč lahko zanesemo.

Teden odprtih vrat in delovni zajtrk v Domu Petra Uzarja
MAJA OLIP, MAG. SOC. DEL., FOTO: ARHIV DPU

Teden odprtih vrat je v Domu Petra Uzarja, trajal je od 30. septembra do 4. oktobra. Poleg domskega semenja, tradicionalne
prireditve ob mednarodnem dnevu starejših, dneva za slovenski
film, je potekal tudi delovni zajtrk, ki ga vsako leto organizirajo
za partnerje, s katerimi sodelujejo. Tokrat se je delovnemu zajtrku pridružil tudi župan občine Tržič, mag. Borut Sajovic, direktorica občinske uprave dr. Metka Knific Zaletelj, iz Klinike Golnik
socialni delavki Petra Mikloša in Maša Žugelj, vodja patronažne
službe v ZD Tržič, diplomirana medicinska sestra Vesna Kovačevič iz Doma Petra Uzarja pa direktorica dr. Karmen Arko, Urban Bole, namestnik direktorice za področje zdravstvene nege in
oskrbe, Maja Olip, vodja pomoči na domu, Maja Rant, socialna
delavka, Bojana Hočevar Posavec, diplomirana medicinska ses
tra. Udeleženci delovnega zajtrka so izpostavili izzive, s katerimi
se srečujejo pri svojem delu. Med drugim so se dotaknili velikega
števila prebivalcev, starih nad 65 let, čakalnih vrst za institucio-

Malo drugačen dan
POLDE STEINER, FOTO: ARHIV DPU

6. 8. 2019 je bil za stanovalce Doma Petra Uzarja poseben dan,
povabljeni smo bili na izlet na planino Dolga njiva. Na lep sončen
dan se nas je zbralo okrog 25 in s tremi kombiji smo se odpeljali na planino. Tam nas je pričakal oskrbnik Matjaž Kleindinst.
Pogostil nas je s kosilom, masovnekom, kislim mlekom in ajdovi
žganci z ocvirki.
Vzdušje na planini je bilo zelo prijetno in zabavno, izleta smo bili
veseli vsi, saj smo tako še enkrat zadihali svež gorski zrak in obudili spomine na mlada leta. Še posebej se je izleta razveseli Walter
Steiner, ki je v mladosti veliko dni preživel prav na tej planšariji.
Ob odlični družbi, čudovitem pogledu na Košuto ter živino na paši
je izlet še prehitro domov. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo oskrbniku Matjažu, voznikom Flora – Tours in osebju
Doma Petra Uzarja.
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Bili so ansambli
NEJC PERKO, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA TRŽIČ

Pestro družabno dogajanje v Tržiču z naslovom »Gor pa dol po
pvac« smo v tržiški knjižnici tokrat namenili ansamblom, ki so
zabavali Tržičane od konca druge sv. vojne do 70. let 20. stoletja.
Boris Kuburič (JSKD OI Tržič) in Nejc Perko (Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja) sva na prireditvi predstavila zbrano gradivo in obenem povabila goste, ki so bili člani ansamblov ali pa se dogajanja spominjajo po pripovedovanju. Na povabilo so se prijazno
odzvali Franci Šarabon, Nuša Hafner Goričan, Edi Perko, Irena
Ješe Lončar, Janko Meglič, Tone Remškar in Miro Lapanja, sodeloval je tudi Karel Štucin. Prva med zasedbami, ki je delovala
že pred vojno je bil Bedinov šramel, Srake pa so začele takoj po
njej. Spoznali smo nastanke pesmi, ki so ponarodele, npr. Ko v
jutranjem soncu ali Cinca marinca. Tržiški salonski orkester je bil s
strani vseh označen za zelo kvalitetnega in je v mnogočem presegal lokalni okvir. Šarabonov kvintet je deloval konec 40. in začetek
50. let. Franci Šarabon je spomnil na to, da je idejo za sozvočje
trobente in klarineta Vilko Avsenik dobil pri njih. Po Ansamblu
bratov Goričan se je mdr. ohranil tudi programski list, iz katerega
lahko izpeljujemo zanimive primerjave z današnjimi ansambli.
Mladi Jazz Peko je prinesel konec 50. let nov repertoar v Tržič, kot
se spominja Janko Meglič so preigravali tudi Luisa Armstronga.
To je bila takrat »frišna glasba«. Janko je bil po vrnitvi iz vojske v
prvi zasedbi Ansambla Radia Tržič, ki je bil ustanovljen na pobudo
Nenada Antoniča. Tudi za ta ansambel velja, da se je zasedba precej menjavala, glavni razlog je bilo služenje vojaškega roka. Tone
Remškar se je zasedbi priključil v zadnji fazi delovanja, nastopali so veliko, precej v dvorani Casino na Bledu. Spremljali so tudi
znane pevce, npr. Marka Novosela, Radojko Šverko, Iva Robića,
Alenko Pinterič … V zasedbi sta delovala znana Janko Ropret in
Marjan Ogrin. Tone in Janko sta skupaj igrala v skupini The Fich a

fay. Sredi 60. let je »razgrajala« skupina The Divers, »težki frajerji
iz Fabrke«, ki jih je predstavil bobnar Miro Lapanja. Zadnji dve
skupini sta igrali takrat aktualno glasbo mladih, tudi uporniško,
repertoar so sestavljale pesmi iz glasbenih lestvic Radia Luxembourg. Dobra zasedba iz 60. let je bila tudi Šest mladih.
Podatke za domoznanski večer smo zbirali dolgo časa in po kapljicah. Zavedamo se, da smo kakšno od zasedb nenamerno izpustili, zato v tržiški knjižnici ali Območni izpostavi JSKD priporočamo za kakršnokoli informacijo ali gradivo. Že iz do sedaj
zbranega pa se da razbrati zelo živahno dogajanje na tem področju v Tržiču.
Zahvaljujemo se vsem gostom za zelo zanimiv večer.

Digitalno = realno = normalno
ALEŠ AHČIN, FOTO: ALEŠ AHČIN

Digitalno = realno = normalno je bil celodnevni dogodek, izveden
9. oktobra 2019, na katerem smo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
predstavili 7 najimenitnejših slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem obogatenih in virtualnih vsebin. Podjetja ART REBEL 9, CtrlArt, IZSTOP d.o.o. / 505 VR, Creative Solutions, Multiversum, Laboratorij Tehnološki park Ljubljana (Look Around
360) in SIMmedia so predstavila inovativne rešitve na področju
razširjene resničnosti, ki se uporabljajo v izobraževanju, turizmu, kulturni dediščini, zdravstvu, podjetništvu, industriji, gos
podarstvu...

Križe; Alpetek, komunikacijski inženiring d.o.o., Križe; Tržič TV,
Vprašaj d.o.o., Tržič; Melom d.o.o., Tržič; Lesni center Tržič d.o.o.,
Tržič; LukaTour prevozi s.p., Retnje; Sigiart, Igor Šober s.p., Tržič; Multiversum - Marko Cafnik. Prepričani smo, da je dogodek
uspel tudi zaradi hitrega odziva, posluha, pomoči in doprinosa
naših sponzorjev.

Obiskovalcem je bil dogodek izjemno všeč, o njem so med drugim
povedali:
»Učenci naše šole so bili nad delavnicami navdušeni, prav tako
spremljevalca. Učenci niso imeli časa, da bi počeli druge vragolije.
Bili so zelo motivirani.«
»Odlična organizacija, delavnice, vse točno po načrtu. Hvala vsem
delavcem knjižnice Toneta Pretnarja Tržič. Računamo, da bo drugo
leto prav tako organizirano.«
»Zanimiva izkušnja. Vsekakor podpiram tovrstno tehnologijo na
področju izobraževanja in turizma.«
»Prihodnost gre v tej smeri; eden izmed načinov, kako doživeti določen kraj, zgodovino, dediščino ter jo ponuditi obiskovalcu.«
Pri organizaciji in izvedbi dogodka so nam z veseljem prišli na
proti naši sponzorji: Tiskarna Uzar d.o.o., Tržič; Klemen Grašič,
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Alteršola za mlajše v KS Bistrica pri Tržiču
IRIS ZAVELCINA, FOTO: ARHIV ALTERŠOLE

V prostorih KS Bistrica že pet let izvajamo
preventivni program Alteršola za mlade s
poudarkom na komunikacijskih treningih. Mladim ob vikendih zvečer omogočamo kvalitetno preživljanje prostega časa,
pridobivanje novih znanj in kompetenc za
življenje. Na željo staršev smo z letošnjim
šolskim letom organizirali še skupino za
mlajše (stare od 9 do 11 let). Skupina poteka ob petkih od 18.00 do 20.00 in po dogovoru. Odziv je super, od petka do petek

nas je več, še vedno pa se nam lahko pri
druži še kak nov član. Ob tako domiselnih,
zabavnih in energičnih Alteršolarjih nam
zagotovo ne bo dolgčas.
Projekt sofinancira Občina Tržič in je za
udeležence brezplačen. Starši in mladi,
ki bi se nam želeli pridružiti, nam lahko
pišete na info@altersola.si ali pokličete
040-659-670 (Monika). Več informacij o
naših programih pa si lahko pogledate na
www.altersola.si.

Brezplačni rock and roll in hip hop za nove člane
JURE MARKIČ, FOTO: ARHIV PLESNI KLUB TRŽIČ

Plesni klub Tržič vabi na svoje treninge
akrobatskega rock and roll-a fante od
sedmega leta dalje. Na treningu je zagotovljena dobra volja, dobra družba, odlična glasba in vrhunski trenerji. Fantje, novi
plesalci, akrobatskega rock and roll-a
celo leto plešejo brezplačno, zato se hitro
vpiši in postani del naše velike družine.
Pogoji za sodelovanje so:
– deček
– starost 7 let ali več
– novi član kluba
Plesni klub Tržič tudi letos ponuja
brezplačne tečaje hip hop za nove člane
celo plesno leto 2019/2020.
Pogoji za sodelovanje so:
• novi član
• starost 7 do 11 let

• prijava preko maila plesni.klub.trzic@
gmail.com (ime in priimek, starost,
naslov )
• veselje do hip hopa.
Predznanje plesa ni pogoj za vpis. V skupino
za brezplačni hip hop bomo sprejeli 20 otrok.
V primeru, da se prijavi več kot 20 plesalcev, se upošteva zaporedje prijav.
Plesna sezona se je za plesalce RnR začela več kot odlično. Na KV turnirju v Ljub
ljani so plesalci PK Tržič osvojili odlične
uvrstitve in sicer:
-- članska kategorija: Teja Gajski in Jaka
Jordan 3. mesto
-- mlajši mladinci: Iris Nučič in Jure Jordan 1. mesto,
-- mlajši mladinci: Sara Nadvešnik in
Maj – Amadej Tišler Sušnik 5. mesto.
Čestitke! Vabljeni k vpisu skozi celo leto.

Nova otroška igrala in palačinkin živ-žav v Zavetišču v Gozdu
STANISLAV FICKO, FOTO: STANISLAV FICKO

V nedeljo, 22. septembra, dopoldan je bilo
ob Zavetišču v Gozdu zelo živahno. Nova
igrala so bila polna otrok, pekle so se pa
lačinke, ob igrah in lepem vremenu pa ne
popisno vzdušje in veselje, ki je trajalo vse
do popoldanskih ur.
Našim najmlajšim je bilo ob Zavetišču v
Gozdu predano v uporabo novo in urejeno
otroško igrišče z igrali, ki ga je Planinsko
društvo Križe uredilo s finančno pomočjo
in v sodelovanju z območno enoto Zavarovalnice Triglav Kranj. Ob tej priložnosti se
je predsednik društva zahvalil direktorici
Janki Planinc in njeni sodelavki Zinki Zavrl
Križaj, ki sta prisluhnili društveni prošnji
za sodelovanje. Vsa igrala in obe plezalni
steni (ena plezalna stena je na hiški, druga
je prosto stoječa) bodo našim najmlajšim
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omogo
čala varno in aktivno preživljanje
prostega časa z veliko atraktivnosti v neokrnjeni naravi pod Kriško goro.
Posebna zahvala gre tudi izvajalcem, ki so
pri projektu sodelovali, in sicer: podjetje
3 MA LES iz Ruš za kvalitetno izvedbo in
postavitev gugalnic in hiške ter dobavo in
položitev gumiranih ekoloških blažilcev
padcev, podjetje BSS iz Lesc za postavlje
no plezalno steno in podjetje Tlakovit iz
Podbrezij za pripravo površine in postavi
tev varnostne ograje.
V nadaljevanju je potekala tradicionalna
prireditev Palačinkin živ-žav 2019. Ob pri
jetnem vzdušju so štiri ekipe merile zna
nje o peki palačink. Spekli so več kot 500
palačink. Zmagovalca po številu spečenih

palačink pa sta bila že tretjič zapored Mira
in Peter Mali z Golnika. Vsi sodelujoči pa
lačinkarji so prejeli pokale in promocijska
darila zavarovalnice in društva.
Med prireditvijo so se vsi udeleženci sez
nanjali z varnostjo in ravnanji v prometu,
s poudarkom na varnosti otrok v prometu.
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Glasbeno društvo Fankadelik
TIMOTEJ KOREN, FOTO: JOŠT BELHAR

Glasbeno društvo Fankadelik je nastalo leta 2011 pod okriljem lokalnega rimo-klepača Jošta Tadvana Urbanca. Takrat so se skupaj
z glasbeniki podobnih generacij povezali v skupino T.M.S crew,
s katero so nato v letu 2013 posneli svoj prvi album z naslovom
''Kdo miži''. V letošnjem letu bodo izdali svoj 2. album, katerega
naslov zaenkrat še ni znan.
Leto 2017 velja kot neka prelomnica v kulturnem razvoju na Gorenjskem, saj je mladina, ki je v tem času nekoliko odrasla, začela
ustvarjati svojevrstno glasbo, uresničevati nove ideje ter kovati
plane za prihodnost. Tako so se neko popoldne ob kavici in debati
Jošt Urbanc, Timotej Koren, Marinko Mihailica, Samo Nadižar,
Daniel Kovačevič, Jošt Belhar, Sanja Kovačevič ter Jasmin Mulalič
povezali v tako imenovano združbo Fankadelik Ent., s katero so
do danes organizirali že več uspešnih dogodkov, in sicer 123 Raps
Vol 1.(Drill, Klemen Klemen, Joe), 123 Raps Vol 2.(Mrigz & Ghet,
La Bagra, Mirko Grozny), Elektrodelik (Mike Vale, Alex Ranerro,
Wide Dimension), FADR v Salamander Baru, ipd.
Organizacija dogodkov pa seveda ne bi tako gladko tekla brez njihovih zvestih sponzorjev in donatorjev, kot so Tina bar Jaslice,
Brivnica Rogelj, Žak Krovstvo – Grega Perko s.p, Okrepčevalnica Futr, Picerija Ponvica, Pump Bar Naklo ter Gostilna in picerija
Kozuc.

»V prihodnosti takih dogodkov pričakujte še več!« – pravi mlada
ustvarjalna ekipa Fankadelik Ent.

Kaj se dogaja v KTŠ?
JERCA KRALJ, FOTO: ARHIV KTŠ

Novo šolsko, študijsko leto je že v polnem teku. Da je učenje laž
je, ekipa Kluba tržiških študentov skrbi za pestro dogajanje med
študijem za študente in dijake v občini Tržič. V septembru smo
obiskali adrenalinsko - pustolovski park Gardaland, v oktobru
smo organizirali paintball v Radovljici, odbojko v Sokolnici in
Tradicionalno KTŠ brucovanje s 101ka band v Casi Latini. V no
vembru načrtujemo impro predstavo, koledarsko leto pa bomo
zaključili decembra s Prednovoletnim žurom z Vilijem Resnikom.
Več o dogodkih lahko spremljate na naši Facebook strani Klub tr
žiških študentov, Instagram profilu @kts_trzic in spletni strani
www.klub-ts.si.
Vse dijake in študente vabimo, da se včlanijo v klub in koristijo
ugodnosti, kot so inštrukcije v Alteršoli, številne vadbe v Plesnem
studiu Špela, cenejša karta za fitnes Stegnar in Bios, ter kupone
za cenejšo prehrano v nekaterih tržiških restavracijah. Poleg tega
imate ugodnosti pri vseh dogodkih, ki jih organizira klub.
Iščemo tudi nove aktiviste, ki bi soustvarjali in sodelovali pri pro
jektih na različnih področjih ter tako pomagali pri iskanju rešitev

za večjo vključenost dijakov in študentov na dogodkih v Tržiču.
Če se vidiš v tej vlogi, nam piši na elektronski naslov ktstrzic@
gmail.com. Vabljeni!

V PLESNEM STUDIU ŠPELA PLEŠEMO, ŠPORTAMO,
TEKMUJEMO IN SE ZABAVAMO!
Novo šolsko leto smo v Plesnem Studiu Špela začeli nadvse uspešno. Poleg začetka plesnih tečajev za otroke, mladino in
odrasle ter športnih vadb za vse, smo se konec septembra in oktobra udeležili svetovnih prvenstev v street plesih na Češkem
in HIPHOPa v Nemčiji. Naša plesalka RIKA DOLŽAN je v mednarodni konkurenci osvojila 7. mesto. Čestitke vsem plesalcem!
Špela, Plesni Studio Špela.
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60 let Komunale Tržič
METKA ŽUMER, FOTO: FOTO ČEBRON

Komunalno podjetje Tržič je bilo ustanovljeno 29. januarja 1959.
Danes v podjetju upravljamo z desetimi javnimi vodovodnimi
sistemi, iz njih se je v lanskem letu oskrbovalo 12.216 prebivalcev. Upravljanje kanalizacije izvajamo v dvanajstih naseljih,
dolžina kanalizacijskih vodov znaša skupno 63.171 metrov. Upravljamo s 60 ekološkimi otoki v občini, kar pomeni en ekološki
otok na 249 prebivalcev. Kot upravljavec skrbimo za vzdrževanje
pokopališč Tržič, Kovor, Križe in Lom pod Storžičem, na katerih je skupaj 2737 grobnih enot. Gradbena enota opravlja dela za
ostale enote v podjetju, gradi infrastrukturo in opravlja storitve
za zunanji trg. Kot koncesionar v občini Tržič skrbimo tudi za
skupno 131 km kategoriziranih cest v 13 krajevnih skupnostih.
Iz vrste manjših občinskih podjetij, ki so v preteklosti izvajala
komunalno dejavnost, se je razvilo podjetje Remont, ki je bilo
predhodnik Komunale Tržič. Od nekdanjih dejavnosti Komunalnega podjetja Tržič, ki so bile: kamnolomi in peskokopi, apnenica, mostna tehnica, javna klavnica in javne pralnice, vrtnarija in
cvetličarne, vodovod, kanalizacija, snaga, tržnica ter pokopališča
in pogrebna dejavnost, so tako do danes ostale: oskrba s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki,
pogrebna in pokopališka dejavnost, gradbena enota in vzdrževanje občinskih cest.
Ob visokem jubileju smo v četrtek, 10. oktobra 2019, v Kulturnem
centru Tržič pripravili slovesnost, na katero smo povabili tudi
sedanje in nekdanje zaposlene. Posebno mesto med občinstvom
je imela gospa Draga Koren, 96-letna Tržičanka, ki je bila zaposlena že v Remontu in je kasneje do upokojitve delala kot vodja
finančne službe v Komunalnem podjetju Tržič. Pohvalne besede in

tudi besede spodbude sta prisotnim zaposlenim poleg direktorja
Primoža Bajžlja namenila tudi župan mag. Borut Sajovic in podpredsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Antun Gašparac.
Med hudomušnim pogovorom z voditeljico Sašo Pivk Avsec nam
je nekaj dogodkov iz zgodovine podjetja opisal Janez Perko, upokojeni dolgoletni sodelavec podjetja. V izjemno čast si štejemo,
da sta bila tako gospa Koren kot tudi gospod Perko pripravljena
deliti svoje spomine na delo v podjetju. Njune besede so del zbornika, ki smo ga izdali ob 60-letnici podjetja in se jima na tem
mestu iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Čudovito vzdušje sta na odru v kulturnem delu programa pričarali mlada tržiška pevka Klara Jazbec in vrhunska violinistka Anja
Bukovec.
Veseli nas, da so se slovesnosti udeležili tudi nekateri nekdanji
direktorji: Jože Valjavec, Olga Peternelj, Lado Srečnik, Janez Perko in Vesna Jekovec.
Prisrčno je bilo srečanje nekdanjih sodelavcev v preddverju dvorane Kulturnega centra Tržič po koncu uradnega dela prireditve.
Svoje spomine in lepe trenutke so nasmejani obujali še dolgo in si
obljubili, da se kmalu ponovno snidejo.

6O let uspešnega delovanja Ljudske univerze Tržič
NATALIJA BRUMEN, DIREKTORICA LJUDSKE UNIVERZE TRŽIČ, FOTO: KRISTINA ZUPAN

V soboto, 12. 10. 2019, smo v okviru tržnega dne v atriju Občine
Tržič praznovali 60 – obletnico delovanja Ljudske univerze Tržič. Prav namerno smo se odločili za tržni dan, ker so tržni dnevi
v Tržiču ljudski, tradicionalni dogodki, Ljudska univerza Tržič
pa ima poudarek na 'ljudska'. Zato si težko predstavljamo, da bi
lahko 60 let delovanja Ljudske univerze praznovali kako drugače.
Skupina ljudi je zjutraj obiskala predavanje z Irmo Lipovec ob
kavi v kavarni Platz, na temo zdravja. Zelo obiskana pa je bila
tudi 90. samostojna razstava našega slikarja Vinka Hlebša v
prostorih Ljudske univerze Tržič, ki si jo še vedno lahko ogledate.
Med povabljenimi so bili tudi bivši direktorji in direktorice, ki so
pomagali graditi zgodovino razvoja Ljudske univerze Tržič, in sicer: Anka Bizjak; Barbka Drobnič, Heda Šivic, Zvonka Pretnar,
Melanija Primožič, Mitja Slapar in Metka Knific Zaletelj.
Med pomembnim gosti je bila predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport gospa Teja Dolgan in predstavnica
Andragoškega centra Slovenije gospa Ester Možina.
Podpreti so nas prišli tudi konzorcijski partnerji, Ljudska univerza Radovljica, s katero smo skupno v projektu Znanje nas aktivira 2.
Osrednji program ob 10.00 je prikazal utrinke delovanja Ljudske
univerze Tržič, saj so v njem sodelovali predavatelji, mentorji in
udeleženci, in sicer: udeleženci VDC Kranj, enota Tržič so odpeli
dve pesmi. Pevka Eva Moškon in kitarist Luka Ropret sta popestrila program z glasbo; Plesalke Univerze za tretje življenjsko
obdobje so prave zvezde in brez njih na prireditvah kar ne gre.
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Sledil je simpatičen nastop podjetniške skupine Pozdravček iz
OŠ Tržič. Za konec so svoje občutke z nami delili tudi udeleženci
programom in zunanji sodelavci: Alenka Slapar, Anka Škufca in
Jožica Koder, ki je povzela zgodovino delovanja Ljudske univerze
od leta 1959 pa vse do danes.
Program je povezoval 'Tržičan', komik Sašo Stare in poskrbel za
sproščeno vzdušje.
Vsem se, v imenu Ljudske univerze Tržič, zahvaljujem za sodelovanje, podporo in za vse spodbudne misli, ki ste jih delili z nami.
Posebej se zahvaljujemo Občini Tržič, direktorici občinske uprave
dr. Metki Knific Zaletelj, ki je zbrane občane pozdravila in nagovorila v imenu Občine Tržič
HVALA, KER STE NAŠI ŽE 60 LET!
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O mojih izkušnjah in sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič
JOŽICA KODER

Začetek sodelovanja sega v leto 1996, ko
me je vodja takrat še Delavske univerze Heda Šivic povabila v študijski krožek,
katerega namen je bil zbirati in zapisati tržiške anekdote. Delavska univerza je
bila takrat še v sklopu Zavoda za kulturo
in izobraževanje Tržič, direktorica je bila
danes predsednica Društva upokojencev
Zvonka Pretnar. Skupina zbiralcev, ki se je
srečevala v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, je bila kar velika, anekdot se je nabralo
za drobno knjižico z naslovom Tržiške ta
fletne, s podnaslovom Anekdota kot odsev družabnega življenja v Tržiču. Največ
anekdot sta povedali Tržičanki Draga Koren in Mira Primožič. Naslovnico je oblikovala tržiška slikarka Mari Šmid.
V oktobru 1999, točno pred dvajsetimi leti,
me je direktorica Ljudske univerze Heda
Šivic, takrat je bila ljudska univerza že samostojna ustanova, povabila učiti učence
slovenščino v 7. in 8. razredu, mladostnike, ki iz različnih razlogov niso mogli uspešno končati osnovne šole. Prav po zaslugi Ljudske univerze Tržič je uspešno
zaključilo osnovno šolo veliko mladostnikov, ki so se potem vključili v različne šole,
nekateri so šolanje nadaljevali kar na ljudski univerzi, kjer je že toliko let organizirajo osnovnošolske in srednješolske pro-

grame ter omogočajo pridobiti izobrazbo v
domačem kraju.
Po petih letih poučevanja sem se pridružila skupini v študijskem krožku Tako
sokuhale naše babice. Vodja je bila Heda
Šivic, mentorica pa sodelavka Jana Mlačnik. Zbrale smo recepte. Ustvarile smo dve
knjižici, v vsaki je po trideset receptov za
stare jedi; iz Tržiča, Kovorja, Leš, Loma in
Doline. Hkrati so nastali zapisi o navadah
in načinu življenja ljudi med obema vojnama in po drugi vojni.
Povedala bom dve zanimivosti iz druge
knjižice, ki mi ju je povedala gostilničarka
Metka Košir, Damulnekova Metka: in sicer o tem, kje je začetek Šuštarske nedelje.
Korenine ima prav v Damulnekovi gostilni
in segajo v leto 1950. Zaslužni možje pa so:
ustanovitelj in prvi predsednik Turističnega društva Tržič Maks Štumfel, Mirko
Majer, prof. Jože Rakovec, Kozma Ahačič
in Cena Košir, Damulnekov Cena. Povezali
so se s tovarno Peko in v spomin na strokovne izpite, ki so bili za vse stroke, ne le
za čevljarske, naj bi bil šuštarski praznik,
ki so ga poimenovali Šuštarska nedelja.
Tako je povedala Metka Košir. Vajenec, ki
je po opravljenem izpitu postal ksel, pomočnik, je smel popiti 2 dcl vina.

Knjižici smo predstavili v Knjižnici dr.
Toneta Pretnarja. Študijski krožek pa na
srečanju podobnih skupin, ki so delovale v
okviru ljudskih univerz na Gorenjskem. To
je bilo v letih 2000 in 2003.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST MOČNO
ZAZNAMUJE ČAS DIREKTORICE DR.
METKE KNIFIC ZALETELJ.
Prvo leto po nesrečnem odhodu Majde Haler, znane tržiške planinske vodnice, ki je
na ljudski univerzi obiskovala slikarsko
šolo tržiškega slikarja Vinka Hlebša in pisala pesmi, to je bilo leta 2011, je Metka
Knific poskrbela, da je izšla lična knjižica
pesmi in ilustracij Majde Haler, z naslovom
V mavrici barv iščem modrino. Pesniško
zbirko smo predstavili v Paviljonu NOB,
kjer je bila hkrati razstava njenih slik, ki so
nastale pod mentorstvom Vinka Hlebša.
Najbolj obširno delo je knjiga Tržiška dekleta daleč slove, njena vsebina je nastajala pri Ljudski univerzi Tržič in je plod
dela študijskega krožka, v katerem smo
udeleženci raziskovali oblačilno dediščino
v Tržiču, še več pa po vaseh.
Več na:
www.trzic.si/trzican

Tradicionalno 37. srečanje tržiškega Abrahama
ORGANIZACIJSKI ODBOR TRŽIŠKI ABRAHAM 2019, FOTO: FOTO ČEBRON

Že tradicionalno vsako leto, na tretjo soboto
v septembru, poteka srečanje tržiških Abrahamovcev. Tudi letos je bilo tako. Vreme kot
naročeno in ni bilo ovir za 120 udeležencev,
ki smo se odpravili pod severno steno Storžiča, ki so ga božali popoldanski jesenski
žarki. Tokrat ne na vrh, korak se nam je
ustavil v Domu pod Storžičem, kjer nas je
prijazno sprejela in se za nas potrudila nova

oskrbniška ekipa. In prihajali smo … nekateri peš, drugi na štirih kolesih, prav vsi pa
dobre volje in z nasmehom, ki je pričaral
prešerno vzdušje, številne objeme in stiske
rok. Bilo je nepozabno, ko smo obujali spomine, nazdravili novemu obdobju življenja
in vsi skupaj poskrbeli za to, da se nam je
ob skupnem druženju čas za hip ustavil in
smo se s spomini spet vrnili v osnovno-

šolske klopi. Naša zahvala gre celotni ekipi
Doma pod Storžičem, Planinskemu društvu
Tržič, vsem sponzorjem in donatorjem, ki
so nam kakorkoli pomagali pri izvedbi srečanja. Iskrena hvala vsem Abrahamovcem
generacije 1969, ki ste se odzvali vabilu in
bili del nepozabne ekipe, ki je spisala novo
Abrahamovo zgodbo in vztrajala vse do jutranjih ur. »Prou fletn j´ bvo!«
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intervju

11. november - svetovni dan boja proti
odvisnosti
MAJA TEKAVEC, FOTO: SUZANA GLADOVIĆ

November se obeležuje kot mesec boja proti zasvojenosti,
čeprav je skozi vse leto pomembno ozaveščati ter spodbujati
k večjemu sodelovanju med različnimi ustanovami, društvi,
organizacijami, ki delujejo na področju zasvojenosti.
Po besedah strokovnjakov, o zasvojenosti pri posamezniku
govorimo, ko se določen vedenjski vzorec (npr. jemanje droge, brskanje po spletu,…) začne ponavljati iz dneva v dan in
postane središče razmišljanja ter dogajanja v njegovem življenju. Zasvojenost je vedenje, ki vpliva na telesno in duševno stanje zasvojenega, prizadene njegove odnose z okolico in
njegovo ustvarjalnost.
Pozitivne življenjske spretnosti, ki se jih naučimo v zgodnjem
otroštvu, lahko zmanjšajo možnost za razvoj zasvojenosti v
kasnejšem obdobju. Zato so še kako pomembni pozitivna samopodoba, razvijanje lastne odgovornosti, sposobnost izražanja čustev, spoštovanje drugih in drugačnosti, pravilen
pristop pri prenašanju porazov,… Za vzpostavitev varnega
okolja za razvoj mladih in preprečevanje odvisnosti je izred
nega pomena skupno delovanje staršev in šole.
Od leta 2010 se socialnovarstveni program Reintegracijski
center, katerega izvajalec je Center za socialno delo Gorenjska - Enota Kranj, izvaja tudi v Domu Vincenca Drakslerja v
Pristavi pri Tržiču.
Pogovarjali smo se s Suzano Gladović, univerzitetno diplomirano socialno delavko, ki dela v Reintegracijskem centru
od leta 2012, od leta 2018 pa je v vlogi strokovne vodje programa. Prav tako je predsednica Lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Kranj.
Komu vse je namenjen vaš program Reintegracijski center?
Program je namenjen vsem osebam, ki imajo težave s katerokoli vrsto zasvojenosti in njihovim svojcem. Ukvarjamo se
tako s kemičnimi zasvojenostmi (alkohol, različne droge…)
kot nekemičnimi oz. vedenjskimi zasvojenostmi (računalniš
ke vsebine, igre na srečo, odnosi…).
Gre za t.i. bivalno in izven bivalno obliko obravnave, je tako?
Bivalna oblika je namenjena tistim, ki so vzpostavili abstinenco, kar pomeni, da fizično niso več odvisni od določene snovi ali vedenja, potrebujejo pa podporo pri ponovnem
vključevanju v družbo. V hiši lahko hkrati biva največ 10 oseb,
letos jih je bilo v enem obdobju celo 11. V izven bivalno obravnavo se vključujejo tisti, ki so že zaključili bivalni program
in tisti, ki ne potrebujejo namestitve, potrebujejo pa pomoč
pri vzdrževanju abstinence in večanju kvalitete življenja.
Tudi svojci so vključeni v izven bivalno obravnavo, ki zajema
predvsem občasne pogovore in aktivnosti.
Kakšne pa so dejavnosti v programu?
V programu zajemamo vsa področja človekovega življenja,
saj je nujno, da oseba ne le preneha s pitjem ali drogiranjem,
ampak korenito spremeni svoj življenjski stil. Samo na tak
način lahko človek »zdrži« trezen in zaživi zadovoljno, pro-
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duktivno življenje. Program zajema delovno rehabilitacijo,
pri kateri zelo uspešno sodelujemo s socialnim podjetjem
Fundacije Vincenca Drakslerja. Veliko oseb se ponovno vrne
v šolski sistem, letos so štirje zaključili srednjo šolo, trije pa
se celo vpisali na fakultete, kar je velik uspeh. Program zajema tudi odgovornosti, skrb za hišo in okolico, pogovore, terapevtske skupine, rekreacijo, urejanje zdravstvenih zadev,
urejanje odnosov z bližnjimi, iskanje zaposlitve itn.
Eden od pomembnih pogojev za vključenost je tudi motiviranost za trezno življenje in iskrenost. Kateri pa so še ostali
pogoji?
Osnovni pogoj za bivalno obravnavo je vzpostavljena abstinenca, za izven bivalno pa je dovolj že želja za abstinenco.
Vključijo se lahko tako moški kot ženske, morajo pa biti polnoletni. Zgornje starostne omejitve ni. Vključene so bili že
osebe stare od 18 do 67 let. Bivalna oblika je plačljiva, in sicer
265,22 € na mesec, izven bivalna pa je brezplačna.
Kakšno pa je trenutno stanje odvisnikov v Domu Vincenca
Drakslerja v Pristavi?
Trenutno je vključenih 8 moških. 2 sta vpisana na fakulteto,
2 sta vključena v učne delavnice v socialnem podjetju FVD, 1
dela v socialnem podjetju preko javnih del, 1 je redno zapos
len v socialnem podjetju, 1 je vključen v zaposlitveno rehabilitacijo preko Centra Kontura, 1 pa aktivno išče zaposlitev na
rednem trgu dela. Težave pa so imeli: trije z alkoholom, štirje
z drogami (heroin, marihuana, kokain), eden z računalniškimi vsebinami (igrice, pornografija…). Vsi uspešno abstinirajo
in aktivno sodelujejo v programu.

»Kadar potrebujete pomoč, zaupajte to ljudem okoli sebe, in kadar lahko pomagate, storite to z iskrenimi nameni. Prav zaradi
tega je življenje lahko še veliko lepše.«
VINCENC DRAKSLER

med ljudmi
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Maji Ahačič nagrada za življenjsko
delo na področju osnovnega šolstva
BOGDAN ZDOVC (POVZETEK OBRAZLOŽITVE), FOTO: TONI ČEBRON

Maja Ahačič zaznamuje štirideset let izjemno plodnega in zavzetega pedagoškega dela. Po diplomi je prevzela delo v Podružnični šoli Podljubelj v kombiniranem
oddelku petnajstih učencev. Ob zamisli o
ukinitvi šole v osemdesetih letih je vztrajala pri svoji viziji razvoja in smiselnosti
šole v lokalnem okolju, skrbela za njeno obnovo in širitev. Pozneje je ostareli
stavbi inšpekcijska služba spet grozila z
zaprtjem, a ji je uspelo prepričati Krajevno
skupnost in Občino o pomenu ohranjanja
šole. Brez njenega prizadevanja šola zagotovo ne bi več delovala. Z leti se je občutno
povečalo število učencev. Širila je zavest o
bogati naravni in kulturni dediščini, vsa
vas je postala učilnica in v raziskovanju
so sodelovali vsi: učitelji, učenci, starši in
krajani. Nastale so številne publikacije in
filmski zapisi najrazličnejših projektov:
Ovčarstvo v Podljubelju, Sankaštvo v Pod
ljubelju, Kozolci v Podljubelju idr. A tu se
njeno delo ne konča: sodeluje z zamejskimi Slovenci, dejavna je v Društvu učiteljev

podružničnih šol, ustanavlja sekcijo upokojenih učiteljic za širjenje izkušenj in
predstavitve primerov dobre prakse mlajšim kolegom,
z učenci obiskuje starejše
krajane, pripravlja in organizira kulturne prireditve.
Podružnična šola je prav
zaradi Maje Ahačič središče
kulturnega življenja v kraju,
kjer povezuje in vključuje različne generacije. Povezovalna in sodelovalna
vloga šole s krajem ob jasni
viziji in izjemni vztrajnosti Maje Ahačič je tista, ki jo
odlikuje skozi njeno celotno
pedagoško pot.

Čestitkam se pridružuje
tudi Uredniški odbor Tržičana!

Maja Ahačič, srce Podružnične šole Podljubelj
STANISLAV GRUM, RAVNATELJ OŠ TRŽIČ

Maja Ahačič je v naši šoli zaposlena od 1. 9.
1980. Zanjo lahko napišem le pohvalne in
pozitivne besede.
Namreč, Maja Ahačič je posebna učiteljica.
Odlikujejo jo odprtost in srčnost. Nenehno se trudi, da na mnoge načine izkoristi
vse strokovne kompetence za poučevanje
učencev, za njihov intelektualni razvoj in
osebno rast. Z učenci je ustvarila ogromno pomembnih projektov, jih predstavila v
mnogih knjižnih oblikah in celo kot filmske zapise.

Zaveda se, da šola majhnim vasicam prinaša življenje. Da je šola središče kraja,
znanja, kulture in tradicije, ki se prenaša
iz roda v rod. To dokazuje z neprestanim
prizadevanjem, da kot vodja podružnične
šole vzpodbuja učence in zaposlene k nenehnemu sodelovanju z vsemi prebivalci
njihove vasice. Prav tako si prizadeva za
mednarodno sodelovanje, kjer že vrsto let
sodeluje z Nižjo državno šolo Ivana Trinka
v Gorici in Ljudsko šolo v Celovcu.
Rezultat takšnega ni samoumeven in nikomur vnaprej podarjen. Učiteljica Maja

zna iti v korak s časom ali biti celo pred
njim. Neprestano ustvarja, raziskuje in
nadgrajuje obzorje znanja. To je dokazala
tudi tedaj, ko je po 15 letih poučevanja pridobila še univerzitetno izobrazbo.
S svojim delom, povezovanjem, požrtvovalnostjo in neverjetnim pogumom
ustvarja boljši svet. Za učence, sodelavce,
krajane in mnoge obiskovalce Podružnične šole Podljubelj. Je vzor vsem. Državna
nagrada na področju šolstva bo zanjo popolnoma zaslužena. V šoli ji nagrado iz
srca privoščimo.

97 let Frančiške Ahačič
JANA ANZELJC, FOTO: JANA ANZELJC

Letos 3. oktobra je visoki jubilej – 97.
rojstni dan – praznovala Frančiška Ahačič, najstarejša krajanka Podljubelja. Kot
je pri nas v Podljubelju navada, na rojstni
dan obiščemo starejše krajane. Tega dne
smo predstavnice Rdečega križa KORK
Podljubelj v sodelovanju z učenci in učitelji naše podružnične šole, predsednikom
KS in županom občine Tržič z obiskom popestrile njen osebni praznik. Skupaj smo

zapeli in se tudi zavrteli
z našimi Fanti s treh bregov. Voščili smo ji z lepimi željami in zapeli pes
mico Vse najboljše. Ko bo
leto spet naokoli, jo znova
obiščemo, do takrat pa naj
bo zdrava, vesela in živahna, kot je bila vsa ta leta.
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v središču

MISS SLOVENIJE 2019
ŠPELA ALIČ
Zadnji septembrski vikend so v Kulturnem domu Črnomelj okronali novo Miss Slovenije 2019, ki je
postala bodoča socialna delavka in psihoterapevtka Špela Alič iz Križev. O sebi pravi, da je domoljubna, zabavna in iskrena. Povprašali smo jo marsikaj, med drugim tudi, kako je doživljala projekt in s
kakšnim kostumom nas bo zastopala na svetovnem izboru, ki bo 14. decembra v Londonu. Presenečeni
boste. V pozitivnem smislu seveda!
MAJA TEKAVEC, FOTO: IVAN BLIZNETSOV

Špela, kdaj se ti je porodila ideja, da
se prijaviš na projekt Miss Slovenije 2019? Je ta želja v tebi tlela že nekaj
časa ali si res čakala na tisti pravi trenutek?
V resnici me je prijavila moja prijateljica.
Vendar pa je bila kasneje moja odločitev,
da bom zares sodelovala v tem projektu.
Tako sem se odločila, zaradi dejstva, da je
to projekt Miss Slovenije, ki izstopa iz vseh
zastavljenih družbenih pravil in okvirjev
in predvsem ne deluje več kot klasično lepotno tekmovanje, kjer naj bi dekleta bila
zgolj lepa in postavna. Moramo se zavedati, da je lepota minljiva. Znanje, izkušnje
in poznanstva nam ostanejo za vedno.
Projekt Miss Slovenije dekletom omogoča
ravno to! Med letom dekletom omogoča
razna izobraževanja, kulturne dogodke,
športne dogodke in humanitarne akcije, s
katerimi imajo priložnost pridobiti različna znanja, izkušnje in poznanstva, ki jim
bodo služila v prihodnosti. Prav tako sem
sama tekom leta dobila priložnost pokazati svoj pravi jaz, kdo Špela pravzaprav
je! Nasmejano, srčno, pozitivno, iskreno dekle, ki je našla svojo iskrico v delu z
ljudmi. In ravno tako so me sprejeli! Ni mi
žal, da sem se tako odločila, saj je bilo to
leto polno nekih novih izkušenj, preizkušenj, seveda pa osebne rasti.

Kaj ti je predstavljajo največji izziv:
hoja v petah, elegantne obleke, make
up?
Največji izziv mi je zagotovo predstavljalo
javno nastopanje in govorjenje pred kamero, vendar sem skozi projekt že izgubila
nekaj strahu in napredovala. Ko pogledam,
kako sem napredovala od začetka do sedaj,
bi lahko rekla, da sem popolnoma druga
oseba v javnem nastopanju. Na enem iz-
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med prvih dogodkov, kjer smo se dekleta
predstavile javnosti, nisem bila sigurna
ali bom zmožna sploh kaj povedati o sebi.
Moramo vedeti, da smo bila dekleta že
pripravljena na naš nastop, pa je bil strah
še vedno tako močan, da nisem bila sigurna sama vase ali bom zmožna stvar izpeljati tako kot je treba. Na samem finalu pa
sem bila zmožna odgovoriti na vprašanja,
ki nam pred tem niso bila znana. Na to sem
resnično ponosna!

Ko sem spremljala dogajanje, sem že
takoj na začetku doživela pozitivno
presenečenje, ko ste vsa dekleta ponosno zapele slovensko himno. Tudi v
nadaljevanju je bila v ospredju slovenska glasba, slovenski običaji, kultura
in še marsikaj. Zdi se mi pomembno to
poudariti, saj imamo večina (če ne kar
vsi) v mislih, da gre samo za izbor najlepše in to je to. Dejansko pa ni samo
to, je veliko več. Zakaj je projekt Miss
Slovenije eden od pomembnih korakov
na tvoji poti?
Projekt Miss Slovenije izstopa iz vseh zastavljenih družbenih okvirjev in pravil in
predvsem ne deluje več kot klasično lepotno tekmovanje. S svojo skrbno zasnovano vsebino pluje proti toku stereotipov
današnje družbe in ubira svojo pot. Vsebina projekta Miss Slovenije je Podpirajmo
slovensko, podprimo Slovenijo. S to vsebino nagovarjamo ljudi k enotnosti, želimo
ljudi in Slovenijo povezati. Cilj projekta
je spodbuditi Slovence k večjemu spoštovanju Slovenije, Slovencev in promocije
Slovenije v tujini. Hkrati izpostavljamo
kraje, ki so kljub njihovi lepoti in njihovi pomembni zgodovini zapostavljeni in
imajo veliko več ponuditi, kot mi mislimo.
Podpiramo slovenske blagovne znamke,

izdelke, oblikovalce, podjetja, glasbenike,
slovenski turizem itd. Letos smo v ospredje postavili Črnomelj, kraj z bogato zgodovino. Italijani so po 2. svetovni vojni okupirali Črnomelj vse do kapitulacije. Takrat
pa je postal središče osvobojenega slovenskega ozemlja. Z dekleti smo bile tam
na raznih kulturnih in športnih dogodkih.
Učile smo se izdelovati pisanice, ogledale
smo si izdelovanje lanenega platna, izdelovale smo črnomaljske preste, raftale
smo po reki Kolpi ipd. Prav tako je tam potekal sam finale.

Kakšne pa so tvoje ideje? Česa se Slovenci premalo zavedamo?
Kot sem že omenila, mi je pri projektu
Miss Slovenije zelo všeč, da imam priložnost pokazati svoj pravi jaz in da bom
tekom leta lahko delala tudi stvari, ki me
veselijo v življenju.
Med študijem mi je že uspelo zgraditi močno vez z mladimi. Ker se zavedam,
da sem jim sedaj lahko velik vzor, bom
to leto intenzivno delala na projektih, ki
bodo mlajšim generacijam nudili pomoč
in podporo. Hkrati pa bi jim rada približala tudi vsebino projekta Miss Slovenije
- podpirajmo slovensko, podprimo Slovenijo. Mislim, da je zelo pomembno, da jim
približamo ljubezen do domovine, namreč
na mladih svet stoji!

Špela, projekt, ki podpira in skrbi za
slovenski blagor se je odvijal v Kulturnem domu Črnomelj, kar je tudi eden
od dokazov, da želite, da vas spoznamo, da se približate ljudem… tudi tistim iz malce okoliških krajev. Koliko
priprav je bilo potrebnih do tega trenutka, da se lahko predstaviš na finalu
za Miss Slovenije 2019?

v središču
Na finale smo se pripravljale tekom celega
leta. To niso bile klasične priprave kot na
primer hoja po modni pisti, make up, oblačila in podobno, ampak različna izobraževanja, kulturni dogodki, športni dogodki, humanitarne akcije in podobno. To so
vsebinske aktivnosti in dogodki, ki so nam
dali širino in so bili daleč najboljša priprava na samo finale in prav tako na samo
življenje. Na primer, v podjetju Dewesoft
smo z dekleti izdelovale svoj poslovni petletni plan. Me sedaj razumete, zakaj projekt Miss Slovenije ni lepotno tekmovanje?
Mislim, da nobeno lepotno tekmovanje ne
omogoči dekletom pomoči na tej ravni.

Res je, občutek je fenomenalen. Ko zaslišiš svoje ime, se ti v glavi odvrti vse tvoje
življenje! Nisem mogla verjeti, da sem jaz
tista srečnica, ki je dobila priložnost zas
topati našo državo na svetovnem izboru
v Londonu! V prihajajočem letu si iz srca
želim izkoristiti leto. Želim si veliko novih
izkušenj, preizkušenj, še posebej pa nove
osebne rasti. Ker vem, da sem velik vzor
mladim, si letos želim intenzivno delati
na projektih, ki bodo mlajšim generacijam
nudili podporo in pomoč, hkrati pa jim želim približati vsebino projekta Miss Slovenije - podpirajmo slovensko, podprimo
Slovenijo.

Tudi izobraževanja?

Kolikokrat si si pogledala posnetek, ko
si postala lastnica ČUDOVITE KRONE,
ki je mimogrede tudi delo slovenskih
proizvajalcev?

Dekleta smo imele možnost udeležiti
se izobraževanja o ličenju, s strani profesionalne vizažistke Mateje Kavčnik,
pomembnosti pravilne intimne nege v
svetovno uspešnem slovenskem podjetju Tosama, negi kože v podjetju Essentiq, ki za to proizvaja naravno organsko
kozmetiko in o pravilni ustni higieni v
specialistični ambulanti za ortodontijo in
zobozdravstvo Ortodent. Udeležile smo se
tudi izobraževanja o prehranskih dopolnilih v podjetju Carso, toplotnih črpalkah
pri najstarejšem slovenskem proizvajalcu
toplotnih črpalk Kronotermu, svetovno
uspešno podjetje Dewesoft pa je kandidatkam organiziralo Imagineering in jih
vodilo pri ustvarjanju in uresničevanju
lastnih poslovnih vizij. Prav tako smo se
tudi letos udeležile Kongresa podjetnikov, kjer so se lahko povezale z najbolj
uspešnimi slovenskimi podjetniki, s slovensko kulturo pa so se zbližale na dogodku Naj pirhi Slovenskih novic. Bile smo
tudi ambasadorke navtičnega sejma Nau
tica Marina Portorož, v sklopu katerega
je letos potekala tudi polfinalna prireditev. S Tosamo in njeno blagovno znamko
Vivacare smo letos izpeljali dobrodelno
kampanjo You care in se v znak povezovanja, v sodelovanju s Planinskim društvom
Ljubljana Matica, podjetjem Iglu Šport in
najstarejšim slovenskim proizvajalcem
obutve Alpina podali na skupni pohod na
Sedmera jezera. Letošnja novost je bila
akcija Spoznavajmo Slovenijo z Miss Slovenije in Slovenskimi železnicami, ko smo
dekleta z vlaki potovale po Sloveniji in ljudem predstavljale zapostavljene, a zanimive slovenske kraje. Večkrat smo obiskali
tudi Belo krajino, kjer nas je vedno toplo
sprejela ekipa iz Razvojno informacijskega centra Bela krajina in nam omogočila,
da smo skozi vsebinske aktivnosti začutili
pravi duh Bele krajine.

… in potem svečana razglasitev! Ko
slišiš svoje ime, se ti verjetno zavrti
ves film priprav, druženj, izobraževanj, doživetij. Občutek, ki ga verjetno
ne znaš ne opisati ne povedati. Je tako?

Uf, ne štejem več, hehe. V krono je vpletena zgodba in s tem neka dodana vrednost.
Lansko leto je krono upodabljal premog,
izhajajoč iz 10 milijonov let starega premoga, letos pa je Marjeta Hribar stopila v
sedanji čas in je premogu dodala značilnost Bele krajine, brezov les, saj lanskoletne zgodbe ne želimo pustiti za sabo. Tako
je v ospredju krone brezov les, na straneh
pa premog. Z njim simbolično prestopa iz
preteklika v sedanjost in hkrati povezuje
predele Slovenije v celostno zgodbo. Premogovim draguljem dodaja lesene, ročno
izdelane, dragulje, izpod rok oblikovalke Andreje Lukanic Janežič, ki deluje pod
imenom Andreja studio. Les zelene breze,
imenovan belokranjski smaragd, je glavni
dragulj v kroni.

V prihodnjih mesecih te čaka 69. Izbor
za Miss sveta, ki bo v Londonu. Priprav
bo kar precej?
Že skozi celo leto priprav na finale sem
odnesla veliko, sedaj pa delam še na detajlih, ki so potrebni za odhod v London.
Tja odhajam 20. novembra in ostajam tam
do 15. decembra. To pomeni, da bom v
Londonu skoraj mesec dni. Ker se bom v
Londonu predstavila s tradicionalnim belokranjskim kostumom, se bom do samega
odhoda povezala z belokranjskimi folklornimi skupinami. Le tako bom Slovenijo
lahko predstavila v najboljši luči.
Drugače pa od samega svetovnega izbora
ne pričakujem veliko, zgolj nove izkušnje,
preizkušnje, osebno rast in zabavo. Vendar
se bom vseeno potrudila po svojih najboljših zmožnostih.

Česa te je pred odhodom najbolj strah?
Delate tudi kaj na psihični pripravi?
Moram reči, da me zaenkrat še ni strah.
V resnici komaj čakam! Nekajkrat sem že
odpotovala za daljši čas. Na primer: pol
leta sem preživela na študijski izmenjavi v
Belgiji in pa slab mesec na prostovoljnem
delu v Gambiji. Če že moram določiti ne-
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kaj, mi največji izziv predstavlja to, da se
v London odpravljam sama. Vseeno pa se
zavedam, da vsak izziv in vsako novo potovanje širi obzorja. Naslednjič, ko se bom
kam odpravila, bom že brez strahu odšla
sama.

Prav gotovo je bil dobrodošel tudi kakšen nasvet missic prejšnjih let… LARA
Kalanj, Miss Slovenije 2018, ti je prav
gotovo podala kakšno lepo popotnico.
Lara mi je dala že kar nekaj nasvetov in
mi že ves čas stoji ob strani. Prav tako tudi
Miss Slovenije 2017 Maja Zupan, ki je delila znanje že na prejšnjo Miss Slovenije,
sedaj pa še name. Resnično bi se jima rada
zahvalila za vso pomoč in podporo! Seveda
pa bi se rada zahvalila celotni ekipi projekta Miss Slovenije, da mi je omogočila to
enkratno izkušnjo in da mi bodo to leto še
naprej stali ob strani.

S katerimi tremi besedami bi se opisala?
Sem srčna, ker ljubim življenje. Sem preprosta, ker rada živim mirno in uživam že
v majhnih stvareh. Sem iskrena, ker želim,
da so tudi drugi iskreni z menoj. Tako je
življenje lahko zelo zelo lepo.

Kaj pa domači kraj, Tržič?
Ker je moj rodni kraj eden od zapostavljenih krajev, je moj namen ga izpostaviti in
celotni Sloveniji ponosno pokazati, da je
zares edinstven. Tržič je majhno mesto, ki
nam lahko veliko ponudi - od lepe narave,
bogate zgodovine, do uspešnih športnikov
in seveda Miss Slovenije.
Draga Špela, v imenu uredniškega odbora
glasila Tržičan ISKRENE ČESTITKE!
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turizem, šport

Šport za vsakogar, šport za zdravje in sprostitev - Tržičani na
zadnjih evropskih igrah brez meja v Kalabriji leta 1999
LADO SREČNIK

Letos mineva 20 let, od kar so bile v Kalabriji zadnje igre brez meja. Igre brez
meja (v francoščini Jeux sans frontières,
s kratico JSF) je bila televizijska oddaja v
produkciji Evropske radiodifuzne zveze.
Posamezne igre si je ogledalo več kot 17
milijonov gledalcev.
Sodelovala je tudi tržiška ekipa po vodstvom Silva Japlja. Tekmovalci so bili:
Maja Dolenc, Petra Bergant, Bojana Belak, Mateja (Meglič) Langus, Mateja Dolžan, Mateja Lončar, Peter Jurkovič, Marko
Tadl, Tomaž Soklič, David Primožič, Anže
Rener in Jaka Zadnikar.
Spominska razstava ob 20-letnici bo s
petdesetimi fotografijami o prireditvi v
Kalabriji, v velikosti 29 x 43 cm, avtorja Lada Srečnika, člana Foto kluba Tržič,
z zasluženim pokalom, s tekmovalnimi
dresi, spominki iz Kalabrije in z drugo
dokumentacijo. V uvodu bo 30-minutno
predavanje prof. dr. Maje Dolenc, prof. šp.
vzg., s podnaslovom Šport za vsakogar –
šport za zdravje in sprostitev.

Odprtje bo 18. novembra 2019 ob 17. uri v
avli OŠ Tržič, ki bo izvedla krajši kulturni
program. Sodelovala bo tudi članica zbora
Slovenske filharmonije Mateja Langus.
Maja Dolenc in Mateja Langus sta bili
udeleženki tekmovalne ekipe v Kalabriji.

Razstava bo po dogovoru še zaokrožila po
ostalih osnovnih šolah v Tržiču in v Domu
Petra Uzarja. Prisrčno vabljeni na otvoritev razstave, kjer bo srečanje s člani tržiške ekipe.

Vikend tržiških poti 2019: »Tržiška klasika« bi lahko postale dobre
kolesarske poti
VESNA STANIĆ, FOTO: ANDRAS ORAVECZ

Dvodnevno gorsko kolesarsko druženje je
v Tržič in pod karavanške vrhove privabilo nekaj več kot 90 raziskovalcev gorsko
kolesarskih poti, poleg njih pa se je oba
dneva na osrednjem prizorišču zabavalo
lepo število otrok na pumptracku in MTB
poligonu.
Po napovedih vremenoslovcev naj bi nas
čakal muhast vikend, ki pa nam je v soboto
namenil sonce, le večerni koncert energične skupine KiNG FOO je osvežil dež, ki
pa ga nismo prav dobro čutili niti slišali,
ker je glas pevke Aleksandre nekaj tako izven serijskega, da enostavno ne slišiš nič
drugega.
V soboto so potekale vodene ture v disciplinah enduro: Tržiška enduro klasika in
Zmajeve tehnikalije ter v disciplini cross
country po tržiških planinah. Največ zanimanja med udeleženci je bilo za Tržiško
enduro klasiko, ki je primerna tako za začetnike kot tudi za bolj izkušene enduraše.
Adrenalinci pa niso skrivali navdušenja
nad dvema potema, ki so jih prevozili v
sklopu Zmajevih tehnikalij.
Nedeljsko jutro je bilo oblačno, a se je do
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11. ure že pokazalo nekaj sonca. Poti so
bile sicer bolj spolzke od nočnega deževja.
Ta dan smo uspešno izpeljali tudi vodeno
turo v sklopu novo odprte turno kolesarske poti Trans Karavanke, in sicer etapo od
Jezerskega do Tržiča.
Brez velikih olepševanj lahko rečemo, da
potencial tržiških poti, da bi postale klasika slovenske gorsko kolesarske scene
je velik, prav tako se je izkazala lokalna
skupnost pri organizaciji celotnega do-

godka. Vsekakor vse čaka še marsikateri
izziv, vendar z dobro ekipo in zagnanostjo
bo »flow« po tržiških poteh bistveno lažji.
Z dogodkom smo sklenili Teden kolesarjenja v Karavankah, ki so ga organizirale gorenjske občine in PZS, in je bil del projekta
»Alpe Adria regija doživetij«, ki se izvaja v
okviru Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Avstrija 2014-2020 in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

šola, vrtec
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Naravoslovni dan z Lovsko družino Dobrča
MONIKA GOLMAJER, TANJA KRALJ, FOTO: TANJA KRALJ

Na jasno jutro (14.10.2019), ki je obetalo topel jesenski dan, smo
se učenci 2. razreda OŠ Bistrica, razredničarki in spremljevalka
Nina Kristanc odpravili z lovci po lovsko gojitvenem območju
Lovske družine Dobrča. Lovci Tone Stritih, Zoran Šulgaj, Janez
Sajovic, Miro Špendal in Jožef Meglič so nam predstavili različne
tematike: kinologija, zgodovina lova, pomen gozdnih travnikov,
gozdnega roba in samega gozda, varovanje narave, sporazumevanje med gozdnimi živalmi ter komunikacijo lovcev z živalmi,
pomen krmišč in solnic, lovske preže, spoznavanje gozdnih živali in njihova bivališča. Učenci so na krmišču živalim nasuli
koruznih zrn, splezali na lovsko opazovalnico, opazovali skozi
daljnogled in prisluhnili melodiji lovskega roga. Nad ognjem smo
spekli hrenovke in po mnenju učencev pojedli najboljši hot dog.
Zelo poučen naravoslovni dan, ki pa se ni končal s prihodom v
učilnico. Učenci so od Lovske zveze Slovenije dobili letake Varujmo naravo, magnete, plakate parkljaste divjadi v Sloveniji, urnike, križanke, Pripovedko o Zlatorogu, karte Črni Peter z risbami
slovenskih prostoživečih živali, revije Lovec in razredne plakate.
Ob slikah iz kamere v krmišču smo nekaj dni spremljali, katere
živali so obiskovale krmišče.

so nas nazorno seznanili z varstvom divjadi in naravnega okolja. Pokazali so nam, da lovstvo ni samo lov, ampak veliko več.
Je lovska kultura, lovska kinologija, spekter naravovarstvenih
in družbenih dejavnosti. Naučili smo se, da smo naravo dobili v
varstvo in ne v dar. Potrebno ji je prisluhniti in jo spoštovati.

Povezovanje šole z lokalnimi društvi bogati vzgojno izobraževalni proces in ponudi učencem obogatene učne vsebine. Lovci

Lovski družini Dobrča se zahvaljujemo za prejeto gradivo, sokove, rolade, prijaznost in čas, ki so si ga vzeli za nas.

Na Evropski noči raziskovalcev
ROMANA TURK IN UČENCI, FOTO: IRENA ŽNIDARIČ IN JOŠT MLINARIČ

V petek, 27. septembra, so se učenci, ki obiskujejo izbirni predmet poskusi v kemiji, in mladi raziskovalci udeležili aktivnosti v
okviru Evropske noči raziskovalcev, ki so potekale na različnih
lokacijah v Ljubljani.
Zapisali so:

Zelo mi je bil všeč pobeg iz predavalnice. Bile so zanimive
naloge, treba je bilo res dobro premisliti. Edina stvar, ki mi
ni bila všeč, je bil čas. Mogoče ga je bilo čisto malo premalo.
Marija Perne

Pobeg iz predavalnice mi je bil zelo všeč. Čeprav se nekaterih znakov in nalog še nismo učili, mi je bilo vseeno všeč, saj
smo bili v skupini dobro organizirani. Všeč so mi bile tudi
stojnice na trgu, kjer smo spoznavali kamnine in raziskovali njihov izvor.

Zdi se mi, da je bila pobeg iz predavalnice zelo dobra ideja,
saj smo učenci razmišljali in se ob tem zelo zabavali. Celoten dan pa se mi je zdel zelo poučen in sem vesela, da sem
imela priložnost iti.

Maj Soklič

Mariša Kos

Všeč mi je bilo, ko smo morali pobegniti iz predavalnice.
Spoznal sem veliko novih kamnin in kaj se zgodi, ko smo
potopili vrtnico v tekoči dušik .

Celoten dan mi je bil zelo všeč. Zelo mi je bilo všeč, saj sem
moral razmišljati in hkrati sem se zelo zabaval.

Matic Soklič

David Golmajer

Všeč mi je bilo pobeg iz predavalnice. Spoznal sem veliko
novih kamnin za izdelovanje telefona.

Pobeg iz predavalnice je bila zabavna izkušnja, pri kateri
smo uporabljali svoje znanje matematike in zmanjšo težavo prišli ven.

Anej Jenko

Timotej Leitinger
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V Šentanskem rudniku
ROMANA TURK

3. oktobra pa smo učitelji naravoslovnih predmetov in vodnik
TPIC Tržič ponovno obiskali Šentanski rudnik.
Na področju rudišča smo izvedli fizikalno, biološko, kemijsko delavnico. Vsi učenci so obiskali tudi Antonov rov.
Za obisk rudnika nam je tudi letos Občina odobrila polovičen popust.
Za učitelje in učence je taka ekskurzija obogatitev pouka in kamenček v mozaiku poznavanja domače občine.

V OŠ Križe (se) spet dogaja
ŽANA ŠUBIC

Vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru se začne teden otroka,
letos je potekal med 7. in 13. oktobrom. Tudi v OŠ Križe smo se
odločili praznovati teden otroka. Dogajalo se je veliko zanimivih
stvari. Večini učencem je bilo najbolj všeč to, da so bili cel teden
brez domače naloge. Nekateri srečneži pa so s pomočjo žreba dobili priložnost, da spoznajo različne poklice v šoli. Za eno uro so
se učenci spremenili v ravnateljico, pomočnico ravnateljice, čistilko, hišnika, učiteljico matematike, učiteljico prvega razreda ….
Učenci so povedali, da je bila izkušnja zanimiva in so bili hvaležni, da so dobili priložnost, da bolje spoznajo poklic, ki jih zanima.
Učenci in učenke imajo v letošnjem šolskem letu zanimivo priložnost, da se vključijo v projekt »Krepitev kompetence podjet
nosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v osnovnih šolah«. Projekt izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo s finančno podporo Ministrstva za znanost, šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada. Projekt učencem
omogoča, da se naučijo svojo idejo razviti od ideje do načrta in
do končne izvedbe. OŠ Križe je vključena tudi v projekt SPIRIT, v
okviru katerega je v mesecu oktobru na naši šoli potekal start up
vikend, kjer so učenci za svoje ideje izdelali načrte ter razmišljali,
kako idejo spremeniti v dejanski produkt oz. storitev.
Učenci OŠ Križe so tudi letos pridno zbirali papir. Na 1. zbiralni
akciji v tem šolskem letu so zbrali okoli 13 ton papirja. Ampak,
nikar ne skrbite, če imate doma odvečni papir, bodo učenci OŠ
Križe akcijo zbiranja papirja ponovili tudi v spomladanskih mesecih.

26. septembra obeležujemo evropski dan jezika, mi smo praznovali evropski dan jezikov. Učenci predmetne stopnje so spoznavali slovenske športnike in jezike, ki jih govorijo. Izbrali so tudi
naj športnika in ta častni naziv je pripadel plezalki Janji Garnbert.
V OŠ Križe se zavedamo pomembnosti vseživljenjskega učenja,
spodbujamo učence k učenju tujih jezikov. Naš trud je bil opažen
in prepoznan, zato je OŠ Križe prijela priznanje za pomemben
strokovni prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2018 na temo
jezikovne dejavnosti pri pouku materinščine in tujih jezikov, kviz
v 4 jezikih, razstava o deželah, razstava o jezikih, ki jih govorijo učenci. Dober pokazatelj, kako se v OŠ Križe trudimo učencem približati različne jezike, uporabnost tujih jezikov in pomembnost učenja tujih jezikov, je dejstvo, da nam je ponovno
uspelo pridobiti evropski projekt Erasmus. Dve leti bomo tako
sodelovali z učitelji ter učenci osnovnih šol s Finske, Španije,
Poljske in Velike Britanije.

Športni dosežki in dogodki učencev OŠ Križe
DARKO BABIĆ

V petek, 13. 9. 2019, je v Ljubljani potekalo državno prvenstvo v
plavanju. Udeležila sta se ga dva učenca OŠ Križe. Lenart Zaletel
je osvojil 5. mesto med kategoriziranimi tekmovalci, Maša Jančič pa je osvojila 15. mesto med ne kategoriziranimi plavalkami.
Obema čestitamo za odlične rezultate!

Učenci Osnovne šole Križe so skupaj dosegli 21 medalj, kar je fenomenalen rezultat. Je pa potrebno pohvaliti prav vse tekmovalce, ki so se trudili po najboljših močeh. Starši in tudi sami organizatorji so bili z dogodkom navdušeni in prepričani smo, da se bo
atletsko tekmovanje v krosu odvijalo tudi naslednje leto.

Torek, 24. 9. 2019, je bil dan za občinsko prvenstvo v krosu za
učence vseh tržiških osnovnih šol. Tekmovanje je potekalo v lepem sončnem vremenu pred osnovno šolo v Križah. Zelo dobro
organizirano tekmovanje se je začelo z najmlajšimi iz vrtca ter
končalo z najstarejšimi veterani. Pot krosa je bila speljana po kriškem polju.

Tradicionalnega 11. Mamutovega teka, ki se je odvijal v Kranju,
so se ponovno udeležili tudi učenci OŠ Križe. Učenci so na krosu
dosegli zavidljive rezultate. Vsem sodelujočim čestitamo, posebno pohvalo za dosežene rezultate pa si zaslužijo: Lejla Rener, Taj
Gričar, Lan Meglič, Kristjan Komac, Maša Jančič ter Lenart Rener. Čestitke vsem nastopajočim!
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POGOVORNI VEČER V KURNIKOVI HIŠI

Od Miklavža do svetih treh kraljev
DR. BOJAN KNIFIC, ZVONKA PRETNAR, FOTO: LUKA MARKEŽ, POGLED V ZAKURJENO PEČ V KURNIKOVI HIŠI

Društvo upokojencev Tržič skupaj s Tržiškim muzejem v Kurnikovi hiši v sredo, 4. decembra 2019, ob 18. uri pripravlja pogovorni
večer, na katerega vabimo Tržičane, ki ste pripravljeni deliti spomine na nekdanja praznovanja, ki so potekala od sv. Miklavža do
sv. treh kraljev, kakor tudi tiste, ki bi radi poslušali, kako so ljudje
prednovoletni in ponovoletni čas preživljali pred desetletji.
Praznovanja vsak človek doživlja po svoje. Ljudje praznujemo na
različne načine in zelo težko bi zapisali, da je praznovanje lahko
bolj ali manj »tržiško«. Je pa dejstvo, da so se na podlagi preteklih
praznovanj, zapisov in spominov Tržičanov v kolektivni spomin
usidrale predstave, ki kažejo nekatere posebnosti. Odkrivati jih je
mogoče še danes, tudi z namenom, da se na njihovi podlagi razvija lokalna dediščina in odnos do nje. Če nekdanjih šeg in navad,
ki predstavljajo enega od pomembnih tvornikov lokalne identitete, ne poznamo, obstaja precejšnja verjetnost, da se bomo
izgubili v pasteh globaliziranega sveta, ki v ospredje postavlja

ekonomijo, ob stran pa življenje, ki ga živimo v svojem domačem
okolju. Da bi spoznavali nekdanji način življenja in da bi pričevanja o njem tudi danes prehajala od ust do ust, Društvo upokojencev Tržič skupaj s Tržiškem muzejem načrtuje pogovorne večere
v Kurnikovi hiši, ki bodo predvidoma potekali vsako prvo sredo
v mesecu. Na prvem tovrstnem srečanju bo govora o darilih, ki
jih je nekdaj prinašal sv. Miklavž, o tem kako so od hiše do hiše
nosili Marijo, kako so praznovali božični in novoletni večer, kako
so blagoslavljali prostore, kakšen pomen so imele jaslice, kako so
koledovali in o podobnem.
K pogovoru vabimo vse, ki se spominjate praznovanj iz svojega
otroštva in mladosti, toliko bolj dragoceno je, če poznate zgodbe,
ki so vam jih pripovedovali starši, stari starši, starejši sosedje in
drugi. Večer bomo zaključili ob sproščenem pogovoru z dobrotami iz »svinjskih nebes« in krušne peči, iz katere tu in tam še
vedno zadiši po starih časih.

Spominjarije na Poldeta Bibiča
DAVID AHAČIČ, FOTO: BORIS KUBURIČ

5. oktobra je Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču v sodelovanju
z Zvezo kulturnih organizacij Tržič in območno izpostavo JSKD
v krajevni dvorani na Brezjah pripravila že osme »Spominjarije« na gledališkega in filmskega velikana ter domačina Poldeta
Bibiča.
Povezovalec večera David Ahačič je z veseljem tudi tokrat pozdravil Poldetovo hčer Katarino in vnukinjo Tino, ki se vsako
leto radi vrneta pod Dobrčo. Gosta letošnjih Spominjarij sta bila
igralka Urška Hlebec in Matjaž Partlič, producent v mariborskem
gledališču. Poznamo ju kot Poldetova otroka v filmu Moj ata, socialistični kulak, ki je bil posnet leta 1987. Pogovor je bil izredno
ganljiv in zanimiv, še zlasti, ker se filmska sestra (Olga) in brat
(Tinček) vse od zaključka snemanja pred 32 leti nista nikoli srečala. Skupaj sta obudila spomin na to, kako sta bila povabljena k
snemanju: k izbiri takrat dvanajstletnega Matjaža je pripomogel
njegov stric Tone Partljič, sicer avtor scenarija omenjenega filma, Urška pa je bila takrat že študentka prvega letnika AGRFT
in jo je k projektu pripeljal sam režiser Matjaž Klopčič. Nato sta
nas nasmejala z anekdotami in drobnimi zapleti ob snemanju ter
pripovedovala o lastnih igralskih izkušnjah in učenju ob velikih
mojstrih umetnosti – tudi ob Poldetu Bibiču, o katerem sta oba
menila, da ni bil le velik Igralec, ampak preprosto velik Človek.

Na koncu se je gostom in obiskovalcem zahvalila predsednica
Krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču Tanja Smolej, v sproščenem
pogovoru po zaključku pa se je porodila zamisel, da bi prihodnje
Spominjarije združili s pohodom do Poldetove klopce.

Matjaž Partlič, Urška Hlebec in David Ahačič.
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Poletavci - poletni bralci že tretjo leto v naši knjižnici
MARTINA KLEMENČIČ, FOTO: ALEŠ AHČIN

Letos se je naša knjižnica že 3. leto pridružila projektu MKL Poletavci - poletni bralci. Otroci, stari od 7 do 12 let, ki so med počitnicami brali 30 dni vsaj 30 minut na dan
in to vpisali v poseben seznam ter ga nato
oddali v naši knjižnici, so postali Poletavci. Z branjem so bogatili sebe, se učili, se
podali v domišljijski svet zgodb, se zabavali, smejali ali pa v napetosti pričakovali
razplet zgodbe.
Prvo leto se je projektu pridružilo 77 otrok,
lani že 119, letos že rekordnih 150 bralcev,
dobra tretjina jih je oddalo sezname. Po
celi Sloveniji je v projektu sodelovalo preko 2.000 bralcev - Poletavcev.
Vsi, ki so oddali izpolnjene sezname in
tako zaključili projekt, so bili v petek, 20.

9. 2019, vabljeni pred knjižnico, kjer so
prejeli majico, priznanje in sladko presenečenje. Ob nagovoru direktorice knjižnice
in župana Občine Tržič mag. Boruta Sajovica so spoznali, da niso le poletni bralci,
ampak celoletni in vsakodnevni ter da je
velika vrednota, če človek nekaj začne, pri
tem vztraja in pripelje do konca. Branje
torej tudi oblikuje značaj. S KUD Ampusom
smo zavrteli časovni stroj in se podali v
srednji vek ter se igrali različne športne in
miselne srednjeveške igre. Bilo je zelo zabavno in veselo. Sledil je srečelov, pri katerem smo izžrebali glavno nagrado skiro,
ki ga podarja podjetje Hervis in nekaj tolažilnih nagrad. Medsebojno druženje je še
prehitro minilo.

Vabljeni še naprej v knjižnico, v svet knjig,
pravljic, branja. Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.

Raznolika otroška jesen
MARTINA KLEMENČIČ

Tudi letošnjo jesen se v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja na novo začenjajo različne
prireditve za otroke in odrasle. Resnično
veliko vam pripravljamo. Še posebej smo
pozorni na naše mlade uporabnike, za katere smo pripravili Družinsko branje, namenjeno otrokom, starim od 2 do 10 let,
ter njihovim staršem in starim staršem. Na
otroškem oddelku ali na potujoči knjižnici
izpolnite družinsko bralno knjižico s podatki sodelujočih družinskih članov. Izberete in izposodite si katerekoli knjige s seznama v knjižici. Na kuponu, ki je priložen

v knjižici, skupaj z otroki odgovorite na
vprašanja in ocenite deset prebranih knjig.
Knjižnico z izpolnjenim kuponom prinesite v knjižnico. Za vsak pravilno izpolnjen
kupon prejmete nagrado.
Tudi na urah pravljic smo se še posebej potrudili, saj so vedno poučne in tudi zabavne.
V goste povabimo različna društva in skupine, ki nam predstavijo svoje pod
ročje
ali poklic. Tako smo v tednu mobilnos
ti obravnavali promet, se gibali in skupaj
s fizioterapevtko Kat
jo Gaber Vodopivec
spoznavali, zakaj je gibanje zdravo, se za-

bavali ob igrici Volk in sedem kozličkov v
izvedbi dramske skupine OŠ Križe, izvedeli, kako je nastal Tržič (legenda o zmaju),
avtorica Tanja Ahačič pa nam je predstavila svojo novo domoznansko slikanico Košutar. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič smo se odpravili v svet zdrave
prehrane in se nazadnje nasmejali in načudili vragolijam čarovnika Muzejka. Tako
kot nas jeseni bogato in pestro obdari mati
narava, vas obdarimo tudi v naši knjižnici.
Vabljeni otroci in starši na naše vsebinsko
bogate ure pravljic.

Slavica Štirn poklonila dvajset slik Domu Petra Uzarja
FRANCKA GLOBOČNIK, FOTO: FRANCKA GLOBOČNIK

Slavica Štirn se je rodila leta 1936 v Šmart
nem v Tuhinju.
Dolga leta je pisala poezijo in je ena od
ustanoviteljic slovenskega društva HAIKU
poezije. Izdala je 8 pesniških zbirk (Bele
sanje – kamnita resničnost, Psalmi, Spominjanje, Nikogaršnji dnevi, Besede tišine, Izgubljanje, Jesen zapira žareče oči in
Samost). Slikarstvu pa se je posvetila po
upokojitvi. Do sedaj je imela 39 samostojnih razstav. S svojimi slikami je sodelovala na številnih skupinskih razstavah. Živi v
Britofu pri Kranju.
Za eno od njenih razstav je umetnostna
zgodovinarka in likovna kritičarka Nuša
Podgornik napisala: »Ni težko ugotoviti,
da je narava ustvarjalkina inspiracija. Od
nje se uči in k njej se vrača po navdih. Od
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tod tudi slikarkini priljubljeni temi: krajine in tihožitja skozi katera ves čas pronica
izkušnja in občutje sublimnega (plemenitega); ponekod celo v tolikšni meri, da
se je motiv abstrahiral in konkretiziral na
ravni barv, potez in energij. Zdi se, da je
prav njeno vzdušje tisto, ki ga želi slikarka
v svojih delih najprej deliti z nami. Vsi ti
pogledi na neokrnjeno naravo, na čisto in
prevetreno ozračje sijočih in svežih barv
v neobičajnih atmosferskih in likovnih
situa
cijah predstavljajo ustvarjalki prav
posebne trenutke izpolnitve, vznemirjenja in sreče, ki jih mora likovno izraziti.
Takšna skrivnostna in čarobna so lahko
zanjo jutra v gorah, soočanja z zahtevno
gorsko steno in potjo čez njo, takšna je
privlačnost horizonta, magije vode, osup
ljivost oceana ali ostrina in mehkoba dne.

V skladu z izpovedjo, se spreminja tudi
slikarska poteza. Zna biti vehementna,
odločna, temperamentna pa tudi razpršena, razdrobljena in zmehčana.«

Več na:
www.trzic.si/trzican
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Tanja Tomazin, Postmodernizem v slovenskem in srbskem
romanu
JOŽICA KODER, FOTO: M. ZORIĆ

V letošnjem letu je v zbirki Znanstvena monografija pri Kulturnem centru Maribor izšla knjiga dr. Tanje Tomazin, dr. literarnih
ved, z naslovom Postmodernizem v slovenskem in srbskem romanu.
V Uvodu avtorica pove, da je njeno delo »študija, ki je nastala na
podlagi doktorskega dela, zaključenega leta 2014, prikazuje razvoj literarne vrste romana v dveh različnih narodnih skupnos
tih oziroma državah, ki sta si večji del 20. stoletja delili zgodovinsko-politično in tudi kulturno ozadje. To zgodovinsko dejstvo
poskuša vseskozi upoštevati, sploh tudi glede na različni situaciji, v katerih sta na novo nastali državi živeli proti koncu 2. tisočletja. Z vidika literarne zgodovine se posveti obdobju postmoderne literature in razdobju postmodernistične smeri, ki v slovenski
in srbski literaturi datira v sedemdeseta in predvsem osemdeseta
leta preteklega stoletja«.
Recenziji tega obširnega znanstvenega dela (306 strani) sta napisala prof. dr. Goran Korunović s Filozofske fakultete Univerze
v Beogradu in prof. dr. Vanesa Matajc s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Navajam po eno misel vsakega recenzenta. Prof. dr. Goran Korunović: Znanstvena študija dr. Tanje Tomazin Postmodernizem
v slovenskem in srbskem romanu je rezultat izredno obsežne
raziskave postmodernističnih in tudi modernističnih romanov
slovenske in srbske književnosti zadnjih desetletij 20. stoletja.
In še prof. dr. Vanesa Matajc: Knjiga Tanje Tomazin odpira uvide
v najodličnejše srbske romane, ki so v prevodih dostopni slovenski bralni publiki, in tako predstavlja literarnozgodovinski prispevek k razumevanju podobnosti in razlik v preteklih slovenskih in srbskih romanopisnih opusih, tudi najaktualnejših. Ena
od osrednjih poant monografije je usodna povezanost romana
in zgodovinskega trenutka, v katerem je roman nastajal v obeh
književnostih.
Da je mogla avtorica napisati tako znanstveno delo, je morala preštudirati ogromno virov in literature in prav tako prebrati
številne romane slovenskih in srbskih pisateljev, ki so ustvarjali
v omenjenem času.

V veselje mi je bilo jezikovno pregledati, tudi ni bilo nobenih jezikovnih nepravilnosti, in prebirati zanimivo visoko znanstveno
delo dr. Tanje Tomazin. Srečala sem se s številnimi novimi imeni
slovenskih in srbskih pisateljev romanov. Utrdili so mi misel, da
tudi umetnost, literatura utira pot k miru in sožitju med narodi.
Knjiga ni le za literarne kritike in literarne zgodovinarje, je tudi
za politike, filozofe, psihologe in za bralce, ki radi berejo zahtevnejšo izobraževalno literaturo. Svoje znanstveno delo je marca
letos predstavila pred številčno beograjsko publiko.
Tanja Tomazin je bila rojena 1987 v Kranju. Po Škofijski klasični
gimnaziji je v Ljubljani študirala primerjalno književnost in zelo
zgodaj dosegla naziv doktorica znanosti. Že v času študija je s pomočjo študijskih izmenjav večkrat bivala v Srbiji, pred petimi leti
pa se je tja začasno preselila. Zaposlena je kot lektorica na Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu in generalna sekretarka Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji.
Poleg rednih zaposlitev aktivno deluje na področjih prevajanja,
tolmačenja in uredništva.
Pretežno umetniško naravo, ki jo vleče h glasbi, pisanju, ustvarjanju in raziskovanju, uravnoteža oz. dopolnjuje z ljubeznijo do
gibanja, ki jo med drugim izraža kot mednarodna certificirana
inštruktorica joge. Svet je zanjo igrišče barv in življenje enkratna priložnost za slikarska srca, ki si upajo biti otroška, odprta in
pogumna.
Naslovnico knjige je oblikovala Tanjina sestra Tinka Mesec Tomazin, že priznana grafična oblikovalka in ilustratorka.
Zaključujem s Tanjino mislijo o knjigi:
Papirnata knjiga je nekaj, kar bo ostalo v varstvu določene, ne
povsem opisljive vrste duš, ki kot stari, nepremagljivi zmaji iz
pravljic dremljejo po kotih knjižnic in knjigarn.
In še: dr. Tanja Tomazin bo svojo znanstveno monografijo
predstavila 26. novembra na literarnem večeru v domači knjiž
nici, v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču.
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iz naše preteklosti

500 let cerkve Sv. Ane na Ljubelju
NEJC PERKO, FOTO: NEJC PERKO

Letos obeležujemo 500 let izgradnje cerkve Sv. Ane, po kateri je
naša dolina nekoč nosila ime. Zemljepisno ime pәr Svetán in Šәntánčan za prebivalca vasi Podljubelj je zlasti med starejšimi ljudmi v uporabi še danes. Poglejmo, kaj je cerkev ohranila iz svojega
najstarejšega obdobja.
Čas izgradnje svetišča v današnji podobi gre v obdobje splošne
obnove objektov po katastrofalnem potresu leta 1511. Sem lahko
postavimo tudi sv. Katarino v Lomu pod Storžičem in sv. Jurija
nad Bistrico pri Tržiču. Temu pritrjujejo dokumentirane letnice,
podobna arhitekturno-slogovna izhodišča in ljudsko izročilo. O
predhodnici današnje cerkve, ki se v dokumentu prvič omenja leta
1399, lahko domnevamo, da je bila uničena, današnja zgradba pa
pozidana na novo. Zavetnica je ostala ista. Prvotno podobo iz leta
1519 je cerkev ohranila v tlorisu in gotskem prezbiteriju z značilnim pet osminskim zaključkom ter zvezdasto rebrastim obokom z
žlebljenimi rebri, ki se stikajo v sklepniku. Strop cerkvene ladje in
zvonik sta bila kasneje barokizirana. Tudi delno ohranjeno fresko
ob vhodu v cerkveno ladjo lahko uvrstimo v najstarejše obdobje.
Pri tem nam je v pomoč letnica 1548 kot najstarejša vidna vrezana
letnica priprošnjika. Kljub fragmentarni ohranjenosti se zdi, da se
slogovno ne odmika od srednjeveške gotike.

Knjiga Sv. Ana pod Ljubeljem
NEJC PERKO, FOTO: ARHIV KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA
TRŽIČ

V KS Podljubelj smo pomembno obletnico naše cerkve
obeležili s knjigo Sv. Ana pod Ljubeljem, ki je izšla ob
500-letnici izgradnje cerkve sv. Ane. Po besedah glavnega avtorja knjige Jožeta Romška je bil razlog za nastanek
knjige prav 500 let cerkve, po kateri se je nekoč imenovala Podljubeljska dolina. V ta namen se je odločil, da
zbere pisne, ustne in likovne dokumente iz svoje zbirke
in jih predstavi v knjigi. Urejanje knjige sta nato prevzela
dr. Bojan Knific in Nejc Perko. Knjiga je naprodaj v Knjiž
nici dr. Toneta Pretnarja po ceni 20 evrov.
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V tem članku se dotikam samo najstarejšega obdobja zgradbe,
katerega obeležujemo letos. Večletni sanacijski posegi pod vodstvom tržiške župnije in ključarja Jožeta Dovžana, ki nadaljuje
družinsko tradicijo, pa bodo poskrbeli, da bo cerkev Sv. Ane svojo
podobo ohranila še naprej.

Spominjamo se…
Letos mineva 30 let, kar je Romana Krajnčan posnela PRVO KASETO za otroke z naslovom Romana in

Bolhobend.
Ob tem ji želimo tudi vse najboljše za rojstni dan in veliko uspehov še naprej!
Uredniški odbor Tržičana

naše okolje
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Javljalnika ogljikovega monoksida
MANCA AHAČIČ

S 1. 1. 2017 je zakonsko določeno, da je potrebno v prostore, kjer
so ogrevalne naprave, ki za zgorevanje kurila uporabljajo zrak iz
prostora, namestiti javljalnike ogljikovega monoksida. Vsako leto
se zaradi zastrupitve z ogljikovem monoksidom zdravi v bolnicah okoli 50 oseb, 20 oseb zaradi tega umre. Največ zastrupitev
se zgodi v kopalnicah s plinskimi pečmi za ogrevanje vode, na vikendih s kamini in neustreznimi dimniki, v zaprtih prostorih, v
katerih se uporabljajo agregati ali motorne žage.
Ogljikov monoksid je brez vonja, barve in okusa ter ga imenujemo tudi TIHI UBIJALEC. Je zelo strupen plin, ki nastaja pri nepopolnem zgorevanju v kaminih, pečeh na trda goriva ali plinskih
grelnikih vode. Največkrat plin uhaja iz naprav zaradi neprimerno vgradnje naprave, slabega vzdrževanja naprave in dimnika
ter neustreznega prezračevanja (nova okna, ki popolno tesnijo).
Ogljikov monoksid lahko zaznamo samo s pravilnim detektorjem
– javljalnikom ogljikovega monoksida.
Kaj storiti ob prvih znakih uhajanja ogljikovega monoksida?
-- zavarovati sebe, da si z mokro krpo zavaruje dihala
-- odprejo se vrata in okna, da se prostor dobro prezrači

-- zapusti se prostor
-- če je v prostoru nameščen javljalnik za ogljikov monoksid, se v
prostor ne vstopi toliko časa, dokler zvočni alarm na javljalniku ne preneha delovati
-- če se posumi na zastrupitev, se pokliče na 112
-- pokliče se vzdrževalca kurilne naprave
Kje namestiti in vzdrževanje javljalnika ogljikovega monoksida?
-- Javljalnik se namesti v vsakem prostoru, v kateri se uporablja
kurilna naprava, ki za zgorevanje uporablja zrak iz prostora,
še posebno v prostorih, kjer se ljudje zadržujejo dlje časa.
-- V prostorih s kurilno napravo je potrebna obvezna namestitev
na stropu. V vseh ostalih prostorih se javljalnik namesti v višini glave. Pravilne namestitve javljalnika ogljikovega monoksida so opisane v navodilih za uporabo, ki morajo biti priložena
pri vsakem javljalniku.
-- Zelo pomembno je tudi vzdrževanje javljalnika, kar pomeni,
da je potrebno enkrat letno zamenjati baterijo in narediti test
delovanja javljalnika.

-- izklopi vse ogrevalne naprave

Toplotna črpalka – energetsko učinkovit generator ogrevanja stavb
MAG. SAMO COTELJ, ENERGETSKI SVETOVALEC ENSVET

Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje spada med ukrepe učin
kovite rabe energije in rabo obnovljivih virov, zato vgradnjo
podpira tudi država. Občani, ki vgradijo toplotno črpalko v času
trajanja in skladno z javnim pozivom Eko sklada 74SUB-OB19 in
se prijavijo na naveden javni poziv, so upravičeni do nepovratne
finančne spodbude.
Nepovratne finančne spodbude v primeru prve vgradnje (novo
gradnja) toplotne črpalke za centralno ogrevanje znašajo 20 %
priznanih stroškov naložbe in ne več kot:
• 1000 €, če vgradi toplotno črpalko zrak/voda,
• 2500 €, v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda ali zemlja/voda.

V primeru, ko občan zamenja obstoječo kurilno napravo central
nega ogrevanja z novo toplotno črpalko, znaša subvencija 40 %
priznanih stroškov naložbe vendar ne več kot:
• 2500 €, če vgradi toplotno črpalko zrak/voda,
• 4000 €, v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda ali
zemlja/voda.
Več informacij o učinkoviti rabi energije, rabi obnovljivih virov
energije in pridobitvi finančnih spodbud lahko dobite v energet
sko svetovalni mreži ENSVET (www.ensvet.si) oziroma v Ener
getsko svetovalni pisarni na občini Tržič, ki deluje vsako sredo
od 15. do 17. ure, za obisk se predhodno dogovorite po telefonu
04 59 71 552.

Goodyearovi zaposleni v Udin borštu uredili priljubljeno
pohodniško pot Pod krivo jelko
FOTO: ARHIV GOODYEAR

november 2019

28

v spomin

Slavko Bohinc (1955-2019)
DAVID AHAČIČ, FOTO: ARHIV DRUŽINE BOHINC

Po kratki, a neizprosni bolezni je na zadnji
septembrski dan umrl Slavko Bohinc, ki je
s svojim življenjem in delom pustil izjemen pečat ne le v domačih Križah, temveč
v širšem tržiškem okolju. Bil je izjemno
požrtvovalen na področjih družbenega,
kulturnega in župnijskega življenja, predvsem pa ljubeč mož, oče dvema hčerkama
in dedek štirim vnukom.

Večino delovne dobe je preživel v čevljarstvu, a največji užitek je našel v delu za
skupno dobro, česar se je loteval na resnično enkraten način. Od leta 2002 je bil
predsednik Krajevne skupnosti Križe,
istega leta je spodbudil tudi ustanovitev Kulturnega društva Kruh Križe. Obema ustanovama je predsedoval vse do
smrti. Zamisli za nove projekte mu nikoli ni zmanjkalo, zato je kulturno društvo
hitro postalo eno najbolj prepoznavnih
in plodovitih v gorenjskem prostoru. Bil
je osrednji nosilec kulturnega razvoja in
oživljanja domačega kraja; oče Vikenda smeha, pevec v več pevskih sestavih,
iskriv igralec v kriški in tržiški gledališki
skupini, buditelj starih, še zlasti šuštarskih, šeg. Posebne omembe sta vredni njegova prizadevnost in vztrajnost pri obnovi
Kulturnega doma in ureditvi osrednjega
trga v Križah. Dvorana kriškega doma je
izjemen primer, kako dolga desetletja
propadajoči objekt ponovno oživi in dobi
ustrezno vsebino. Slavko Bohinc je odgovorno deloval tudi v drugih vlogah – bil je
občinski svetnik in predsednik občinskega
odbora NSi v Tržiču, član izvršnega odbora

Zveze kulturnih organizacij Tržič in tajnik
Župnijskega pastoralnega sveta v Križah.
Za svoje nesebično in požrtvovalno delo je
leta 2011 prejel srebrno Kurnikovo plaketo, leta 2014 pa tudi diplomo Občine Tržič.
Kot krajevnega politika sta ga odlikovala
velika spravljivost in iskanje poštenega
dialoga, kot sodelavca v župniji želja po
napredku in povezovanju vse skupnosti,
kot kulturnika njegova strast do ustvarjanja in do naše narodne dediščine. A najdragocenejše je bilo njegovo prijateljstvo, zaradi katerega se je ob njem več kot petnajst
let zbirala velika igralska družina.
Koliko dragocenih sledi in kakšno bogato
zapuščino je ustvaril Slavko s svojim življenjem in delom. Kdo bi si pred dobrim
mesecem na Vikendu smeha lahko mislil,
da Slavko zadnjič stoji na njegovem, tako
ljubem, kriškem odru. Dvorana kulturnega
doma, ki bi si zaslužila nositi njegovo ime,
bo eden od pomnikov njegove prizadevnosti. Kulturniki, krajani in politiki se moramo skupaj potruditi, da njegove izjemne
dediščine ne bomo zapravili.

Riko Salberger
ERNA ANDERLE

-- Zakaj v tvojih brezdušnih gmotah iščemo svojo dušo?

Bila je prav taka jesenska sobota, kot pred
pol stoletja, ko smo se vzpenjali ob vznožju Severne triglavske stene…

Pa čeprav ni pravih odgovorov, sem in smo
še vedno zapisovali vzpone. 25. julija 1971
sem zapisala: »Bavarska smer v Severni
steni Triglava. Plezala sva s Šodrom (op.
Janez Lončar) in šlo nama je prima. Tudi
vreme je bilo čudovito in sploh – smer je
lepa.«

Pa vendarle tako drugačna! Tokrat smo se
vzpenjali počasneje in ne tako mladostno
razigrano kakor pred 50 leti. V naših srcih
so se še bolj močno kot po navadi razplamteli spomini. Kakor da bi nevidna sila
podrezala v žerjavico. In z nami so bili tudi
otroci, vnuki…

Prav v tej smeri se je končala Rikotova pot,
mi pa smo hvaležni, da še vedno lahko hodimo po njej, čeprav drugače kot pred 50
leti.

Ustavili smo se ob spominski plošči, ki so
jo že dolgo tega pritrdili na balvan Rikotovi prijatelji, alpinisti in reševalci. V Steni
pa bo za vedno ostala smer Helba, ki so jo
prijatelji splezali v njegov spomin.
Jaz sem v dnevnik vzponov 28. 9. 1969 zapisala: »Z Matjažem sva plezala Nemško
smer v severni steni Triglava. Ker sva nameravala sestopiti po Slovenski smeri, sva
šla po Zlatorogovih policah do Slovenske
smeri, kjer sva se srečala s Tržičani, ki so
plezali proti Prevčevem izstopu. Nadaljevala sva skupaj z njimi in potem smo odšli
na Kredarico. Plezanje samo nama ni delalo težav, le toliko je bilo neprijetno, ker je
bila stena ovita v pajčolan megle. Kasneje
se mi je zdela ta megla žalost, ki ovija goro
– Triglav; žalost, ki nas je spreletela ob
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Življenje
Življenje tu na zemlji
kar prehitro je minljivo.
Že ob rojstvu nam je usojena tud´ smrt.
povratku v dolino, saj je Triglav zahteval
žrtev in tokrat iz naših vrst. Nenadomestljivega prijatelja, alpinista, reševalca in
bratranca Rika Salbergerja.«
Težka preizkušnja in vprašanja:
-- Zakaj nas privlači tvoja neprivlačnost?
-- Zakaj si želimo premagati tvojo nepremagljivost?

Vmes pa radost in veselje, tuga, žalost,
upanje…
Upanje? Da se morda nekoč,
nekdaj združimo
in snidemo vsi skupaj tam nekje,
v vesolje širno ujeti…
Zakaj pa ne, saj upanje umrje zadnje!?

koledar dogodkov
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November in december 2019
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si,
podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Razstave

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

do 29. 11.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Galerija Atrij

Razstava: Obrazi ulice, fotografska
razstava

Ura pravljic: Lutkovna igrica s Kulturno
umetniškim društvom Ampus

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Odprtje razstave: Marko Pogačnik
Tržiški muzej

od 8. 11. do 23. 12.

petek, 8. 11.

Galerija Paviljon

17.00 Ljudska univerza Tržič

Tržiški muzej

Ljudska univerza Tržič

Dogodki

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak ponedeljek v novembru
18.15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto
čipke - klekljarska delavnica
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Predstavitev knjige: Janez Istenič:
Zgodba o vrhunskem športniku in
vinarski legendi

18.00 Galerija Paviljon

Tržiški muzej

Razstava: Marko Pogačnik

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tečaj španščine

Srečanje pogovorne skupine

sreda, 13. 11.
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 Ljudska univerza Tržič

Seminar Jaz, midva, mi (2. del):
Kaj narediti za še več sreče v odnosih
Ljudska univerza Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 Restavracija Raj

Pogovorni večer: Z Aleksandrom
Reberškom, Katjo Berk Bevc in
Tadejo Šuštar

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Predavanje: Slovenska vojska po vstopu
Republike Slovenije v NATO
Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič in
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Občinski odbor Nove Slovenije

sobota, 2. 11.
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Meritve Društva diabetikov Tržič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 9. 11.
8.00 atrij Občine Tržič

Novembrski tržni dan
Občina Tržič

torek, 5. 11.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Dom krajanov Podljubelj

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Športno društvo Podljubelj

Predstavitev knjige: O smehu Zlatka
Čordića

sreda, 6. 11.
9.00 Dom Petra Uzarja

Projekt GEROBUS – brezplačne
delavnice za ohranjanje zdravja
Dom Petra Uzarja
10.00 Ljudska univerza Tržič

Zeit zum Kaffee – pogovorna skupina v
nemščini
Ljudska univerza Tržič

Občinsko tekmovanje v streljanju z
zračno puško

iz Tržiča

Levstikova pot – Od Litije do Čateža
Planinsko društvo Tržič

sobota, 9. 11. in nedelja, 10. 11.

Seminar Jaz, midva, mi (1. del): Sodobno
starševstvo in družina
Ljudska univerza Tržič

četrtek, 7. 11.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Državno prvenstvo v športnem plezanju
Planinsko društvo Tržič, Športno-plezalni odsek

nedelja, 10. 11.

Projekcija filma: Jaz sem Frenk
2i film Slovenija

17.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Word in 10-prstno tipkanje
Ljudska univerza Tržič

Dom Petra Uzarja
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic s Prostovoljnim gasilskim
društvom Tržič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 15. 11.
15.00 Sokolnica

Tradicionalni sejem zimsko-športne
opreme
Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič

sobota, 16. 11.
9.00 Sokolnica

Tradicionalni sejem zimsko-športne
opreme
Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič
11.00 Kulturni center Tržič

ponedeljek, 11. 11. in torek, 12. 11.

Tržiški abonmajček za otroke:
Ovbe, Kekec, ujma gre!

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Občina Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.00 Kulturni center Tržič

Beremo s Tačkami pomagačkami

Delavnica: Govorica stopal
Ljudska univerza Tržič

Projekt GEROBUS – brezplačne
delavnice za ohranjanje zdravja

10.00 Dvorana tržiških olimpijcev

15.00, 17.00, 19.00 Kulturni center Tržič
18.00 Ljudska univerza Tržič

četrtek, 14. 11.
9.00 Galerija Paviljon

torek, 12. 11.
15.30 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Srečanje onkoloških bolnikov

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, skupina za
samopomoč Tržič

Letni koncert Folklorne skupine
Karavanke
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

Martinovanje Društva invalidov Tržič
Društvo invalidov Tržič
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iz Tržiča

Izlet: Idrija – mesto ob srebrnem
studencu
Ljudska univerza Tržič

torek, 26. 11.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Kako reči ne in se ob tem ne
počutiti slabo

Dogodki
vsak ponedeljek v decembru

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.15 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za odrasle: Odkrivamo lepoto
čipke - klekljarska delavnica
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 19. 11.

Predstavitev doktorske disertacije:
Postmodernizem v slovenskem in
srbskem romanu (Tanja Tomazin)

18.00 Razstavno-izobraževalno središče Dolina

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Kulturni center Tržič

iz Tržiča

Mladinski planinski izlet: Rašica (568 m)
Planinsko društvo Tržič (Mladinski odsek)

Predavanje v RIS Dolina: Po balkanskih
hribih (dr. Karel Natek)
Občina Tržič
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Potopis: Rumena na obroke
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ljudska Univerza Tržič

nedelja, 1. 12.

Ponovitev operete Hmeljska princesa
sreda, 27. 11.
11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič

ponedeljek, 2. 12.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Začetni krožek pletenja
Ljudska Univerza Tržič

18.00 Glasbena šola Tržič

sreda, 20. 11.

Javni nastop učencev glasbene šole

18.00 Glasbena šola Tržič

Glasbena šola Tržič

Glasbena šola Tržič

četrtek, 28. 11.

Ta veseli dan kulture: Dan odprtih vrat
Tržiškega muzeja

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Tržiški muzej

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19.00 Kulturni center Tržič

Koncert učiteljev Glasbene šole Tržič

18.00 Ljudska univerza Tržič

Seminar Jaz, midva, mi (3. del):
Moč mojega notranjega sveta
Ljudska univerza Tržič

četrtek, 21. 11.
9.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Modrosti iz roda v rod
Ljudska univerza Tržič
15.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje članov Društva slepih in
slabovidnih
Društvo slepih in slabovidnih
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic: igrica gledališča KU-KUC –
Pika in Cene v pravljici
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.00 Kulturni center Tržič

Tržiški abonma za odrasle – dodatni
termin: Obisk stare gospe
Občina Tržič

petek, 22. 11.
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje pogovorne skupine

Ura pravljic: Juha, ki iz buč se skuha

petek, 29. 11.
17.00 drsališče Ravne

Otvoritev drsališča Ravne
Balinarski klub Tržič – Avto center Žepič
19.00 Dvorana tržiških olimpijcev

57. rojstni dan radia Gorenc
Radio Gorenc
Kavarna Platz

Impro večer
Klub tržiških študentov

sobota, 30. 11.
9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Igralne urice

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
10.00 Sebenje

Vaški sejem
Krajevna skupnost Sebenje
19.00 Kulturni center Tržič

Premiera operete Hmeljska princesa
Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič
iz Tržiča

Tržiški abonma za odrasle: Obisk stare
gospe
Občina Tržič

sobota, 23. 11.

19.00 Kulturni center Tržič
Leyli večer: Mistika starega Egipta
Kulturno umetniško društvo Leyli

ponedeljek, 25. 11.
17.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Kvačkani mošnjiček za
telefon
Ljudska univerza Tržič
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Ta veseli dan kulture: Letni pregled
dosežkov območne ljubiteljske kulture
Zveza kulturnih organizacij Tržič

sreda, 4. 12.
18.00 Kulturni center Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.30 Kulturni center Tržič

torek, 3. 12.
10.00 Tržiški muzej

Planinski izlet: Poldanovec (1299 m)
Planinsko društvo Tržič

DECEMBER
Razstave
od 6. 12. do 17. 1.
Galerija Atrij

Pregledna fotografska razstava Foto
kluba Tržič
Tržiški muzej

Božično-novoletni koncert Glasbene
šole Tržič
Glasbena šola Tržič

četrtek, 5. 12.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic: Trije Miklavži
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18.00 Galerija Atrij

Odprtje pregledne fotografske razstave
Foto kluba Tržič
Tržiški muzej

petek, 6. 12.
17.00 drsališče Ravne

Miklavževo drsanje in obdarovanje otrok
Balinarski klub Tržič – Avto center Žepič
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Srečanje pogovorne skupine
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
20.00 Kulturni center Tržič

Monokomedija Vida Valiča: Seks po
slovensko
JABA DABA, UMETNIŠKO UPRIZARJANJE, d. o. o.

sobota, 7. 12.
8.30 Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

Adventno romanje po rožnovenski poti
Skupina prijateljev rožnovenske poti
10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Meritve Društva diabetikov Tržič
Društvo diabetikov Tržič

koledar dogodkov
19.00 Dom krajanov Kovor

Predstava: Flaša resnice
Kulturno društvo svetega Janeza Krstnika Kovor –
dramska skupina Avantura
iz Tržiča

Planinski izlet: Črni hribi (Cerje –
Trstelj), Bričeva pot
Planinsko društvo Tržič

ponedeljek, 9. 12. in torek, 10. 12.
17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Beremo s Tačkami pomagačkami
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 10. 12.

sobota, 14. 12.

11.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Individualna pomoč za uporabnike
računalnika

Kulturni center Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kulturno društvo Načeta paleta

Projekcija filma Načeta paleta

17.00 Ljudska univerza Tržič

iz Tržiča

Delavnica: Izdelajmo svojo fresko
Ljudska univerza Tržič

Mladinski planinski izlet: Dom pod
Storžičem (1123 m)

četrtek, 12. 12.

Planinsko društvo Tržič (Mladinski odsek)

17.00 Ljudska univerza Tržič

Delavnica: Izdelajmo svojo fresko

nedelja, 15. 12.

Ljudska univerza Tržič

15.00 Kulturni center Tržič

Božič v srcu Karavank

17.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ura pravljic: Kamšibaj gledališče s Katarino Srna

15.30 predavalnica Zdravstvenega doma Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, skupina za
samopomoč Tržič

19.00 Kulturni center Tržič

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Občina Tržič

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 13. 12.

Srečanje onkoloških bolnikov
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Občina Tržič in Društvo tržiških likovnikov

torek, 17. 12.
18.00 Razstavno-izobraževalno središče Dolina

Druženje z domačini v RIS Dolina
Občina Tržič

Slavnostna akademija ob občinskem
prazniku

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Koncert: Kitarski ansambel Svarun

Predstavitev avtorja: Tadej Golob

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Dom krajanov Lom pod Storžičem

sreda, 11. 12.

25 let ansambla Zarja in Lomskih fantov

9.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem

Čajanka: Bralna značka za odrasle
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Nov koledar: Tržič, življenje
med kulturo in naravo za leto
2020
GAŠPER GOLMAJER, FOTO: CIRIL JAZBEC

V TPIC Tržič smo za vas pripravili povsem nov koledar
za leto 2020, ki nosi naslov Tržič, življenje med kulturo in naravo. Zamislili smo si ga kot prikaz ravnovesja
med danostmi, ki jih je ustvarila mati narava v Tržiču
z okolico in kulturnim delovanjem človeka, ki je s svojo
ustvarjalnostjo skozi stoletja vztrajno gradil dediščino,
v kateri danes uživamo. Naj bo koledar poklon tistim,
ki so pred nami gradili mostove med naravo in kulturo,
opomin nam, ki jih gradimo danes in navdih prihodnjim
rodovom. Koledar lahko za 5 evrov kupite v TPIC Tržič.

UPRIZARJA
OPERETO Radovana Gobca

HMELJSKA PRINCESA
PREMIERA: sobota, 30.11.2019, ob 19. uri
PONOVITEV: nedelja, 1.12.2019, ob 17. uri
Kulturni center Tržič
Nastopajo:
MePZ Ignacij Hladnik
solisti
orkester
baletke
Dirigent: Tomaž Meglič
Režija: Nana Peharc

Izvedbo je omogočila:

brezplačna objava

brezplačna objava

Vstopnice v predprodaji od 17.11.2019
v TPIC Tržič
ter 1 uro pred predstavo na blagajni KC.
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obvestila, vabila
V galerijo Paviljon NOB
Marko Pogačnik

Novi prostori
Refleksoterapije Irene Romih

SUZANA KOKALJ

IRENA ROMIH

Novembra bo galerijo Paviljon NOB s svojo razstavo oplemenitil znani slovenski umetnik Marko Pogačnik.

Refleksoterapija je terapevtska masaža stopal. Temelji
na znanstvenih načelih, da imajo vsi organi in organski
sistemi pripadajoča refleksna področja na mikro sistemih telesa, kot so stopala, dlani, ušesa, lobanja, obraz in
odsevajo zdravstveno stanje človeka. Terapevtski prijem
na stopalu ne žgečka.

Pogačnik je med drugim ustanovni član skupine OHO,
oblikovalec slovenskega državnega grba in kipar Holograma Evrope v Ljubljani. Je vsestranski umetnik, ki se
ukvarja s kiparstvom, instalacijami, risbo in fotografijo.

Moje zveste stranke so same prišle do zaključka, da refleksoterapija dviguje imunski sistem, izboljša koncentracijo in mentalne funkcije, pospeši prekrvavitev nog
ter deluje izredno sproščujoče. Pri meni pa se vedno izve
kaj novega, saj zaključujem Naturopatsko šolo Saeka.

Kaj točno bo kipar razstavil v tržiški galeriji je težko
napovedati. Vsekakor pa lahko že na podlagi njegovega
nedavnega ogleda prostora obljubimo, da bo spektakularno. Pogačnik bo preko svoje umetnosti povezal arhitekturo galerije z mestom in z naravo, ki obdaja Tržič.
Pripravil nam bo razstavo, ki se bo prepletala z zgodovino, energijo in legendami Tržiča. Koncept razstave bo
pripravljen posebej za galerijo Paviljon NOB.

Po sedmih letih dela v Podljubelju, sem zaradi prostorske stiske, v mesecu septembru 2019 svoj poslovni prostor preselila v Bistrico pri Tržiču, in sicer me najdete v
trgovskem centru na Deteljici. Moj prostor se lepo vidi s
ceste, točno nasproti novega krožišča. Na steklu je z velikimi črkami zapisano Refleksoterapija in Ročna limfna
drenaža. Za dodatne informacije vam je na voljo spletna
stran www.romih.si ali telefonska številka 040 365 285.

V dneh pred in po odprtju bo umetnik organiziral predavanja in delavnico. Za več informacij in točne datume,
prosim, preverite spletno stran Tržiškega muzeja.
Razstavo bomo odprli v četrtek, 7. novembra, ob 18. uri
in bo na ogled do 23. decembra 2019.

NAGRADNO VPRAŠANJE: V katerem kraju je bil od leta
2012 do septembra 2019 poslovni prostor Refleksoterapija Irena Romih?
Odgovore do 30. novembra 2019 pošljite na dopisnicah
na naslov Refleksoteracija, Irena Romih s.p., Cesta Ste
Marie aux Mines 36, 4290 Tržič ali po e - pošti na naslov:
irena@romih.si. Izmed vseh prispelih odgovorov bomo
izžrebali tri nagrajence / nagrajenke, ki bodo prejeli bon
za Refleksoterapijo.
Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani
www.romih.si.
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REFLEKSOTERAPIJA
IRENA ROMIH S.P.

NOVO

Ste vedeli
• da je bil Tržič največje nogavičarsko središče na Slovenskem?
• da so v Tržiču izdelovali »višnjeve pavolnike«?
• da je Valvasorja navduševal tržiški »kordovan«?
• da je bil Fortunat Kurnik pravi izumitelj?

BOJAN KNIFIC

KLOBČIČ IN NIT,
STARI MODNI HIT

O teh in drugih zanimivostih iz tržiške zgodovine preberite
v knjigah, ki jih ponujamo po promocijski ceni.
• komplet štirih knjig (o usnjarstvu, čevljarstvu, tekstilstvu
in kolarstvu): 39 € (redna cena: 50 €)
• nova knjiga: Kolarska obrt in življenje v Kurnikovi:
12 € (redna cena: 15 €)

Tržiški nogavičarji, tkalci in modrotiskarji

Za
domačo
ali
knjižnico
o
tn
le
novo
o
il
dar

brezplačna objava

Naročila na 04/531-55-00, trziski-muzej@guest.arnes.si
ali osebno od torka do nedelje od 10. do 18. ure
v Tržiškem muzeju.
Ponudba velja do 31. 12. 2019.

Igrivo
do znanja

Muzejska
detektivska pot

Dragi otroci in družine,
vas zanima, kakšne skrivnosti skriva muzej?
Z jelenčki se podajte na detektivsko pot po muzeju
in odkrijte skrite zaklade.
Ob nakupu družinske vstopnice prejmete
detektivski dnevnik brezplačno, lahko
pa ga kupite v Tržiškem muzeju
po ceni 5 €.

Igrivo
do znanja

brezplačna objava

KLOBČIČ IN NIT, STARI MODNI HIT

vnosti umeščene v širši
ek slikovnega gradiva in
jeni postopki, po katerih so
prišli do končnega izdelka.
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Zbirka knjig o tržiških
obrteh izpod peresa
dr. Bojana Knifica

BOJAN KNIFIC

na zaseda posebno mesto
V kmečkem zaledju so gojili
o, v trgu so se ukvarjali
drotiskarstvom, ki so ga
n čiste barve, Tržič je bil
edišče na Slovenskem.
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plačan oglas
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Leyli večer, Mistika starega
Egipta
IRIS ZAVELCINA, FOTO: URBAN MEGLIČ

Ste že slišali za Hatshepshut? Poznate mite in legende o
Anubisu? Pa Amon Raa, se sliši znano?

ti pokazali, na kakšen način je bil ples prisoten v tistem
obdobju.
Vabljeni na naš najnovejši plesni spektakel, ki bo v soboto, 23. 11., ob 19.00 v Kulturnem centru Tržič. Vstop
nice lahko rezervirate na leyli.orient@gmail.com ali na
040/865-362 (Iris).

brezplačna objava

V Kulturno umetniškem društvu Leyli že od začetka
našega delovanja vsako leto pripravimo lastno plesno
predstavo, s katero predstavljamo razvoj orientalskega plesa. Za naše poslanstvo so tovrstne predstave izrednega pomena, saj razbijajo stereotipne predstave o
orientalskih plesih ter le-te predstavljajo kot odrsko
umetnost. Vsako leto ji določimo temo, plesne točke med
seboj povežemo v celoto in letošnje leto bomo zgodbo
predstave postavili v stari Egipt. Prikazali bomo delček
egipčanske mitologije. Dotaknili se bomo egipčanskega
mita o nastanku sveta ter za stari Egipt ključnih bogov in
faraonov. Muhasti karakterji, zanimive anekdote in čarobne moči le-teh se tesno povezujejo s samo zgodovino
in geografijo države. V plesnih točkah bomo zajeli najbolj
vplivne zgodbe, mite, legende starega Egipta ter hkra-

Moji štruklji na sejmu AGRA

plačan oglas

Letos smo sodelovali na 57. Živilsko - kmetijskem sejmu
AGRA v Gornji Radgoni. Na ocenjevanju smo v kategoriji
Mleko in mlečni izdelki prejeli dve medalji. Skutni štrukelj je prejel srebrno medaljo, čokoladni pa bronasto.
Vseh sodelujočih podjetij je bilo 31 s 171 izdelki, s katerimi so se potegovali za laskavi naziv. Medalje smo se razveselili, ne samo zaradi naziva, ampak kot potrditev, da
smo na pravi poslovni poti. Iz tradicionalne jedi, ki smo
jo jedli pri naših babicah, smo razvili moderne okuse in
tako štrukelj oživeli in približali tudi mladi generaciji.
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