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Več znanja za več podjetnih

Ta veseli dan kulture

Tržiški Kreativni podjetniški center je projekt, ki je nastal
v sodelovanju Ljudske univerze Tržič in Občine Tržič.
V projektu poteka več aktivnosti, kot sta prva Podjetniška
akademija in Kreativni podjetniški večeri.

Zveza kulturnih organizacij Tržič je ob obletnici rojstva našega
največjega pesnika svečano podelila Kurnikova priznanja in
plakete. Letošnji prejemniki so KD Folklorna skupina
Karavanke, Helena Ahačič in David Ahačič.
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V Tržiču so praznovali
Ob nedavnem občinskem prazniku so podelili občinska in županova priznanja. Župana Boruta
Sajovica je francoska veleposlanica Marion Paradas imenovala v viteza nacionalnega reda za zasluge.
Slavnostni govornik na akademiji je bil predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez.
Suzana P. Kovačič
Tržič – V spomin na leto
1492, ko je Tržič dobil posebne trške pravice in svoboščine ter bil iz vasi povzdignjen v trg, Občina Tržič 12.
decembra praznuje. Letošnja slavnostna akademija ob
občinskem prazniku je bila
nekaj dni prej, v soboto, 10.
decembra, v Kulturnem centru Tržič. Na ta pomembni
dan so podelili priznanja,
tako občinska kot županova.
Diplomo Občine Tržič so
prejeli Janez Čadež za dolgoletno delo pri Ribiški družini Tržič, Anka in Miro
Hrast za dolgoletno ljubiteljsko delo v Avto-moto društvu Tržič in izjemen prispevek pri ohranjanju tradicije

motošporta v občini Tržič
ter Knjižnica dr. Toneta Pretnarja za dolgoletno organizacijsko delo na področju
bibliotekarstva. Plaketi Občine Tržič sta prejela Kulturno
društvo Folklorna skupina
Karavanke za dolgoletno ljubiteljsko delo in izjemen prispevek na področju promocije občine ter Valentin Klemenčič za svoje izjemno
prostovoljstvo pri Občinskem združenju slovenskih
častnikov Tržič in pri Območnem združenju veteranov
vojne za Slovenijo. Francoska veleposlanica Marion
Paradas je županu Borutu
Sajovicu podelila visoko
francosko odlikovanje –
imenovanje v viteza nacionalnega reda za zasluge.

Slavnostni nagovor je imel
predsednik državnega zbora
dr. Milan Brglez. Poudaril je,
da se Tržič lahko pohvali s
pestro zgodovino, bogastvo
in pestrost pa se kažeta tudi v
naravnih danostih tega
območja. Vse to bi bilo po
Brglezovih besedah bolj
malo vredno brez ljudi, ki iz
dneva v dan skrbijo za razvoj
in napredek občine, uspeh
pa je odvisen od sodelovanja
vseh Tržičank in Tržičanov.
Zaveda se, da so nekatera
velika tržiška podjetja žal
stvar preteklosti, kar je bila
huda preizkušnja in posledice se čutijo še danes, a Brglez
tako kot župan Borut Sajovic
verjame v delavnost kot trdoživost Tržičanov, v investicije, poslovne priložnosti. V

tem duhu je vsem v "mestu
podjetnih in spretnih" zaželel tudi optimizma.
Župan pa je v svojem nagovoru poudaril, da so samo letos
v občini imeli okrog 40 večjih
benih projektov, vseh
izved
skupaj pa je bilo izvedenih
okrog 400. Dodal je, da si
tudi v prihodnjem letu vsaka
od trinajstih krajevnih skupnosti v občini lahko obeta vsaj
kak projekt, da razvijanje turizma ni muha enodnevnica in
da na široko odpirajo vrata v
podjetni Tržič, v športno,
zdravo in kulturno mesto.

Tržič se z nazivom mesta ponaša od leta 1926, ko ga je iz
trga v mesto povišal kralj Aleksander I. Spomin na
napovedani prihod kralja v Tržič so na hudomušen način
na slavnostni akademiji v kulturnem programu prikazali
igralci Mladinskega gledališča Tržič in KD Kruh Križe,
učenci Glasbene šole Tržič in ljudske pevke KD Folklorne
skupine Karavanke. / Foto: Luka Rener

Foto: Vili Vogelnik

Letošnji občinski nagrajenci in nekateri prejemniki županovih priznanj s predsednikom
državnega zbora dr. Milanom Brglezom, francosko veleposlanico Marion Paradas in
županom Borutom Sajevicem / Foto: Luka Rener
Naj bo vsak dan v prihajajočem letu nova priložnost za

ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Po novem po asfaltu

Ajša z bronasto
medaljo

Sladka dobrodelnost

Obnovljeni sta cesti Kovor–
Brdo in najvišje ležeča gor
ska cesta v tržiški občini
Potarje–Tič. Skupna vred
nost obeh projektov je zna
šala dobrih 415 tisoč evrov.
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Ajša Kostič je uspešno na
stopila na evropskem prven
stvu v tradicionalnem kara
teju, ki je potekalo v Kranjski
Gori.

V Pollakovem salonu Tržiš
kega muzeja so uspešno
izvedli dobrodelno dražbo
prazničnih slaščic. Z izkupič
kom bodo pomagali otro
kom in starejšim.
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podarjanje ljubezni in sreče.

Sr(e)čno in zdravo 2017!

Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič
Dušan Bodlaj, podžupan Občine Tržič
Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave s sodelavci
Svetnice in svetniki občinskega sveta
www.trzic.si

AKTUALNO
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Nagrajenci

Zahvalili so se jim s priznanji
Občinski nagrajenci za leto 2016 so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti lokalne skupnosti in širše. Ob prazniku
Občine Tržič so se jim za njihove izjemne dosežke in uspehe zahvalili z diplomami Občine Tržič in plaketami Občine Tržič.
Suzana P. Kovačič

predstavljajo in posredujejo
zlasti pisno dediščino o
Tržiču in Tržičanih.

Janez Čadež, diploma
Občine Tržič

Anka in Miro Hrast,
diploma Občine Tržič
Diplomo za dolgoletno ljubiteljsko delo v Avto-moto
društvu Tržič in izjemen
prispevek pri ohranjanju
tradicije motošporta v občini Tržič sta prejela Anka in
Miro Hrast. Anka in Miro
Hrast že skoraj dvajset let
tvorita "posadko 87" tekmovalnega motornega
kolesa s prikolico BMV R
75, letnik 1939, in predstavljata ikono tekmovanja starodobnikov za Hrastov
memorial. Anka in Miro pa
nista samo srčna tekmovalca, ampak tudi nepogrešlji-

Janez Čadež / Foto: Luka Rener
va pomoč pri delu Avto
moto društva Tržič, še
posebej pri pripravi proge
in organizaciji tekmovanja
za Hrastov memorial.

Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja, diploma
Občine Tržič
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič je prejela diplomo za dolgoletno organizacijsko delo na področju
bibliotekarstva. Knjižnica
že več kot 70 let skrbi za
razvijanje branja, bralne
pismenosti in kulture vseh
starostnih skupin. Tržičankam in Tržičanom v knjižnici omogočajo srečanja z
vrhunskimi kulturnimi
ustvarjalci, hkrati pa dajejo
možnost manj uveljavljenim, da predstavijo svoje
delo. Posebno pozornost
namenjajo tudi domoznanski zbirki, v kateri hranijo,

Plaketo za dolgoletno ljubiteljsko delo in izjemen prispevek na področju promocije Občine Tržič je prejelo
Kulturno društvo Folklorna
skupina Karavanke. Skupina se je "rodila" v drugi
polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja, ob pobratenju Tržiča s francoskim
Sainte-Marie-aux-Mines in
vse od tedaj poustvarjajo
glasbeno in plesno izročilo.
V sezoni 2003/2004 so za
poustvarjanje in ohranjanje
slovenske pesemske dediščine ustanovili še pevsko
skupino. Letos, ko praznujejo 50-letnico delovanja, so

Foto: Luka Rener

Janez Čadež je diplomo prejel za dolgoletno delo pri
Ribiški družini Tržič. Je zvesti član Ribiške družine
Tržič že od leta 1988. Plod
njegovega znanja in predanega dela je zadovoljiv stalež
kralja naših voda – sulca v
reki Savi, ohranitev sonaravne gojitve avtohtone potočne postrvi, ki še domuje v
naših otokih v zgornjem
predelu Podljubelja, ter
uspešna vzreja in vzgoja
potočne postrvi v ribogojnici
v Besnici, nepogrešljiv pa je
tudi pri vodenju in širitvi
aktivnosti Ribiške družine
Tržič.

KD Folklorna skupina
Karavanke, plaketa
Občine Tržič

Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja, v njenem imenu
direktorica Marinka Kenk Tomazin / Foto: Luka Rener

KD Folklorna skupina
Karavanke, v njenem imenu
predsednica Saša Meglič /

pripravili fotografsko razstavo utrinkov iz zakulisja
priprave na jubilej, v sodelovanju s Tržiškim muzejem pa postavili razstavo o
oblačilni dediščini Kaj so

včasih nosili spodaj. Pevska
skupina je izdala prvo zgoščenko, izšel je zbornik Že
50 let ples je naš svet. Osrednji dogodek praznovanja
je bil koncert v Dvorani tržiških olimpijcev. Julija sta
odrasla in starejša otroška
skupina s koncertom gostovali pri prijateljih v Sainte-Marie-aux-Mines. V
novembru so pripravili
koncert "Kot gnezdo ptič
ljubim Tržič", leto pa bodo
sklenili s koledovanjem po
vaseh okoli Tržiča.

Foto: Luka Rener

Valentin Klemenčič,
plaketa Občine Tržič

Anka in Miro Hrast / Foto: Luka Rener

Valentin Klemenčič je prejel plaketo za opravljene
prostovoljne ure v Občinskem združenju slovenskih
častnikov Tržič (OZČT) in

Podelili tudi županova priznanja
Posameznikom in skupinam se za dosežene izjemne uspehe, tudi zaradi njihovega pozitivnega učinka, ki so lahko spodbuda še
drugim, župan zahvali s t. i. županovim priznanjem.
Suzana P. Kovačič
Tržič – V letu 2016 so priznanja že prejeli Kulturno
društvo Folklorna skupina
Karavanke za 50 let uspešnega delovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter
strokovnega dela na področju noš in ljudskega plesa.
Županovo priznanje so prejeli tudi Josiane Antenat,
Raymond Kuhn in Denis
Masson za dolgoletno sodelovanje in izjemen prispevek pri ohranjanju prijatelj-

skih odnosov med prebivalci
in društvi pobratenih mest
Tržič in Sainte-Ma rie-aux-Mines, prav tako
AMD Tržič za dolgoletno
delovanje društva za njegov
prispevek pri pozitivnem
oblikovanju prometne kulture in vloge pri izobraževanju članstva in voznikov v
občini Tržič ter izvajanje tradicionalnih hitrostnih avtomobilskih in motociklističnih dirk v Tržiču. Županovo
priznanje sta prejela Krajevna organizacija Rdečega kri-

Letos sta bila podeljena tudi naziva ambasador
Občine Tržič, ki sta ga za dolgoletno sodelovanje
in izjemen prispevek pri ohranjanju prijateljskih
odnosov med prebivalci in društvi pobratenih
mest Tržič in Sainte-Marie-aux-Mines ter za
osebni angažma pri krepitvi prepoznavnosti
Tržiča in Slovenije v Franciji prejela Jože
Klofutar in Claude Abel.

ža Podljubelj za 70 let delovanja in Moški pevski zbor
Društva upokojencev Tržič
za zavzeto delo zborovodij,

pevcev v tem dolgoletnem
obdobju delovanja društva
ter njihovi pomembni vlogi
na področju kulturnega živ-

ljenja v občini in širše. Med
prejemniki sta tudi Stanislav Ficko za uspešno vodenje Planinskega društva Križe

Na akademiji ob občinskem prazniku je župan Borut Sajovic podelil še nekaj priznanj. Od
leve: Borut Sajovic, francoska veleposlanica Marion Paradas, predsednik državnega zbora
dr. Milan Brglez in prejemniki priznanj Ljubica Nadišar, Anton Čebron v imenu Območne
obrtne-podjetniške zbornice Tržič, Ana Peharc in Tomaž Meglič, Stana Petković v imenu
KUD Leyli in Edin Alijagić v imenu Kluba borilnih veščin Tržič. / Foto: Luka Rener

Valentin Klemenčič
v Območnem združenju
veteranov vojne za Slovenijo (OZVVZ). Bil je aktivni
udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta
1991, aktiven član OZČT
pa je vse od njegove ustanovitve. Aktivno sodeluje
pri delu predsedstva združenja častnikov ter s svojim
delom prispeva k ugledu
združenja tudi v okviru
krovne organizacije Zveze
slovenskih častnikov. Je
član organizacijskega odbora tradicionalnega tržiškega pohoda v Dražgoše,
sodeluje pri vseh ostalih
projektih OZČT in je tudi
aktivni član OZVVZ. S svojim strokovnim znanjem in
entuziazmom je pripomogel k uspešnemu delu obeh
organizacij in ugledu osamosvojitvene vojne za
samostojno in neodvisno
Slovenijo.

kot močnega povezovalnega
elementa na lokalni in regionalni ravni ter Vida Raztresen za njen izjemen prispevek k razvoju in delovanju
Krajevne skupnosti (KS)
Bistrica pri Tržiču ter izjemnemu vplivu, ki ga s svojim
delom in znanjem širi na
vseh segmentih delovanja in
udejstvovanja KS.
Na slovesnosti ob nedavnem občinskem prazniku
so priznanja župana Občine
Tržič prejeli še Območna
obrtno-podjetniška zbornica Tržič za 40 let uspešnega
delovanja ter spodbujanja
razvoja obrti in podjetništva, Kulturno umetniško
društvo Leyli za uspešno
delo in vrhunsko organizacijo in izvedbo plesnega
spektakla Grof Drakula,
Ana Peharc in Tomaž
Meglič za dolgoletno uspešno delo na področju kulture
in ponovno postavitev operete Planinska roža na tržiški oder, Klub borilnih veščin Tržič za izjemne dosežke na svetovnem prvenstvu
v kikboksu ter Ljubica Nadišar za več kot 1100 ur prostovoljnega in humanitarnega dela v okviru Rdečega
križa Slovenije – Območnega združenja Tržič.

Tržiški glas, torek, 20. decembra 2016

3

Pogovor

Smer: podjetni Tržič
Iz globine v Podljubelju priteče zelo kakovostna voda, s katero bi lahko pokrili skoraj tretjino potreb
na Gorenjskem. Ta pomembni strateški vir je Tržičanom tako rekoč v zibelko dan, za kaj drugega pa
se je treba precej bolj potruditi. Recimo za večjo prepoznavnost občine kot turistične destinacije, za
njen prijazni servis ljudem, ki tu živijo, delajo ... Več v pogovoru z županom Borutom Sajovicem.
Suzana P. Kovačič
Kaj ste že naredili za revitalizacijo območja nekdanje
Bombažne predilnice in
tkalnice?
"Nakazali smo približno 350
tisoč evrov kupnine podjetju
Voje, s katero občina postane 12-odstotna solastnica 45
tisoč kvadratnih metrov velikega kompleksa BPT.
Občinski interes je nakup
cest, obodne ceste, ki bo služila kot javna pešpot in kolesarska steza, pa ureditev
parkirišč ter nakup dela na
severnem delu tega umetnega otoka, kjer je upravna
stavba, ki se bo v naslednjem letu rušila. V tem delu
bo možna umestitev mestnega parka. Odločitev za
občinski odkup je bila premišljena, sprejeta soglasno
na občinskem svetu. Zadovoljen sem, ker gre konservatorski načrt, ki bo bistven
za nadaljnje urejanje kompleksa, h kraju, bo pa pot do
končne ureditve še zahtevna
večdesetletna zgodba. Zavedanje, da je dediščina na eni
strani velika priložnost, na
drugi strani pa težko breme,
je močno, pridružujem se
razmišljanju arhitektov, da
tisto, kar je najstarejše, najdragocenejše, mora ostati.
Vse tisto, kar je bilo vrinjeno k prvotni tovarni, pa naj
se umakne, zato da bo prostor zadihal. Imamo tudi
odziv javne sfere, kaj si želi
na tej lokaciji. Del depojev
Tržiškega muzeja se že seli
na lokacijo v BPT, gre predvsem za velike eksponate,
npr. gasilske vozove, s tem
se je pokazala priložnost
tudi za druge zasebne zbiralce, ki bi se radi pridružili.
Kadar govorimo o kompleksu BPT, vendarle ne smemo
biti krivični, saj kljub temu

da je na zunaj videti prazen
in zapuščen, v njem vsak
dan dela in ustvarja več podjetnikov."
Koliko boljša bo oskrba z
vodo občanov z novim vodnim virom Smolekar v Podljubelju, v katerega je občina
investirala več kot pol milijona evrov?
"Smolekar je naš odgovor za
naslednje tisočletje. Iz globine 140 metrov priteče zelo
kakovostna voda, kar so
pokazale analize, in tudi njena izdatnost je velika. V
prvem koraku smo naredili
eno vrtino, ki omogoča dobavo vode med 10 in 20 litri na
sekundo, čez celo poletje je
imela voda stabilno temperaturo med 8,2 in 8,3 stopinje
Celzija. Projekt gradnje
uspešno napreduje, vrtina in
pripadajoči objekt sta končana, sledi še povezava vrtine z
novim, več kot kilometer dolgim visokotlačnim vodovodom v obstoječe omrežje. V
starem zajetju smo imeli kar
nekaj težav s kalitvijo vode,
bo pa to ostalo kot strateška
rezerva za morebitne hude
čase. Pomembneje je, da se
tudi nova vrtina še lahko
poveča. Vodni vir Smolekar
bi teoretično lahko pokril
potrebe skoraj tretjine
Gorenjske, tako izdaten je. V
naslednjem letu bomo asfaltirali še cesto in se zahvaljujem krajanom za razumevanje, saj zaradi del težje dostopajo do doma."
Čemu pripisujete večji turistični obisk v občini?
"Obisk ni večji samo zaradi
tega, kar smo v državi ali v
Tržiču dobrega storili,
ampak tudi zaradi situacije
v svetu. Res pa je bil ta
porast v Tržiču nekajkrat
večji, kot je bil v državi, kjer

se podatki glede rasti gibljejo med sedem in deset
odstotkov. To pa pomeni, da
smo lokalna skupnost in
prizadevni gostinsko-turistični delavci kljub vsemu storili več kot okolica. Več nočitev v občini je posledica
novih nastanitvenih kapacitet, ki smo jih s sofinanciranjem Občine Tržič oživili v
zadnjih letih. Letos je dobilo
na občinskem razpisu denar
za ureditev dodatnih prenočitvenih kapacitet ter preureditev prostorov kar šest
turističnih produktov. Organizirali smo dve strokovni
ekskurziji pa sklop tematskih delavnic s primeri dobrih praks in rezultat ni izostal. Večji obisk beležimo v
Tržiškem muzeju, nekoliko
manjšega v mestnem jedru
in Dovžanovi soteski, za kar
še iščemo odgovor. Največ
nočitev, okrog dva tisoč, še
vedno ustvarijo v koči na
Zelenici, ki je sicer v drugi
občini, vendar je naša, tržiška, tudi v upravljanju Planinskega društva Tržič. Spodbudna zgodba je ponovno
odprtje hotela Sluga v mestnem jedru. Svoje prispeva
spletna promocija pa imidž
katalog. Na spletu je predstavljenih že 17 kolesarskih
tur po občini, Dom pod Storžičem je z delno prenovo
postal tudi gorskokolesarski
učni center. Zgodba tržiškega turizma je tudi zgodba
Gorenjske plaže, čez poletje
smo imeli več kot 20 tisoč
obiskovalcev in večji je
obisk, več zaposlitev lahko
zagotovimo tamkajšnjim
gostinskim in turističnim
delavcem."
Kako pa je z oživljanjem
Zelenice?
"Kupili smo prenosno žičniško napravo, ki jo bomo nad

domom na Zelenici postavili takoj, ko bodo to omogočale zimske razmere. Napravo
bo upravljalo Planinsko
društvo Tržič in s tem razširilo ponudbo doma. Zelenico uspešno preoblikujemo v
turnosmučarski center, ideje so o ureditvi sankaške
proge, če bodo seveda zime
še kdaj take, kot so bile. Teptalni stroj je opremljen s
kabino za prevoz potnikov,
želimo pa urediti boljši cestni dostop do doma na Zelenici. V proračunu 2017 in
2018 je rezerviranih približno 150 tisoč evrov za odstranitev še preostalih starih
dotrajanih žičniških naprav;
v glavnem so za podreti še
stebri sedežnice."
Vse do zdaj omenjeno je
zajeto v proračunih za prihodnji dve leti, ki naj bi ju
sprejeli 22. decembra. Kaj je
še ključnega v proračunih?
"Osnova proračuna mora
biti normalno delovanje in
funkcioniranje občine in
vseh javnih zavodov. Potem
pridejo na vrsto investicije,
veliko jih bo na cestnem
področju, načrtujemo gradnjo dveh krožišč; pri Sokolnici ga bo občina financirala
sama, drugega v Bistrici
pred banko s pomočjo države. Pomemben bo nov cestni priključek v Podljubelju
pa asfaltiranje povezovalne
ceste z Radovljico na relaciji
Leše–Peračica. Še naprej
bomo vlagali v posodobitev
vodovodnega omrežja, gradnjo kanalizacije na Loki, v
Kovorju, Sebenjah. V Dvorani tržiških olimpijcev bomo
zamenjali dotrajani parket
in če bomo želeli takega za
trideset let, bo stal okrog
250 tisoč evrov. Tržiško javnost še zanima in spremlja,
ali bo občini uspel nakup

Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl
zemljišč za širitev športnega
parka v Križah, kjer bo tudi
nogometno igrišče."
So tudi manj uspešne zgodbe, kot je bil letošnji stečaj
Peka in izguba delovnih
mest.
"Stečaj Peka nas je pretresel. Več kot 80 delavcev je
izgubilo delo, pohvalno je
vsaj, da je do danes že več
kot polovica teh zaposlenih
drugje, da se je v Tržiču
brezposelnost znižala pod
mejnih 10 odstotkov, ampak
zagotovo so še rezerve in
želim si, da na Pekovem
pogorišču zraste nekaj novega. Ena od znanih slovenskih oblikovalk čevljev Alja
Viryent je pred nedavnim
registrirala podjetje v Tržiču
in dopustimo možnost, da
iz majhnega zraste kaj večjega. V tovarniških Pekovih
prostorih je še vedno 18
tisoč kvadratnih metrov v
glavnem praznih, vsa prizadevanja gredo v smer, da
ohrani delo več kot sto zaposlenih v invalidskem Pekovem hčerinskem podjetju
PGP Inde, ki normalno pos-

luje, se pa prodaja iz stečajne mase. Od večjih tržiških
podjetij je uspela velika širitev podjetja Kvibo, uspešno
delujeta Mali-e-Tiko, Cablex
... in še več potrebujemo takšnih uspešnih zgodb v smeri: podjetni Tržič."
Po čem bo letošnje leto morda posebno?
"Lahko vam naštejem veliko
investicij, ki smo jih izpeljali, ampak leto smo še največ
namenili delu z ljudmi, njihovemu vključevanju, iskanju njihovega mnenja. Z
Ljudsko univerzo Tržič smo
organizirali kopico gospodarsko-izobraževalnih
dogodkov in veseli smo dobrega odziva. Seveda ne
morem mimo obiska francoske delegacije, saj smo praznovali prvih 50 let dobrega
sodelovanja. Odpiramo vrata
Občine Tržič, letos smo imeli kar nekaj uglednih obiskovalcev, med njimi so bili
predsednik Borut Pahor,
predsednik vlade Miro Cerar,
predsednik državnega zbora
dr. Milan Brglez, ministri,
gospodarstveniki ..."

Odlikovanje Borutu Sajovicu
Županu Občine Tržič Borutu Sajovicu visoko francosko odlikovanje – imenovanje v viteza
nacionalnega reda za zasluge

Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič

Veleposlanica Marion Paradas je podelila odlikovanje.

Tržič – Nedavni občinski
praznik je bil priložnost, da
je francoska veleposlanica v
Sloveniji Marion Paradas
županu Borutu Sajovicu
podelila visoko francosko
odlikovanje – imenovanje v
viteza nacionalnega reda za
zasluge. V preteklih letih je
širil dobro ime Francije in si
prizadeval za uspešno bilateralno sodelovanje. V ospredje je postavila njegovo skrb
za spominski park Mautha-

usen na Ljubelju, kjer je bilo
med drugo svetovno vojno
taborišče, večina internirancev vanj pa je bilo francoskih
državljanov. Sajovic je vložil
veliko truda v to, da se ta
prostor spomina ohrani.
Odlikovanje županu je prišlo ob petdesetletnici pobratenja med Tržičem in francoskim mestom Sainte-Marie-aux-Mines.
Županovo sporočilo po prejemu odlikovanja je: "Svojo
krono nosim v srcu, imenujem jo zadovoljstvo ... in pri-

jateljem rečem iskreno hvala. To odlikovanje ni samo
moje, njegova moč in teža
sta v našem skupnem delu,
na temelju vrednot, kot sta
bratstvo in prijateljstvo s
Sainte-Marie-aux-Mines. Je
priznanje številnim Tržičanom, ki so v drugi svetovni
vojni pomagali internirancem. Je priznanje podpisnikom listine o pobratenju
med Tržičem in Sainte-Marie-aux-Mines pa priznanje
neutrudnemu Jožetu Klofutarju in ostalim članom

občinske Komisije za mednarodno sodelovanje pa
županu Claudu Abelu .... Je
markacija, smer, znamenje
za jutri in glasno sporočilo,
da Slovenija in Francija razmišljata drugače kot Anglija
s svojim izstopom iz EU."
To je bil veleposlaničin prvi
obisk Tržiča, medtem ko je
prijateljstvo med Tržičem
in Sainte-Marie-aux-Mines
globoko zakoreninjeno in
veleposlanica se bo potrudila, da se bo prijateljstvo
nadaljevalo.
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Pogodba za novo
gasilsko vozilo

Po novem po asfaltu
Suzana P. Kovačič

Pogodbo so podpisali v občinskih prostorih.

Suzana P. Kovačič
Tržič – Osrednja enota Gasilke zveze Tržič, Prostovoljno
gasilsko društvo (PGD) Bistrica pri Tržiču, bo opremljeno
z novim vozilom GVGP-2, ki
bo namenjeno ne samo gašenju gozdnih požarov, intervencijam na gorski teren,
ampak bodo z njim lahko
intervenirali tudi v ozkih ulicah starega mestnega jedra.
Pogodbo za nakup so na
občini Tržič pred nedavnim
podpisali predsednik in
poveljnik PGD Bistrica pri
Tržiču Bojan Balantič in
Aleš Meglič, Marijan Pušnik
v imenu proizvajalca gasilskih vozil, podjetja GV Pušnik, in župan Borut Sajovic.
Občina bo vozilo sofinancirala v višini 158.954,01 evra,
PGD Bistrica pri Tržiču pa v

višini 11.420 evrov. »Prostovoljni gasilci z več tisoč urami vloženega časa skrbite za
reševanje in izobraževanje,
zato je dolžnost občine, da
vam pomaga, da ste kvalitetno tehnično opremljeni.
Računamo, da bomo del vloženih sredstev prihodnje
leto dobili povrnjen od države in jih bomo lahko uporabili za nakup novega vozila v
Lešah in za vozilo za prevoz
moštva v Podljubelju,« je
povedal Borut Sajovic.
»Letos do konca novembra
smo imeli 32 intervencij,
polovica je bilo požarov, drugo so bile tehnične intervencije,« je dejal poveljnik PGD
Bistrica pri Tržiču Aleš
Meglič in dodal, da ima društvo približno sto članov, dejaven je tudi podmladek. Vozilo
naj bi prevzeli 30. junija 2017.

Kovor, Potarje – Konec
novembra je bilo uradno
odprtje obnovljenih odsekov
cest, ki sta na lepšo in varnejšo podobo čakala štirideset let. Najprej je bilo odprtje ceste Kovor–Brdo, ki ga je
blagoslovil župnik Ivan Potrebuješ. Najtežji odsek trase
med Kovorjem, Brdom in
vasjo Ljubno v radovljiški
občini v dolžini enega kilometra in širini treh metrov
je zdaj trajnostno urejen z
odvodnjavanjem, asfaltno
prevleko, prometno signalizacijo in opremo. »Ceste so
se razveselili domačini, krajani, pohodniki, rekreativci,
kmetje, gozdarski delavci.
Cesta je tudi pomembna

turistično-rekreativna povezava tržiške in radovljiške
občine,« je povedal župan
Borut Sajovic. Vrednost projekta, ki sta ga financirali
Občina Tržič in participativno Krajevna skupnost
Kovor, je nekaj manj kot 130
tisoč evrov. Odprtje obnovljene ceste so praznovali v
Domu krajanov Kovor, to
pomembno pridobitev je v
nagovoru poudaril tudi
predsednik Krajevne skupnosti Kovor Franc Smolej.
Ob praznovanju farnega
dne so slovesno odprli tudi
gorsko cesto od Potarja do
Tiča, ki je na tisoč metrih
nadmorske višine najvišja
asfaltirana cesta v občini.
Pomembna je z vidika olajšanja življenja domačinov, je

Foto: Luka Rener

Obnovljeni sta cesti Kovor–Brdo in najvišje ležeča gorska cesta v tržiški občini Potarje–Tič. Skupna
vrednost obeh projektov je znašala dobrih 415 tisoč evrov.

Blagoslov cesti Potarje–Tič je podelil župnik Silvo Novak.
tudi šolska pot ter gospodarsko pomembna cesta zaradi
planin, gospodarjenja z gozdovi in gorskokolesarska
turistična povezava. Na tem

Naprodaj nekaj občinskih zemljišč
Tržič - Občina Tržič prodaja v Podljubelju več zazidljivih zemljišč, ki predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča in so po
namenski rabi v območju površin podeželskega naselja. Gre
za št. 195/21 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 3955154), zazidljivo
zemljišče v izmeri 1.131 m2, parc. št. 195/22 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 1602790), zazidljivo zemljišče v izmeri 37 m2, in
parc. št. 195/23 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 2779098), zazidljivo
zemljišče v izmeri 236 m2. Zemljišča se prodajajo skupaj kot
celota na javnem zbiranju ponudb, izhodiščna cena je
48.029,46 evra (brez 22-odstornega ddv, ki ga plača kupec).
Pisne ponudbe pa na občini zbirajo do 18. januarja. Podrobnejši pogoji so objavljeni na občinski spletni strani: http://
www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/. Zainteresirani
se za še več inforamcij lahko oglasijo na občini.

Slavnostni trak na cesti Kovor–Brdo je prerezalo tudi nekaj lastnikov zemljišč, ki so
odstopili del zemlje za ureditev cestišča. / Foto: Tina Dokl

V mestu dobrih misli
Bliža se novoletni bazar, ki se bo 21. decembra od 16. ure odvijal v
mestnem jedru, na katerem bomo predstavili tudi prvo tržiško čokolado.
Stane Grum
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Tržič – Projekt Tržič – mesto dobrih misli in želja pomeni povsem preprosto dogajanje. Nič ni takega,
kar posamezniki že od nekdaj ne bi počeli. Pa vendarle,
z njim želimo nagovoriti vse
prebivalce Tržiča, da bi se
bolj zavedali vrednot, na
katere mnogokrat pozabimo. Pogum, strpnost, sodelovanje in spoštovanje,
odgovornost, sočutje …, to
so besede, ki bi jih ne smeli
imeti le na jeziku, pač pa jih
moramo ponotranjiti in
udejanjiti. Le tako bomo
delali v dobro vseh. V oktobru in novembru se je zvrstilo že nekaj športnih, kulturnih, izobraževalnih in
kulinaričnih dogodkov, v
sklopu projekta jih je napovedanih več kot 50. S podporo župana Boruta Sajovica,
sponzorjev in donatorjev
smo prepričani, da bomo

vse naloge, ki smo si jih
zadali, pripeljali do cilja.
Najbolj pomembna je celostna podoba z enotnim logotipom, ki pripomore k prepoznavnosti projekta. Izdelala jo je oblikovalka Andrejka Belhar Polanc. S tem
logotipom smo opremili
zastave, zastavice, balone in

majčke. V Osnovni šoli
Tržič pa izdelujemo zapestnice, obeske za ključe, podstavke za kozarce, lesene
skrinjice in mošnjičke s
kamenčkom sreče iz Dovžanove soteske. Vsi izdelki so
opremljeni z logotipom. Pri
tem nam predano pomaga Bojana Ažman. Mestno

Najbolj pomembna je celostna podoba z enotnim
logotipom, ki pripomore k prepoznavnosti projekta.
Izdelala jo je oblikovalka Andrejka Belhar Polanc.

delu trase so uredili cesto v
dolžini 1070 metrov in širini
treh metrov. Zajema asfaltiranje vozišča, namestitev
prometne signalizacije in
opreme ter ureditev odvodnjavanja. Zaradi plazovitega
terena so bila dela zelo zahtevna, saj je bilo treba nekaj
tisoč kvadratnih metrov brežin dodatno utrditi z varovalnimi mrežami. Vrednost
celotnega projekta znaša
dobrih 286 tisoč evrov.
Država bo Občini Tržič iz
naslova sofinanciranja po
zakonu o financiranju občin
iz državnega proračuna
namenila 162.277 evrov
nepovratnih sredstev. Cesto
je blagoslovil župnik Silvo
Novak, zatem je bila maša v
cerkvi sv. Katarine v Lomu,
dan pa so sklenili s kulturnim programom v tamkajšnjem Domu krajanov.

kavarno Brodar pa bo Polona Brodar opremila z logotipom, vse v stilu našega skupnega tržiškega projekta.
Bliža se novoletni bazar, ki
se bo 21. decembra od 16.
ure odvijal v mestnem jedru. Sodelovala bo večina
udeležencev, od vseh treh
šol do tržiških javnih ustanov in društev. Na bazarju,
ki bo popestren s kulturnimi točkami, bomo obiskovalcem predstavili prvo tržiško čokolado, v kateri bo
upodobljeno mestno jedro s
cerkvijo sv. Andreja. S predlogo in oblikovno spretnostjo Andrejke Belhar Polanc
jo bo izdelala Carniola v
Ljubljani. Novoletni bazar,
ki ga v sodelovanju z Občino
Tržič organizira Mestna
kavarna Brodar, bo lepa priložnost, kjer bo zadišalo po
praznikih – piškotih, pecivu,
palačinkah, golažu, tržiških
flikah, ki jih bodo pripravili
učenci, Mestna kavarna Brodar, Turistično društvo
Tržič in ostala društva.
Nekaj jedi pa bodo pripravile tudi matere tujih narodnosti. Učenci vseh treh tržiških šol vam bodo ponudili
svoje izdelke za prostovoljni
prispevek, izkupiček bo šel v
šolske sklade.
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Z donacijo Za boljši jutri

Klemen je sočuten
do ljudi v stiski

Zavarovalnica Triglav je donirala tri tisoč evrov za nakup dveh defibrilatorjev, ki bosta svoje mesto
dobila v Lešah in v Lomu pod Storžičem.

Danica Zavrl Žlebir

Suzana P. Kovačič

Direktorica kranjske območne enote Zavarovalnice Triglav Janka Planinc in župan Borut
Sajovic ob predaji donacije / Foto: Tina Dokl
Borut Sajovic in se zanjo
zahvalil. Poudaril je, da sta
tako Leše kot Lom pod Storžičem oddaljena od zdravstvenega centra in da reševalci potrebujejo do tja več kot
pet minut, zato sta defibrilatorja zelo dragocena. Župan
je še dejal, da ju bodo name-

stili spomladi v sodelovanju
z gasilskimi društvi, najverjetneje na pročelje tamkajšnjih gasilskih domov.
Dokončno financiranje
obeh defibrilatorjev bodo
zagotovili s sredstvi iz občinskega proračuna in obeh
krajevnih skupnosti.

Zlati kabel za Vrtec Tržič
Vzgojiteljica v Vrtcu Tržič Andreja Pogačnik je za uspešno izveden projekt prejela priznanje zlati
kabel, ki ga podeljuje Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Suzana P. Kovačič
Bistrica pri Tržiču – Vzgojiteljica Andreja Pogačnik je s
sodelavko, pomočnico vzgojiteljice Elmo Beganović in
otroki iz skupine Zvezdice v
enoti Deteljica Vrtca Tržič
kot njihova koordinatorica
sodelovala v mednarodnem

eTwinning projektu Music,
Kids and Play in bila za odlično izvedbo nagrajena s priznanjem zlati kabel (v starostni kategoriji štiri do enajst
let). Priznanje zlati kabel je
ena od kategorij nacionalnega priznanja jabolko kakovosti in ga podeljuje republiški
Center za mobilnost in

evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Pogačnikova je povedala, da
je projekt potekal v šolskem
letu 2015/16 in da je sodelovalo več držav, poleg Slovenije tudi Češka, Hrvaška, Poljska in Slovaška, ki so uspešno vključile otroke v aktivnosti pri spoznavanju podobno-

Andreja Pogačnik z otroki iz skupine Zvezdice v enoti Deteljica Vrtca Tržič, s katerimi je
sodelovala v nagrajenem projektu eTwinning. / Foto: Tina Dokl

sti in različnosti slovanskih
narodov s pesmijo in skozi
igro. Otroci iz njene skupine
so izbrali pesem Ringa raja
in jo preko sodobnih informacijsko-komunikacijskih
tehnologij (ITK) poslali sodelujočim v projektu, oni pa so
v tej izmenjavi spoznali pesmi drugih narodov. S pomočjo ITK so si z novimi prijatelji poleg pesmic izmenjali
videoposnetke, risbice ...
Spletna učilnica projekta je
objavljena na strani https://
twinspace.etwinning.
net/11966/home.
"Projekt prinaša inovativen
pristop pri poučevanju
evropske enakosti in različnosti in razvija otroke v
državljane Evrope," je poudarila Nataša Durjava, ravnateljica Vrtca Tržič, in
dodala: "V Vrtcu Tržič je
mednarodno sodelovanje v
prejšnjem in tem šolskem
letu razmahnjeno ne le v
odlične eTwinning projekte,
ki pridobivajo zavidljiva priznanja – znake kakovosti,
temveč se intenzivno ukvarjamo tudi s pismenostjo in
demokracijo v projektu
Through Democracy to Literacy oz. po slovensko Od
demokracije k pismenosti."

Klemen Grašič s priznanjem iz akcije Ljudje odprtih rok

Osvojili so Ormož
Ormož – Pihalni orkester Tržič se je na novembrsko soboto
udeležil 21. tekmovanja slovenskih godb v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla v Ormožu. Na tekmovanju je
poleg tržiškega pihalnega orkestra sodelovalo še 16 godb iz
celotne Slovenije, ki so bile glede na število prisotnih članov
razporejene v tri kategorije. Tržiška godba je pod taktirko
dirigenta Nejca Bečana in s skrbno izbranim ter do podrobnosti izpiljenim programom navdušila v prvi kategoriji in
tako vrgla rokavico preostalim orkestrom. Med dolgotrajnim čakanjem na rezultate je napetost hitro naraščala. Skrbi
in dvomi so se kmalu izkazali za odvečne, saj je ob razglasitvi postalo jasno, da tržiški pihalni orkester še vedno sodi
med najboljše tovrstne glasbene sestave v državi. Z doseženimi 95,5 točke je tržiška godba suvereno osvojila prvo mesto v svoji kategoriji in si poleg zlate plakete prislužila še
posebno pohvalo s strani tričlanske strokovne žirije. Nedvomno je prav ta rezultat najboljše možno vabilo na tradicionalni novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič, ki bo v
petek, 23. decembra, v Dvorani tržiških olimpijcev.

MALI ELEKTRONIKA MARJAN MALI S.P., MOŠE 6, SMLEDNIK

tem poudarila, da je prav
tako izrednega pomena ozaveščanje krajanov, da bodo z
defibrilatorjema in temeljnimi postopki oživljanja človeka nasploh znali pravilno
ravnati.
Donacijo je v imenu lokalne
skupnosti prevzel župan

Foto: Tina Dokl

Tržič – "V Zavarovalnici Triglav smo se odločili, da del
sredstev, ki smo jih v preteklosti namenjali za poslovna
novoletna darila, preusmerimo v podporo različnim preventivnim projektom. S tem
lahko naredimo marsikaj
koristnega in vračamo v
lokalno okolje, v katerem
poslujemo," je ob predaji
donacije povedala Janka Planinc, direktorica kranjske
območne enote Zavarovalnice Triglav. Njihova preventivna akcija Za boljši jutri
poteka že tretje leto, v dveh
letih je Zavarovalnica Triglav širom Slovenije podprla
več kot 50 različnih projektov s področja gasilstva,
zdravstva, civilne zaščite,
poplavne in prometne varnosti ter razvoja in varnosti
otrok. Letos se jim pridružuje še 20 projektov. "Današnja predaja je že tretja na
Gorenjskem. Vesela sem, da
lahko del sredstev namenimo tudi tržiški občini za
nakup dveh defibrilatorjev,
ki ju boste namestili v Leše
in v Lom pod Storžičem," je
povzela Janka Planinc in ob

Ljubljana – Revija Ženska je
v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že triindvajsetič po
vrsti podelila priznanja v
akciji Ljudje odprtih rok. V
njej nagrajuje tiste, ki skrbijo za pomoči potrebne in
velik del svojega življenja
posvečajo drugim, zaradi
česar so nam vsem zgled in
navdih. Letos je priznanja
prejelo petnajst posameznikov ali skupin, med njimi je
tudi Klemen Grašič iz Križev pri Tržiču.
Klemen je bil v akciji Ljudje
odprtih rok nominiran v
kategoriji darovalcev. Kako
ranljivi smo ljudje in soodvisni drug od drugega, je spoznal, ko je pred leti doživel
prometno nesrečo. Od tedaj
na številnih področjih pomaga ljudem v stiski. Na
Gorenjskem ga poznamo

predvsem po odmevni akciji,
ko vsako leto organizira izlet
v hribe za otroke in socialno
ogroženih družin. Na poti na
Košuto se ustavijo na planini
Dolga njiva, kjer uživajo v
najboljši pastirski hrani.
"Tem otrokom bi rad omogočil, da začutijo hribe tako
kot jaz, ob tem pa pozabijo
na svoje vsakdanje tegobe,"
je dejal ob podelitvi priznaj
letošnjim darovalcem. Klemen ima izjemen posluh za
soljudi. Ko je starejše gospe
iz domačega kraja slišal
govoriti, da ni nikjer klopic,
na katerih bi se na kratko
odpočile, je zbral prijatelje in
so v Križah postavili klopi.
Na prireditvi ga je spremljala
vsa družina, ki ga tudi sicer
podpira pri njegovih dejavnostih: oče Vinko, mama
Florjana, žena Nina in hčerki
Lana in Gaja, stari šest in tri
leta. Hčerkama je lep zgled
in je vesel, da tudi otroka že
izkazujeta sočutje do soljudi.

Tržiški glas, torek, 20. decembra 2016

6

Dobrodelnost

Jože Peharc
Tržič – Rotary klub Tržič
Naklo v okviru svoje dejavnosti za člane pripravlja tudi
predavanja. Tokrat je povabil eno najbolj znanih Slovenk Ano Lukner, ustanoviteljico dobrodelne fundacije
Anina zvezdica, ki letno s
hrano obdari več kot 5000
slovenskih družin v stiski.
Anina zvezdica je postala
vseslovenski fenomen, saj

skega podjetniškega ABC
pospeševalnika v Silicijevi
dolini v Ameriki, inspiracijska predavateljica, razpeta
med Slovenijo in Ameriko.
Postala je slovenska osebnost leta 2012 in femme
fatal 2013, letos je postala
tudi članica največjega
Rotary cluba na svetu San
Jose v Kaliforniji, ki ima 500
članov. Biti član Rotary cluba ji pomeni veliko čast.
Ana je tržiškim rotarijcem

Predsednica in član Rotary kluba Tržič Naklo Janka Planinc
in Jože Peharc z Ano Lukner
se po načinu delovanja razlikuje od drugih dobrodelnih
projektov. Verjeli smo, da je
življenjska pot Ane Lukner
zanimiva tudi za širši krog
in predavanje organizirali v
Pollakovem salonu Tržiškega muzeja. Obiskovalci so
salon napolnili do zadnjega
kotička. Ana, ki nas je presenetila s podatkom, da je po
mamini strani Tržičanka,
nam je razkrila svoj intimni
pogled na svet skozi otroštvo, mladost, prve korake v
svet dobrodelništva in profesionalno podjetniško pot.
Spoznali smo, da se ji niso
dogajale samo lepe stvari,
temveč so bili njeni začetki
tudi polni razočaranj, vendar je to ni ustavilo na njeni
poti. Danes je Ana dobrotnica, uspešna podjetnica, soustanoviteljica prvega sloven-

podarila zastavico kluba San
Jose, mi smo ji podarili
našo, podmladek rotarijcev
člani Rotaracta pa so ji podarili njihovo posebno darilo
– kozarček z »Vloženo srečo«, ki jo bo spremljala na
njeni poti. Pogovor z Ano je
vzpodbudil marsikaterega
obiskovalca, da bo o svoji
življenjski poti razmišljal na
drugačen način kot do sedaj,
da se splača pomagati tistim, ki so pomoči potrebni,
da se je komu porodila kakšna nova poslovna ideja,
predvsem pa, da bomo znali
ceniti sebe in se bomo zavedali, da se splača vztrajati
tudi takrat, ko v obupu ne
najdemo izhoda iz težav. Za
vsakim dežjem posije sonce
in kot je rekla Ana: »Vsi ljudje se rodimo dobri in to je
šele začetek.«

Praznovali smo sedemdeset let Krajevne organizacije Rdečega križa Podljubelj.
Marija Janc
Podljubelj – Pisalo se je leto
1946, ko je takratna učiteljica Marta Ankele dala pobudo za ustanovitev organizacije, ki bi pomagala ljudem v
stiski. Pridružili so se ji
somišljeniki, sestavili so
odbor in ustanovili organizacijo, ki se je imenovala
Rdeči križ Sveta Ana. Marto
so izvolili za predsednico, ki
je organizacijo vodila do leta
1990. Njeno dolžnost je za
štiri leta prevzela Tinca
Meglič, nato pa za dve leti
Mojca Gros. Od leta 1996
naprej sem predsednica
Marija Janc.
Dne 14. oktobra smo v počastitev visokega jubileja organizacije v Domu krajanov
Podljubelj pripravili prireditev. Jože Meglič je v programu prebral kroniko delovanja društva, ki jo je napisal
Franc Janc. O delu društva
je Franci v dvorani pripravil
tudi več razstavnih panojev,
na katerih smo si ogledali
fotografije. Za kulturni program so poskrbeli učenci
Podružnične šole pod mentorstvom učiteljic in plesnega učitelja Jureta Markiča
ter ansambel Fantje s treh
bregov. Dvorano so napolni-

Prejemniki priznanj KO RK Podljubelj s predsednico Marijo Janc v sredini / Foto: Irena Romih
li domačini in številni gostje
od drugod. Za urejanje prometa pred dvorano smo hvaležni vrlim gasilcem domačega PGD. Predsednica KS
Alenka Roblek je z zadovoljstvom ugotovila, da domača
organizacija izpolnjuje poslanstvo – »v lokalnih okoljih
spremljati življenje ljudi in
aktivno reagirati na pojave
stiske in nemoči, še posebej
ranljivih skupin, kot so otroci in starejši«. Iz kronike pa
je bilo razvidno, da smo velikokrat pomagali tudi pomoči potrebnim širom Sloveni-

Udeleženci delavnice oživljanja ponesrečenca oz. bolnika

BREZPLAČNA OBJAVA

Rotary klub Tržič Naklo je gostil Ano Lukner,
ustanoviteljico Anine zvezdice.

Naših sedemdeset let

Foto: Maja Ahačič

Večer z Ano Lukner

je in tako gradili čut za solidarnost in razumevanje
stisk, ki so nastale ob elementarnih nesrečah.
Na prireditev so prišli člani
odbora Območnega združenja RK Tržič, predsednik
Igor Grguraš je opisal delo
zveze in KO RK ter podelil
priznanje za dolgoletno
humano in plemenito delo.
Vse prisotne je pozdravila
podpredsednica RK Slovenije Zvonka Ješelnik, izrekla
čestitke in priznanje za
vztrajnost. Pozdravne in
vzpodbudne besede so nam
namenili naslednji gostje:
predsednica OZ RK Koper
Irena Sirotič Dobrila, Marija
Jereb iz KO RK Ankaran ter
Mira Čemažar, predsednica
KO RK Lom. Župan Občine
Tržič Borut Sajovic nas je
razveselil z navzočnostjo,
pohvalnimi besedami in s
priznanjem, ki ga je organizaciji podelil za dolgoletno
humano in plemenito delo.
Praznovanja so se udeležili
številni člani Rotary kluba
Tržič - Naklo s predsednico
Janko Planinc. Prav jubilej
KO RK so izbrali za dan, ko
so kraju podarili defibrilator, »čudežni strojček za
oživljanje«. Prevzela sva ga
predsednica KO RK in pove-

ljnik PGD Podljubelj Goran
Dragičevič. Njegovo stalno
mesto je na gasilskem
domu in je dostopno krajanom. Prav zato je zdravnica
Tatjana Peharc razložila,
kako se pristopi k oživljanju
morebitnega ponesrečenca
ali bolnika, ostali člani kluba pa so za udeležence pripravili dve delavnici in mnogi so se ju tudi udeležili. V
imenu krajanov se Rotary
klubu iskreno zahvaljujemo
za strokovno nadgradnjo
srečanja in za dragoceno
pridobitev za kraj.
Srečanje smo nadaljevali ob
prijetnem druženju in pogostitvi, za kar so poskrbeli
člani odbora, med njimi
Jana Anzeljc. Ostali odborniki-prostovoljci: Tončka
Ahačič, Nada Gliha, Minka
Marn, Marjeta Nemc, Kristina Golmajer, Marija Kavar
in Franc Janc pa so ob
70-letnici KO RK prejeli
priznanje organizacije. Prav
tako smo se s priznanjem za
dolgoletno delo v organizaciji zahvalili tudi Francki
Klemenc, Julki Srečnik, Julki Škantar, Nataši Golmajer, Eli Pernuš, Jožetu Švabu, ansamblu Fanti s treh
bregov, Maji Ahačič in podružnični šoli Podljubelj.

V objemu dobrote
Na prvo adventno nedeljo je ob zaključku tedna Župnijska karitas Križe
pripravila že 15. tradicionalni dobrodelni koncert, ki se ga je v avli OŠ Križe
udeležilo več kot tristo obiskovalcev.
David Ahačič
Križe – Rdečo nit prireditve
sta pletla usmiljenje (ob zaključku svetega leta) in naklonjenost ali ljubezen (ob geslu tedna Karitas »V objemu
dobrote«), ob katerih so se
ustavili tudi govorniki, župnik Ivo Kožuh, župan Borut
Sajovic in predsednik Škofijske karitas Ljubljana Marko Čižman. Vsakoletni koncert je za Župnijsko karitas
eden glavnih virov sredstev,

s katerimi blažijo stiske v
širšem tržiškem okolju, precejšen delež pa zberejo z
lastno akcijo – izdelovanjem
adventnih venčkov. Vabilu
organizatorjev so se prijazno odzvali ustvarjalci: Manca Izmajlova, vokalna skupina Bassless, oktet Oremus,
ansambla Galop in Kdr voč,
MePZ Lipnica, domačini
Gašper Komac s prijatelji in
Klara Jazbec ter humoristična skupina Smeh. Vsem
nastopajočim, požrtvoval-

nim sodelavcem in uslužbencem OŠ Križe, pri katerih koncert gostuje, velja
iskrena zahvala. Prostovoljci
Župnijske karitas pod vodstvom župnika Iva Kožuha in
tajnice dr. Hermine Krese
se zahvaljujejo tudi sponzorjem prireditve (Občina
Tržič jo je sofinancirala z
javnimi sredstvi, glavni
sponzor pa je bil Robert
Markič iz Podbrezij) ter
vsem zvestim obiskovalcem
za odziv in njihov dar.
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Podjetništvo

Več znanja za več podjetnih
Tržiški Kreativni podjetniški center je projekt, ki je nastal v sodelovanju Ljudske univerze Tržič in Občine Tržič. V projektu poteka več aktivnosti, kot sta
prva Podjetniška akademija in Kreativni podjetniški večeri. Aktivnosti bodo nadaljevali v letu 2017 in jim pridružili nove vsebine, kot je izobraževanje
za podjetniška znanja v osnovni šoli in delavnice za spodbujanje razvoja podjetnikov. O projektu smo se pogovarjali z direktorico Ljudske univerze Tržič
dr. Metko Knific Zaletelj in glavnim mentorjem Podjetniške akademije, predavateljem in direktorjem zavoda Uspešen podjetnik Tomažem Stritarjem.
vna ideja prihaja iz njihovega področja."

NAROČNIK: LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ, ŠOLSKA ULICA 2, TRŽIČ

Suzana P. Kovačič
S Podjetniško akademijo
boste zaključili v četrtek,
22. decembra, ob 10. uri, ko
bodo udeleženci akademije
v Paviljonu NOB javno predstavili svoje podjetniške
ideje. Kaj več lahko poveste
o Podjetniški akademiji?
Tomaž: "Podjetniška akademija je potekala tri mesece,
enkrat na teden, izvedli smo
več kot petdeset šolskih ur.
Osnovna ideja je bila, da
udeleženci svojo podjetniško idejo, s katero so prišli k
nam, razvijejo do te mere, da
bo ta všeč tudi kupcem.
Moja naloga in naloga Ljudske univerze Tržič kot tudi
zunanjih sodelavcev je bila
ravno ta, da jim idejo pomagamo razviti, jo prilagoditi,
morda spremeniti. Do zdaj
sem vodil štiri Podjetniške
akademije, prvič pa v Tržiču.
Iz izkušenj lahko povem, da
se redko zgodi, da udeleženci kar takoj po zaključku akademije ustanovijo svoje
podjetje in začnejo z delom,
nekateri potrebujejo za to
več let. To je namreč zelo
težek korak, podjetniških
akademij pa se običajno
udeležujejo tisti, ki jih je že v
osnovi strah. Trudimo se, da
jih opogumimo, da jim damo
tako znanje kot samozavest.
Podjetništvo res ni nekaj, kar
bi se človek "napiflal". V Sloveniji imamo še dodaten
problem, odklonilen odnos
do podjetništva v smislu, da
celo družinski člani odsvetujejo "nikar v podjetništvo,
raje pojdi v službo." Zato pra-

Dr. Metka Knific Zaletelj in Tomaž Stritar / Foto: Tina Dokl
vim, da je to proces. Lahko
pa povem, da tržiška skupina
izstopa po zagnanosti."
Kaj še opažate pri udeležencih?
Metka: "V glavnem o podjetništvu nimajo realne slike,
zato se morajo nujno preizkusiti na terenu. Podjetniška akademija, ki jo izvajamo
v Tržiču, je edina s takim
programom, ki je prilagojen
lokalnemu okolju. Glede na
vsebine in strokovnjake, ki
jih je Tomaž vključil v program, tudi nobene druge še
ni bilo v takšnem obsegu."
Tomaž: "Udeležencem so
predavali in svetovali različni strokovnjaki. Za spletni

marketing smo gostili Nastjo Kramer iz podjetja Malinca, ki je drugič zapored postala naj spletna trgovina v
Sloveniji. O zakonitostih
prodaje je predaval Aljoša
Huber, ki že več let uspešno
svetuje podjetjem, kako in
na kakšen način lahko povečajo prodajo in dobiček.
Lastnosti spletnih strani je
predstavil Igor Šober, grafični oblikovalec Ljudske univerze Tržič. Poslovnež Andrej
Remškar je pokazal, kako se
naredi kvalitetna prezentacija. Povabili smo tudi vaditeljico joge smeha Moniko
Radić, saj se nismo učili
samo strogo podjetniških
veščin, ampak tudi tega,

kako "upravljati" svoja čustva v posebnih okoliščinah
– in do teh v poslu pride –
pa tudi kako se sprostiti in s
tem razbremeniti, da smo
kos novim poslovnim izzivom. Zanimiva je tudi zadnja delavnica, poteka prav
danes na temo "kako reči ne
v poslu". Najslabše je to, ko
začneš vsem govoriti "ja",
ampak v resnici pa ne zmoreš več, s preveč dela začneš
delati slabo. Predava Rudi
Tavčar, ustanovitelj Zavoda
Mirabi. Udeležencem smo
omogočili dodatno še mentorje in nekateri so jih izbrali. Mentorji so jim dali dodatna znanja na tistem področju, kjer so šibki, ali pa poslo-

Podjetniška akademija je
ena od aktivnosti Kreativnega podjetniškega centra. Katere so še druge?
Metka: "K Podjetniški akademiji naj samo še dodam
informacijo, da bo naslednja
predvidoma potekala jeseni
2017 in jo bomo še nadgradili, med drugim s še več
mentorstvi in podjetniško
svetovalnico.
Spomladi smo izvedli tudi
več Kreativnih podjetniških
večerov in jih najmanj pet
načrtujemo za prihodnje
leto. Povabimo znane podjetnike, ki imajo veliko povsem
praktičnih nasvetov, ali pa
povabimo morda javnosti
manj znane podjetnike, a z
zanimivo zgodbo. Spomladi
smo imeli nekaj sogovornikov na temo lesne pridelave,
čevljarstva, spletne trgovine
in oglaševanja ..., nekaj med
njimi je bilo Tržičanov. Kreativni podjetniški večeri so
bili tudi dober uvod v Podjetniško akademijo.
Kreativni podjetniški center
se je v tako kratkem obdobju tako razširil, da smo razvili
logotip TržičPodjeten.si.
Pobudo in finančno podporo projektu v celoti je dala
Občina Tržič, izvajanje je
zaupala Ljudski univerzi
Tržič. Jaz za projekt skrbim
predvsem organizacijsko,
Tomaž pa vsebinsko. Občina
je aktivna tudi pri spodbujanju investicij, obuja prej tržno nezanimiva degradirana
območja, kot je BPT ..."

Zakaj ste te vsebine prepoznali kot koristne? Kakšni so še načrti?
Metka: "V Tržiču je na eni
strani treba več narediti za
to, da se bo brezposelnost
še zmanjšala, po drugi strani pa je želja občinskega
vodstva, da se med Tržičani,
ki pa veljajo za pridne ljudi,
prebudi podjetniška ustvarjalnost."
Tomaž: "Služb, kot si jih
predstavljamo zdaj, bo vse
manj. Prihodnost vodi v fleksibilizacijo, v mikro podjetništvo, ko bo vsak delal na
več projektih. Naš klasični
izobraževalni sistem tega še
ne uči."
Metka: "To je dobra iztočnica za 2017, saj želimo začeti
o podjetniških znanjih izobraževati že v šoli. Pogovarjamo se tudi v smeri, da bi
nekaj aktivnosti naredili za
spodbujanje razvoja, da bi
tistim, ki so že uveljavljeni
podjetniki, ponudili dodatna znanja."
Tomaž: "Kajti moramo ločiti
podjetnike začetnike, kot jih
imamo v akademiji, in tiste,
ki pa potrebujejo še nekaj
več za svoj razvoj (vsebine,
kot so vstop na tuje trge,
mreženje, uspešno iskanje
kadrov ...). Aktivnosti želimo
organizirati v tržiškem okolju tudi na način, da bi se
podjetniki med seboj bolje
spoznali, povezovali."
Metka: "Če pa koga zanima
še več v zvezi z vsebinami,
ki jih izvajamo in razvijamo
v Kreativnem podjetniškem
centru, naj se kar oglasi na
Ljudski univerzi Tržič."

Brez napak ni rasti
Napake se dogajajo, pomembno jo, da jih jemljemo kot potencial za izboljšave, je na zadnjem
kreativnem podjetniškem večeru dejala Jožica Rejec, predsednica uprave Domel Holdinga.
Simon Šubic
Tržič – Po nekajmesečnem
premoru je Občina Tržič v
sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič v začetku decembra v kavarni Stara godba
znova pripravila kreativni
podjetniški večer, na katerem so gostili dr. Jožico Rejec,
predsednico uprave družbe
Domel Holding in prokuristko podjetja Domel iz Železnikov. Moderator Tomaž Stritar
se je z letošnjo prejemnico
nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne
gospodarske dosežke pogovarjal o različnih temah – o
poštenosti v gospodarstvu,
ženskah na vodstvenih položajih, njenem načinu voden-

ja več kot tisoččlanskega
kolektiva pa tudi o inovativnem okolju in zagotavljanju
konkurenčnosti v Domelu,
gospodarskih priložnostih
Tržiča ...
Rejčeva kot ena redkih gospodarstvenic, ki so prejele t. i.
gospodarskega oskarja GZS,
je glede nameravane uvedbe
ženskih kvot na vodstvenih
položajih v gospodarstvu
dejala, da je zanjo sicer najpomembnejši kriterij kakovost dela, vseeno pa ženske
kvote niso tako slaba rešitev,
saj bodo zaradi njih vodilni v
moških kolektivih tudi mladim sodelavkam s pravimi
ambicijami nudili več priložnosti, da se razvijejo v odgovoren vodstven kader. Med-

tem ko je ženski princip
vodenja predvsem v združevanju, povezovanju in iskanju
skupnih rešitev, se moški znajo bolje "prodajati" oziroma
znajo bolje definirati svoje
ideje, zato so tudi večkrat
izbrani na vodilna mesta, je
razložila, zato ženskam priporoča, da osvojijo tudi to
veščino, ker bodo tako imele
več priložnosti za uspeh.
"Sama imam raje avtentično
vodenje, ki spodbuja sodelavce, da več prispevajo k
skupnemu rezultatu, kot pa
avtoritativen pristop, ko ima
vodja vse prav in povsod
glavno besedo," je dejala
Rejčeva, ki pri svojem delu
neguje vrednote, kot so spoštovanje, odprtost, iskre-

nost, skupno definiranje jasnih ciljev, motiviranje za
odgovorno delo, inovativnost in osebno rast.
Za selitev dela Domelove
proizvodnje v Tržič ni realne
možnosti, še posebej po
nakupu kompleksa nekdanjega LTH na Trati, možno pa
je sodelovanje s tržiškimi
podjetniki kot Domelovimi
dobavitelji, je Rejčeva odgovorila na vprašanja prisotnih,
tudi župana Boruta Sajovica.
Tržiču sicer priporoča iskanje
primernega ravnotežja med
razvijanjem industrije na eni
strani ter "rekreativnega"
turizma na drugi. Vsem
bodočim podjetnikom pa je
svetovala zmernost na začetku samostojne poti, delova-

Dr. Jožica Rejec že desetletje vodi izjemno uspešen
Domel iz Železnikov. / Foto Luka Rejec
nje v okviru finančnih zmožnosti, ob tem pa tudi zavedanje, da je treba svojo idejo, izdelek nenehno izboljševati, pri tem pa znati prisluhniti predvsem kupcem.
"Imeti je treba pogum in
vztrajnost, tudi če se takoj
ne izide vse po vaših željah,
načrtih. Pravijo, da je noč
pred jutrom najbolj črna," je

dejala. Kot je še dodala, brez
napak tudi v poslu ne gre,
pomembno je, kako nanje
reagiramo oz. da aktivno
poiščemo vzroke zanje in jih
z izboljšavami odpravimo:
"Brez napak in problemov se
enostavno ne da rasti. Jemljite jih kot potencial za
nadaljnje izboljšanje poslovanja in rast."
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Kultura
Tržiški utrinki
V Galeriji Atrij Občine Tržič bo do konca januarja
na ogled fotografska razstava Foto kluba Tržič,
katerega člani so v objektiv ujeli pester utrip
domačega kraja.
Samo Lesjak
Tržič – Skupinska razstava
izjemno dejavnega in ustvarjalnega Foto kluba Tržič
predstavlja pregledno razstavo članov in prikazuje najnovejšo serijo fotografij, nastalih v zadnjih dveh letih, obenem pa tradicionalna razstava, ki jo je odprl župan Borut
Sajovic, potrjuje složno
sodelovanje med Tržiškem
muzejem in domačim Foto
klubom. Osrednja tema razstavljenih del je tokrat Tržič
in okolica oziroma fotoutrinki Tržiča, zato tudi nosi nas-

lov Tržiški utrinki. Serija
petindvajsetih izbranih fotografij predstavlja ujete podobe realnosti vsakdanjega življenja, predmestnega in
mestnega sveta, ki jih pogosto spregledamo, kasneje pa
se mnogokrat izkaže, da se
novoodkrite situacije s svojo
presenetljivostjo predstavijo
kot izjemni posnetki. V objektiv ujeti trenutki izpričujejo, da člani, vsak na svoj
način, ostajajo zvesti načelom lepote vizualne podobe,
dovršeni fotografski tehniki
in izostrenemu občutku za
čas in prostor.

Članice in člani Foto kluba Tržič se v Atriju predstavljajo s
podobami domačega kraja. / Foto: Luka Rener

Z glasbo v praznični čas
Suzana P. Kovačič
Tržič – Tržiški muzej je na
prvi decembrski dan popeljal
v ta posebni čas leta z odprtjem razstave Z glasbo v praznični čas v Kurnikovi hiši.
Višji kustos dr. Bojan Knific
je misel napeljal na to, da
smo se danes precej oddaljili
od ritmov narave, pesem pa
je tista, ki še vedno poboža
dušo in srce. Na odprtju je
pristno vzdušje pričarala
pevska skupina KD FS Karavanke. Razstava s sliko, besedo in glasbo popelje v praznično prednovoletno in
ponovoletno pesemsko in
glasbeno izročilo ne samo

Tržiča, ampak tudi drugih
pokrajin. Znano je, da je bila
v Tržiču ob koncu 19. stoletja
prvič v slovenskem jeziku
zapeta Sveta noč, na Slovenskem so se ohranile številne
kolednice, zadnja desetletja
pa zaznamujejo popularne
skladbe, kot je zimzeleni Silvestrski poljub Alfija Nipiča.
Razstavo je sooblikovala kustosinja Tržiškega muzeja
Janita Košir, v veliko pomoč
so bile kulturne mediatorke
Marina Berlot, Marjetka
Rakovec, Majda Kolar in
Žaneta Primožič. Razstava
bo na ogled do 10. januarja
2017, za obisk prej pokličite
na telefon 04 531 55 00.

Bojan Knific in Janita Košir sta povabila na ogled razstave
Z glasbo v praznični čas. /Foto: Tina Dokl

Ta veseli dan kulture
Zveza kulturnih organizacij Tržič je ob obletnici rojstva našega največjega pesnika svečano podelila
Kurnikova priznanja in plakete. Letošnji prejemniki so KD Folklorna skupina Karavanke, Helena
Ahačič in David Ahačič.
Samo Lesjak
Tržič – Prireditev, ki je potekala v dvorani Kulturnega
centra, tako ostaja tradicionalna priložnost za podelitev najvišjih občinskih kulturnih priznanj, poimenovanih po tržiškem ljudskem
pesniku Vojtehu Kurniku
(1826–1886), čigar pesniška
zbirka bo izšla ob slovenskem kulturnem prazniku
prihodnje leto. Plakete in
listine je podelil član Izvršnega odbora Zveze kulturnih organizacij Tržič in
predsednik KD Kruh Križe
Slavko Bohinc.
Posebno Kurnikovo priznanje je ob petdesetletnici
delovanja prejelo Kulturno
društvo Folklorna skupina
Karavanke, pod okriljem
katerega delujejo mlajša in
starejša otroška skupina,
mladinska in odrasla skupina pa tudi mladinska pevska
skupina. Strokovne vodje
posameznih skupin odlikuje želja po nenehnem izobraževanju, raziskovanju,
česar posledica so posebni
projekti, ki jih skozi leto
udejanja skupina, ter nenehna želja po pridobivanju
novega znanja, ki ga uspešno prenašajo tudi na ostale
člane društva.
Bronasto plaketo za dolgoletno vsestransko delo na
področju tržiške ljubiteljske
kulture je prejela Helena

Letošnji prejemniki Kurnikovih priznanj in plaket
Ahačič, profesorica razrednega pouka in mentorica
gledališke skupine na podružnični OŠ v Podljubelju.
Tamkajšnje učence vsa leta
službovanja uči deklamiranja, recitiranja, različnih
plesnih koreografij in jih
pripravlja za različne gledališke in filmske vloge. Njen
največji uspeh so vsakoletne
priredbe in režije gledaliških del za otroke. Mentorstvo šolski igralski skupini je
prevzela leta 1998 in od
takrat režirala sedemnajst
otroških gledaliških predstav. Sama izbira besedila in
scensko glasbo, piše priredbe, z učenci izdeluje sceno,
včasih tudi kostume, v pred-

/ Foto: arhiv prireditve

stave pa vključuje vse učence, željne nastopanja.
Prejemnik bronaste plakete
je tudi David Ahačič, in sicer
za aktivnosti in dosežene
uspehe v zadnjih petih letih.
Ahačič je vsestranski ustvarjalec, igralec, recitator, režiser, mentor, moderator, literat, urednik, lektor ... Aktiven je pri Mladinskem gledališču Tržič ter Kulturnem
društvu Kruh, izkazal se je
kot režiser in animator lutkovnih predstav, moderator
kulturnih srečanj, prevzel je
funkcijo urednika Tržičana,
izdal pa je tudi samostojno
pesniško zbirko Skoz' to
okno gledam svet in svet me
použiva skozenj.

Tudi Moškemu pevskemu
zboru Društva upokojencev Tržič so že teden dni
prej na koncertu ob njegovi štiridesetletnici delovanja podelili posebno spominsko darilo Zveze kulturnih organizacij Tržič, in
sicer grafiko Tržiča, delo
Jožeta Žlausa iz Celja. Svečani podelitvi je sledilo
ponovno odkritje kopije
portreta Ivana Cankarja, ki
ga je konec petdesetih let
upodobil Tržičan Viktor
Ivnik, ter premiera filmskega portreta Kvinteta
bratov Zupan, s katerim so
se Tržičani poklonili petdesetletnici njihovega pevskega delovanja.

Američani na Mangartu
Slovenski smučarski muzej je predstavil zgodbo o Američanih na Mangartu, 3. junija 1945.
Jana Babšek
Tržič – Slovenska smučarska zgodovina ima veliko
veličastnih športnih zgodb:
Planico zibelko smučarskih
skokov, edino partizansko
smučarsko tekmo v času 2.
svetovne vojne, ki je potekala v Cerknem januarja leta
1945, prvo smučanje slepih
na svetu, slovenske smučarske šampione v vseh obdobjih in številne druge.
Slovenski smučarski muzej,
del Tržiškega muzeja, je v
sodelovanju z Janezom
Kavarjem in Vojaškim muzejem slovenske vojske 17.
novembra 2016 pripravil
odprtje razstave, kjer smo
predstavili še eno smučarsko
zgodbo, ki je morda manj
znana, a je pravi dragulj slovenske in svetovne smučarske zgodovine. Vrnila nas je
v leto 1945. Maja leta 1945 se
je končala 2. svetovna vojna,
na naši zahodni meji pa se je
pojavilo vprašanje določitve

meje med Italijo in Jugoslavijo. Vzpostavljeni sta bili
cona A in cona B. V coni A so
bili prisotni Američani, pripadniki elitne 10. gorske
divizije. Njihov sedež je bil v
Kobaridu. Usposabljali so se
med drugim tudi na poboč-

jih Mangarta, tam pa so
kmalu organizirali divizijsko
smučarsko tekmo. To je bilo
prvo tekmovanje ameriških
alpskih smučarjev na evropskih tleh po zimskih olimpijskih igrah 1936 v Garmisch-Partenkirchnu.

Janez Kavar med predavanjem, z zanimanjem so mu med
številnimi gosti prisluhnili tudi župan Borut Sajovic,
ameriški veleposlanik Brent Robert Hartley in obrambni
ataše ZDA v Sloveniji Krist Thodoropoulos. / Foto: Media butik

Razstava o Američanih, ki
so se zaradi posledic vojnih
dogodkov znašli v Sloveniji,
pripoveduje tudi o športnem
duhu, ki se je lahko ponovno obudil šele, ko se je končala vojna in je nastopil vsaj
relativni mir. Ta zanimiva
zgodba iz preteklosti povezuje Slovenijo in Ameriko,
zato smo na odprtje povabili
tudi veleposlanika ZDA v
Sloveniji N. E. Brenta Roberta Hartleyja ter obrambnega
atašeja ZDA v Sloveniji Krista Thodoropoulosa.
Odprtju razstave je sledilo
zanimivo predavanje avtorja
razstave brigadirja Janeza
Kavarja, ki že vrsto let preučuje to zanimivo smučarsko
vojaško poglavje naše zgodovine.
Velik odziv obiskovalcev,
Galerija Atrij Občine Tržič
je bila polna do zadnjega
kotička, dokazuje, da je
zanimanje za smučarski
šport in njegovo zgodovino
v Tržiču zelo živo.
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Ljudje in dogodki

Vsak dan se kaj dogaja
Direktorica Doma Petra Uzarja dr. Anamarija Kejžar želi, in to večkrat poudari, da se stanovalci
počutijo "doma". Stanovalci Fani Gril, Franc Oman in Drago Istenič so radi povedali, kako potekajo
njihovi dnevi. Fani je celo rekla, da si ob številnih dejavnostih kdaj zaželi, da bi ji bilo malce dolgčas.

Drago Istenič s soprogo Jožefo v domski sobi, ki sta jo
uredila po svojih zamislih – tako s pohištvom kot barvami.
bo pomlad spet lahko zaužila na vrtu in se nadihala svežega zraka. Fani je letos večkrat tudi nabrala zelenjavo
in jo odnesla v domsko
kuhinjo, da so iz nje pripravili kaj okusnega. "Na splošno je pa toliko dejavnosti v
domu, da si včasih prav
zaželim malce dolgčasa.
Enkrat na teden se družim v

skupini, ki jo vodijo prostovoljke, srečanja so namenjena pogovorom na različne
teme. Udeležujem se "branja klepetanja" pa telovadbe.
Ob nedeljah me obiščejo
domači in tri leta, kar sem
tukaj, so odhitela mimo
mene," je povedala.
Po svoje – s pohištvom,
izborom barv – si je sobo in

lastno kopalnico uredil
zakonski par Istenič. Jožefa
je v domu že dlje časa, soprog Drago si ji je pridružil
pred letom dni. "Skupaj obiskujeva telovadbo, sprehajava se ... Rad skrbim za ženo.
Rad pa imam tudi pogovore
s prijatelji, kar pa res pogrešam, je domača mizarska
delavnica," je povedal. V
sobi imata zakonca čudovito
leseno skrinjo, podobnih je
Drago veliko naredil, poslikal pa v kooperaciji s slikarjem Vinkom Hlebšem. Stene krasijo slikarska dela njune hčerke, umetnice Tine.
Pogovoru se je pridružila
direktorica doma dr. Anamarija Kejžar, povedala, da
ima v načrtu ureditev manjše mizarske delavnice v
domu, v kateri bo tudi Drago lahko našel svoj ustvarjalni izziv. Nekaj tega bo prav
tako našel spomladi pri vrtnarskih opravilih ... na
način, kot se to dela v vsaki
hiši, ki se ji reče – dom.

Fani Gril zelo uživa ob urejanju visokih gred in komaj čaka
na pomlad. / Foto: Tina Dokl

Foto: Tina Dokl

Tržič – Sedmo leto mineva,
kar se je Franc Oman preselil v novi dom. Deluje zadovoljno in tako se tudi počuti,
pove. Rad ustvarja, še največ
ga zaposli delo mozaikov po
motivih Marka Rupnika.
Franc pa mozaikov ne dela s
kamenčki, ampak najprej
naredi kroglice, take čisto
majčkene iz krep papirja,
potem pa jih lepi in sestavlja
v motiv. Ni dolgo nazaj, kar
je delal voščilnice, rad izdeluje cvetje, ki ga domiselno
naredi iz odpadnega materiala. Franc poje pri pevskem
zboru Slavčki, ki ga vodijo
prostovoljke, je član domskega Žoga banda, rad je v
družbi prijateljev, ker pa
ima sorodnike blizu, gre
seveda tudi na obisk.
Fani Gril je domska vrtnarica. Še posebej pohvali visoke grede, ker se ji pri sajenju, zalivanju in pletju ni treba sklanjati. Srčno upa, da

Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Franc Oman ustvarja mozaike po motivih Marka Rupnika.

Prostovoljke s srcem

Doma smo v hiši prijaznih ljudi

Kako poteka življenje v
domu?
"Resnica je, da počasi spre
minjamo miselnost, da
moramo dom organizirati
kot sistem. Naša naloga je,
da znamo znotraj sistema
organizirati delovanje enot
tako, da se zmoremo prila
goditi željam stanovalcev.
Naj si bo to želja po prehrani,
času prehrane, vstajanja,
kopeli, aktivnosti. Če pozna
mo življenjsko zgodbo sta
novalca, če vemo, v čem uži
va in kaj je včasih delal z
veseljem, lahko znotraj
bogatega nabora aktivnosti,
ki potekajo vsak dan v
domu, skupaj s stanovalcem
najdemo tudi aktivnosti
zanj. Te pa so lahko najrazlič
nejše – pomembno je, da so.
Velikokrat naši stanovalci
pravijo, da jim manjka pros

tega časa. V nič jih ne silimo,
ponudimo pa veliko. Spod
budimo in povabimo. Včasih
pa najbolj dene pogovor, ko
lahko povedo, kako so, ali pa
skupaj z nami obudijo kak
spomin."
Kaj nudite v domu?
"V domu biva 181 stanoval
cev, nudimo tudi možnost
začasnega sprejema, poleg
tega tudi možnost dnevne
ga centra ter pomoč na
domu. Naj predstavim idejo
dnevnega centra: namenjen
je starejšim, ki so povečini
sami in se nam lahko pridru
žijo za nekaj ur ali za cel dan
– naj bo to enkrat na teden
ali večkrat. Velikokrat obišče
jo dnevni center v sprems
tvu svojcev tudi oboleli za
demenco, da se v tem času
lahko svojci odpočijejo in
poskrbijo tudi za svoje po
trebe.
Pomoč na domu pa izvaja
devet socialnih oskrbovalk.
Pomembno je, da smo
popolnoma zanesljivi, odzi
vni in prilagodljivi – kot se
odvijajo vsak dan spremen
jene potrebe tudi v okolju.
Lani smo vse aktivnosti
nadgradili tudi z regijskim
gerontološkim centrom,
kjer trenutno poteka brez
plačna vadba za starejše iz
okolice, z januarjem pa
načrtujemo znova srečanja
z društvom Spominčica in
drugimi zanimivimi preda
vatelji. Center za aktivno in
prijetno staranje je bil v

Medgeneracijsko z učenci
Bistrica pri Tržiču – Dom Petra Uzarja so pred nekaj dnevi
obiskali učenci Osnovne šole Tržič, ki so skupaj s stanovalci
ustvarjali lepe okraske za jelke in prostore. Med delavnico
so klepetali in se smejali ter si pomagali. Ko je nastala spodnja vesela fotografija, so povprašali, ali se poznata že od
prej – nasmejan odgovoril je bil: »Ne, ampak sedaj pa se!«
Ko se združijo ideje, veselje, smeh mladih in izkušnje, pripravljenost poslušati in deliti svoje zgodbe starejših, je dan
še za odtenek lepši, sporočajo iz Doma Petra Uzarja.

Direktorica Doma Petra Uzarja dr. Anamarija Kejžar v
pogovoru s stanovalko Ano. / Foto: Tina Dokl
okolju zelo lepo sprejet.
Naši stanovalci so v večini že
prej živeli v Tržiču in v domu
srečajo svoje nekdanje sose
de, sodelavce. Skupaj obuja
jo spomine, se dobivajo na
kavici, naša enkratna lokaci
ja pa omogoča stanoval
cem, da gredo lahko sami v
trgovino, na banko, pošto,
po drugi strani pa lahko uži
vajo v prelepem zelenem
parku, kjer smo letos prido
bili nove vadbene naprave
podjetja Elan Inventa."
Kaj menite, da je najbolj
prispevalo k razvoju doma
v zadnjih dveh letih?

"Prepričana sem, da pove
zanost kolektiva in njegova
pripravljenost, da spre
membe uvajamo. Pogovo
rimo se in izzive rešujemo
sproti. Če svojci spregovo
rijo o svojih pričakovanjih,
željah, jim prisluhnemo. Z
izobraževanjem, vpeljeva
njem sprememb in sprem
ljanjem gremo po začrtani
poti. Pridobili smo veliko
podporo na Bistrici, vrtcu,
šolah, občini, naši najbolj
dragoceni pomočniki so
naši prostovoljci. Naš
pogled ni uprt vase, tem
več je uprt v sočloveka. V
sodelavca, v stanovalce."

DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, TRŽIČ

V Domu Petra Uzarja, domu
starejših ljudi, se začuti pri
jazno vzdušje in toplina že
ob vstopu. Dobri dve leti je,
odkar je vodenje doma pre
vzela dr. Anamarija Kejžar.
»Vsi zaposleni se zavedamo,
da s svojim vedenjem,
komunikacijo in odnosom
lahko polepšamo dan našim
stanovalcem. To je vzajem
no, saj ga tudi oni nam. Sta
novalci pravijo, da so veseli,
da so v hiši prijaznih ljudi –
na to skoraj vedno dodam,
da je to zato, ker smo prijaz
ni mi vsi," je poudarila dr.
Anamarija Kejžar, še več pa
razkrila v pogovoru.

Bistrica pri Tržiču – V Domu Petra Uzarja je potekala tradicionalna zaključna zabava skupin, ki jih v domu vodi skupina 25 prostovoljk. Na vsaki enoti doma potekajo skupine za
samopomoč, ki so postale nekaj samoumevnega in nepogrešljiv del življenja v Domu Petra Uzarja: tedenska tombola, pevska skupina, bralni krožek, verska skupina, družabništvo ... Skupine so dosegle svoj namen, saj so najboljše zdravilo zoper osamljenost in zelo pripomorejo k kvalitetnem
preživljanju prostega časa v jeseni življenja.
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Talenti
Narejeno v Tržiču

Napisala že več balad
Po uspešnem nastopu v šovu talentov je Klara Jazbec že predstavila svojo prvo samostojno skladbo.
Ana Šubic

Alja Viryent z novima modeloma čevljev.

Suzana P. Kovačič
Tržič – V novi manufakturi,
ki jo je oblikovalka čevljev
Alja Viryent odprla v delu
prostorov nekdanjega tržiškega Peka, so nastali prvi
čevlji, ki jih je predstavila
pred kratkim. Gre za dva
modela, klasični ženski salonar in klasični moški čevelj,
plod njenega znanja, v katerega jo je najprej vpeljal ded
čevljar, in plod neprecenljivega znanja nekaj nekdanjih
Pekovih delavcev, ki so se ji
pridružili. »Prestavljam prototip usnjenega moškega in
ženskega čevlja, ki na trg
prihajata v omejeni izdaji,
sto parov ženskih salonarjev
in sto parov moških čevljev.
Vsak par je oštevilčen in ima
lastnoročni podpis,« je pove-

/Foto: Tina Dokl

dala Alja. En par stane 250
evrov, oblikovalka pravi, da
je to čevelj za ljudi, ki želijo
izstopati in se poistovetiti z
njeno »zgodbo«. Alja cilja
na izdelavo čevljev višjega
cenovnega razreda z izdelavo 12 tisoč parov na leto. Še
vedno išče investitorja, saj
za uresničitev poslovnega
modela in za prve zaposlitve
čevljarskih mojstrov v prvi
fazi potrebuje 350 tisoč
evrov, nato še milijon za
prodor na trg. Vsi nekdanji
Pekovi delavci, ki ji ta trenutek pomagajo, delajo prostovoljno, ker zaupajo njeni
viziji. Alja sicer ni Tržičanka, prihaja z Vranskega,
vendar v tem mestu s čevljarsko tradicijo vidi potencial in verjame v to, da s tem
lahko uspešno nadaljuje.

Moč dobre knjige
Vesna Žitnik,
Vesna Polajnar
Tržič – Vedoč, da je prava
knjiga najmočnejše krepčilo
mišljenja in najučinkovitejši
dejavnik učlovečenja, smo se
že v preteklem šolskem letu
pridružili akciji Slovenija
ima srce tudi otroci iz dveh
oddelkov Vrtca Tržič – enote
Palček s strokovnimi delavkami. Šlo je za akcijo nevladne organizacije, društva
Jasa, ki pomaga bodočim
odraslim, da se znajdejo na
pravi strani življenja. Poglobljeno smo prebirali slikanico
Prav je – ni prav, ki jo je
napisal Anej Sam, ilustrirala
Tina Perko. V branje so jo
priporočili pesnik Milan
Dekleva, filozof prof. dr.
Marjan Šimenc in humani-

tarka Anita Ogulin. Otroci so
svoja doživetja izrazili s slikami, risbami … Nedavnega
odprtja razstave in okrogle
mize v KC Janeza Trdine v
Novem mestu smo se udeležile tudi strokovne delavke,
ki smo bile mentorice otrokom, ter pomočnica ravnateljice Tatjana Blaži. O "pomenu dobre knjige pri pripravljanju otrok za pravo stran
življenja« so govorili priznani pedagog, psiholog, filozof,
knjižničar. Razstava nam je
zagotovila estetsko doživetje
in nam dala misliti, zakaj
odrasli tako močno ne doživljamo lepot in grdobij sveta,
kot jih doživljajo otroci, hkrati pa smo odrasli dobili opomin k čuječnosti, pred katero
se ne moremo skriti – močjo
dobre knjige in čistega srca.

Svoje znanje in izkušnje smo v skupini Gosenice strnili v
otroški plakat, ki smo ga poslali na društvo Jasa v Ljubljani.

Tržič – Čeprav se je Klari
Jazbec finale v letošnjem
šovu Slovenija ima talent za
las izmuznil, pa obetavna
18-letna pevka iz Tržiča ni
bila niti malo razočarana:
"Dosegla sem svoj cilj, da
sem se uspešno predstavila
Sloveniji. Najbolj pomembno v tej zgodbi pa se mi
zdi, da je že dan po polfinalnem nastopu izšla moja
prva samostojna skladba
Milijon in ena ter videospot
zanjo. Odzivi nanjo so
neverjetni, nisem jih pričakovala toliko."
Klara je s prijavo v šov precej oklevala, ker je članica
žirije Marjetka Vovk obenem že sedem let njena pevska učiteljica. Tako se je prijavila šele na zadnjo avdicijo. "Pritisk je bil še večji, ker
res ne želiš razočarati svojega profesorja," se spominja
Klara, ki odločitve za sodelovanje ne obžaluje. Danes jo
mimoidoči na ulici prepoznavajo, ji čestitajo, a kot pra-

vi, je ostala z nogami trdno
na tleh. Pred dijakinjo četrtega letnika Gimnazije
Franceta Prešerna v Kranju
je ta čas veliko šolskih obveznosti, saj jo čaka matura,
nato pa se želi posvetiti glasbi, čim več nastopati in tudi
posneti album.
Besedilo za njeno prvo
samostojno skladbo, s katero je navdušila tudi v polfinalu šova talentov, je Klara
napisala sama, medtem ko
je za glasbo poskrbel Raay.
Dolgo so razmišljali o njeni
polfinalni skladbi, nato pa
so se odločili, da posnamejo
balado, v kateri bo prišel do
izraza njen sentimentalni
glas. "Imam posebno barvo
glasu, zato mi najbolj ustrezajo balade. Napisanih
imam že kar nekaj, a niso
še povsem dokončane. Gre
za pozitivne skladbe o življenju in ljubezni. Trenutno
imam bolj malo časa, a po
maturi se bom potrudila, da
jih bo čim več ugledalo luč
sveta," je napovedala Klara.
Njena velika želja je tudi

Klara Jazbec / Foto: Gorazd Kavčič
študij glasbe v Londonu. Če
se ji uresniči, se bo v angleški prestolnici pridružila
starejšemu bratu, ki tam

študira glasbeni menedžment, in sestri, ki načrtuje
študij organizacije dogodkov.

Priznanje raziskovalcema
Tržičan Luka Tomasino Rozman in Tibor Brvar sta za raziskovalno nalogo z naslovom Antibiotični
učinki hidrolatov in eteričnih olj na enterobakterijo Escerichia coli dobila Krkino priznanje.
Bernarda Božnar
Naklo – Luka Tomasino
Rozman je doma v Tržiču.
Končal je program strokovne gimnazije na Biotehniškem centru Naklo in v zadnjem letniku skupaj s sošolcem Tiborjem Brvarjem
izdelal zanimivo raziskovalno nalogo z naslovom Antibiotični učinki hidrolatov in
eteričnih olj na enterobakterijo Escerichia coli. Nalogo
sta poslala na natečaj farmacevtskega podjetja Krka in
dobila Krkino priznanje.
»Za raziskovanje Escerichia
coli sem se odločil, ker rad
spoznavam novo in neznano. Naloga je bila zelo obsežna in je hkrati zahtevala
izjemno veliko časa in
pozornosti. Pri tem sva se s
sošolcem naučila mnogo
novih postopkov in metod
dela. Prav tako pa sva se soočala tudi z nemalo težavami,
ki so se pojavljale pri vsakem koraku dela. Sčasoma
in s pomočjo mentorice sva
premagala vse prepreke in
nalogo uspešno zaključila,«
nam je zaupal Luka.
Luka in Tibor sta raziskovalno delo opravila v mikrobiološkem laboratoriju na Biotehniškem centru Naklo.
Bakterija Escherichia coli je
sestavni del človeške mikroflore v črevesu, njeni sevi pa

Iz leve Luka Tomasino Rozman, Marjetka Kastelic Švab in Tibor Brvar
so sposobni črevesne in
zunajčrevesne okužbe. V
nalogi sta mlada raziskovalca želela ugotoviti, kako bi z
naravnimi eteričnimi olji
zavrli razmnoževane te bakterije v pitni vodi. Preko različnih laboratorijskih postopkov sta ugotovila, da se še
najbolj obnesejo eterična
olja timijana, janeža in
cimeta. Timijan oz. materino dušico so že tradicionalno uporabljali kot pomirjevalo pri kašljanju in že v
preteklosti so ljudje spoznali, da deluje protibakterijsko.
"Ni lepšega kot to, da ti uspe
mlade navdušiti za raziskovalno delo, jih voditi in se

skupaj z njimi na svojem
področju učiti ter razvijati,"
je mentorica mag. Kastelic
Švab komentirala sodelovanje z Lukom. "Pri tem kompleksnem raziskovalnem
delu gimnazijci spoznavajo
med drugim tudi prednosti
timskega dela in možnosti
medsebojne diskusije o
vprašanjih in stvareh, ki jih
raziskujemo. Nagibamo se k
reševanju problemov, ki so
trenutno aktualni in jih želimo pobližje spoznati in rešiti. Če nam uspe svoje ideje
realizirati, je to za nas največji uspeh," je strnila pomen
raziskovanja pri mladih.
Luka je danes študent na

Univerzi v Ljubljani. Že kot
gimnazijec je ugotovil, da je
raziskovalno delo zelo zahtevna in hkrati zanimiva
izkušnja. »Pri raziskovanju
sem pridobil veliko novih
veščin in vrlin, ki mi bodo
koristile v nadaljnjem šolanju in tudi v življenju. Vrlini, kot sta natančnost in previdnost, sem s pomočjo te
naloge dodatno izpilil,« je
svoj pogled na raziskovanje
strnil Luka. Ker je že na
začetku študijske poti pridobil Krkino priznanje za srednješolske raziskovalne naloge, verjamemo, da bo raziskovanje stalnica v njegovem
življenju.
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Suzana P. Kovačič
Tržič – Melanija Primožič,
višja kustosinja in nekdanja
direktorica Tržiškega muzeja, je predstavila idejo nove
galerije Vogal: "Pri adaptaciji naše stare hiše smo se
odločili, da prostor v pritličju s prenovo postane galerijski prostor, namenjen kabinetnim in spominskim razstavam. Ta prostor je tudi
zgodovinsko zanimiv, v 30ih letih prejšnjega stoletja je
bila tu trgovina z mešanim
blagom, nazadnje pred tridesetimi leti pa čistilnica.
Tako je zgodovinsko gledano skozi ta vrata prihajalo in
odhajalo veliko Tržičanov.

Hiša kot taka je pomembna
tudi z vidika, kdo je v njej
bival. Po razpoložljivih
podatkih je bil tu doma znani odvetnik, doktor prava
Janez Ahačič, Prešernov
osebni prijatelj in stari oče
slovenske pesnice in prevajalke Lily (Elizabete) Novy,
ki je bila hčerka Ahačičeve
starejše hči Ludovike, ki se
je poročila z nadporočnikom Gvidom pl. Haumederjem. V tej hiši se je leta
1926 rodil tudi prvi tržiški
akademik in nekdanji rektor
slovenske univerze ter častni profesor številnih univerz
prof. dr. Janez Peklenik, ki
mu bomo v prihodnosti pripravili spominsko razstavo."

Do konca februarja je v galeriji Vogal na ogled razstava
Rekviem tržiškega čevljarstva Viljema Jakopina, tržiškega
slikarja, grafika in kiparja. / Foto: Tina Dokl

Pesem se nikoli
ne postara
Samo Lesjak

Foto: Nejc Balantič

Križe – V dvorani Kulturnega
doma v Križah je potekal slavnostni koncert ob 40-letnici
delovanja Moškega pevskega
zbora Društva upokojencev
Tržič. Zbor, ki uspešno nastopa pod umetniškim vodstvom Staneta Bitežnika, se je
predstavil s preglednim izborom pesmi, ki jih člani prepevajo vsa ta leta. Gre predvsem
za pesmi izpod peres slovenskih avtorjev in seveda tudi
skladbe tržiških avtorjev, kot
sta Franci Šarabon in Mato
Mežek. Koncert je popestril
Ženski pevski zbor Društva

upokojencev Tržič, s katerim
MPZ pogosto sodeluje. Kar
nekaj pesmi sta pripravila
oba zbora, združena kot
mešani pevski zbor. »Še
posebej je treba pohvaliti vse
tri soliste MPZ: Marjana in
Rada Pančurja ter Toneta
Lupšo. Gosta tokratnega koncerta Mateja Langus in
Tomaž Koder pa sta izvrstno
ogrela publiko,« je po koncertu dejal zborovodja Stane
Bitežnik. Slavnostni koncert
so zaključili z Zdravljico in z
lepimi željami vseh prisotnih, naj zbor še dolga leta
prepeva in razveseljuje svoje
zveste poslušalce.

Štirideset let nastopanja: Moški pevski zbor DU Tržič

O opereti Planinska roža, ki je po 65 letih ponovno doživela uprizoritev na tržiškem odru, je tekel
pogovor s predsednikom KD Ignacij Hladnik Tržič Tomažem Megličem.
Andreja Meglič
Kako ste prišli do ideje, da
se lotite tako zahtevnega
projekta, kot je opereta Planinska roža?
"Za opereto me je navdušil
Tone Soklič, ki mi je pred leti
pripovedoval o operetah, ki
so se nekoč uprizarjale na
tržiškem odru. Želja po
ponovni postavitvi operete na
tržiški oder je bila vedno
močnejša. Ko pa smo leta
2013 zelo uspešno izvedli
spevoigro Dalmacija v Tržiču, sem spoznal, da je prišel
čas tudi za opereto. Vedeli
smo, da je zadeva zahtevna in
bo treba vložiti veliko truda, a
poguma nam ni manjkalo.
Vsebina in čudovita glasba
operete Planinska roža je bila
še dodatna motivacija pri
delu. Moja želja je bila, da
opereto naredimo tržiško,
brez »uvoženih« kadrov, in
uspelo nam je. S sodelovanjem celotne ekipe KD Ignacij
Hladnik Tržič se nam je po
65 letih želja uresničila in
Planinska roža je ponovno
zacvetela na tržiškem odru."
Kdo vse je sodeloval pri izvedbi operete?
"Poleg članov KD Ignacij
Hladnik Tržič smo za pomoč
zaprosili Bojana Knifica, ki je
prevzel plesni del operete, in
KUD Leyli, ki je prispevalo
eno plesno točko. Kostumografijo je prevzela naša članica Andreja Meglič, pri kulisah nam je pomagala OŠ
Tržič ter Brane Povalej in
Goran Peharc. Orkester pa

moram ob tem pohvaliti
tudi vse ostale vloge in celotni MePZ Ignacij Hladnik."

smo sestavili iz povabljenih
glasbenikov iz Tržiča in Ljubljane. Seveda ne smemo
pozabiti Nane Peharc, ki je
prevzela režijo operete in s
svojimi dolgoletnimi izkušnjami na tem področju dokazala, da je kos tudi takim
izzivom."
Kot dirigent ste prevzeli
vodenje orkestra in same
operete. Kaj pa igralski del
in glavne vloge?

"Ta del je predstavljal poseben izziv. Želja, da naredimo opereto sami, pa je bila
tako močna, da sem glavne
vloge zaupal našim članom:
Mateji Langus, Tomažu
Kodru, Florjanu Koširju,
Marku Megliču, Nejcu Perku in Marselu Majcnu. Vsi
so več kot opravičili zaupanje in so poleg svojih nedvomnih pevskih kvalitet presenetili tudi s svojo igralsko
nadarjenostjo. Seveda

Kaj lahko poveste za sklepno misel?
"Naš cilj, da po 65 letih
vrnemo Planinsko rožo na
tržiški oder, je izpolnjen in
želje uresničene. Odziv
občinstva je bil več kot odličen in nam je dal potrditev,
da smo dali vse od sebe in
nismo razočarali. Ker pa z
dvema predstavama kljub
nabito polni dvorani tržiškega Kulturnega centra nismo
mogli operete predstaviti
vsem ogleda željnim gledalcem, smo se odločili, da
bomo 20. in 21. januarja v
Kulturnem centru Tržič
opereto ponovili. Navezujemo pa tudi stike izven Tržiča in pri zamejcih v Avstriji.
Vsem skupaj, ki ste kakorkoli pomagali pri uprizoritvi, še enkrat hvala. Hvala pa
tudi publiki za tako množičen obisk in podporo."

Foto: Dušan Podrekar

Na Partizanski ulici 14 v Tržiču je družina
Primožič odprla galerijo Vogal.

Navdušili z opereto

Foto: Dušan Podrekar

V galeriji Vogal
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Družini prijazna koča

Drsanje na Ravnah
je brezplačno

V osrčju Kamniško-Savinjskih Alp, 1123 m nad morsko gladino in med mogočnimi igličastimi vršaci,
se nič kaj nedolžno bohoti Planinski dom pod Storžičem.
Uroš Ribič

Na turnirju trojk v hokeju na ledu ob odprtju drsališča so
sicer slavili Jeseničani, a bolj kot rezultat je bila pomembna
promocija drsanja in druženje. /Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič
Tržič – Pokrito drsališče na
Ravnah v tržiški občini že
vabi drsalce na ledeno ploskev, ki so jo uredili na tamkajšnjem balinišču. Ob
nedavnem odprtju so nastopile umetnostne drsalke z
Bleda in Jesenic, potekal je
tudi turnir trojk v hokeju na
ledu v družbi hokejskih
legend, pomerile so se ekipe
Tržiča, Jesenic in Mamuta.
Slavila je jeseniška ekipa,
ampak bolj kot rezultat, kot
je povedal župan Borut Sajo-

vic, ki je s tržiško ekipo osvojil drugo mesto, je bila
pomembna promocija drsanja in druženje. Drsanje je
brezplačno, v prostorih balinarskega kluba, ki skrbi za
vzdrževanje in tople napitke,
je možna izposoja drsalk za
simbolični en evro. Drsališče
je odprto od ponedeljka do
petka od 16. ure do 19.30, ob
sobotah od 10. do 12. ure in
od 16. ure do 19.30, za odrasle od 19.30 do 21. ure. V
nedeljo in med prazniki boste lahko drsali od 10. do 12.
ure in od 16. ure do 19.30.

Lom pod Storžičem – Dom
pod Storžičem stoji na robu
planine Jesenje nad zgornjim koncem Lomske doline pod severnim ostenjem
Storžiča. Prva koča je bila
zgrajena davnega leta 1938.
Novejša, ki pa še sedaj kljubuje vsem tegobam, je bila
zgrajena leta 1951. Po nekaj
manjših adaptacijah je bila
letošnja še največja in najobširnejša. Planinsko društvo
jo je namreč prevzelo nazaj
pod svoje okrilje in si zastavilo z njo drzne cilje, uspelo
na občinskem razpisu o
sobodajalstvu in »pljunilo«
v roke. Z obilo prostovoljstva nam je uspelo obnoviti
sobo s 26 skupnimi ležišči,
poleg tega pa se vsi obiskovalci lahko veselijo tudi
novih toaletnih prostorov.
Tako sedaj pod našo streho
lahko prenoči 70 ljudi.
A nismo se ustavili samo
pri novi sobi. Uredili smo
vse potrebno za pridobitev
naziva Družini prijazna
koča, tj. ureditev otroškega
kotička, zunanjih igral, toaletnih prostorov, otrokom

Letos je bil dan tržiških planincev v Domu pod Storžičem (na sliki). Gospodar koče je Uroš
Ribič, podpredsednik Planinskega društva Tržič. /Foto: Suzana P. Kovačič
prijaznih postelj. V pomladnem času smo se prav
tako prijavili na Pohodništvo&kolesarjenje GIZ, kjer
smo pridobili dve kolesarski zvezdici, kot kolesarska
destinacija. Prav to je bil
tudi povod za novoustanovljeni TKUC – turnokolesarski učni center Pod Storžičem. Tu je bilo prvo predavanje, in sicer sta nam predavala Pia Peršič in njen
partner Andrej Martinčič,

ki sta kot prva prekolesarila
STKP (slovensko turnokolesarsko pot), in to v enem
mahu. Turnokolesarski
odsek, ki deluje pod okriljem PD Tržič, je v sklopu 2.
Dneva tržiških planincev
organiziral dve kolesarski
turi, ki sta se zaključili ob
prijetnem druženju pri
Domu pod Storžičem.
Plani TKUC so smeli, ne pa
neizvedljivi. Za še boljše
delovanje si želimo ob domu

šolski »bike park in pump
track«, ne bi se pa branili še
nekaj trail stez, speljanih
vse do vznožja Loma. Tu so
še razna izobraževanja,
seminarji, predavanja in
vsekakor tudi turnokolesarski tabori. To bi bila odlična
priložnost za razvoj turizma
v prelepi lomski vasi, saj bi
lahko s tem zapolnili kar
nekaj turističnih kapacitet
po celotni vasi Lom pod
Storžičem.

Ajša z bronasto medaljo
Maja Bertoncelj

Želimo Vam lepe praznike
ter uspešno leto 2017.
Družbi v skupini Elektro Gorenjska družbeno
odgovornost izkazujeta tudi s poslovnim
sodelovanjem z invalidskimi podjetji. S
tovrstnimi oblikami sodelovanja neposredno
pripomoreta k ohranjanju delovnih mest
za invalidne osebe in osebe z zmanjšano
delovno sposobnostjo. Ob zaključku leta
2016 sta družbi skupaj s poslovnimi

Kranjska Gora – V Kranjski
Gori je konec novembra v
organizaciji Slovenske zveze tradicionalnega karateja
potekalo 32. evropsko prvenstvo v tradicionalnem karateju, na katerem je v različnih kategorijah nastopilo
več kot štiristo karateistov iz
štirinajstih držav. Gre za
šport, ki je bil sprejet v olimpijsko družino in bo na sporedu že na igrah v Tokiu leta
2020.
Med osemindvajsetimi reprezentanti Slovenije je bila
na prvenstvu tudi Ajša Kostić, ki je sicer članica Karate
kluba Tržič, kjer znanje pridobiva pod vodstvom svojega očeta in trenerja Seika
Kostića. Slovenija je prvenstvo končala s štirimi zlatimi,
desetimi srebrnimi in trinajstimi bronastimi medaljami. Tretjega mesta v kategoriji tekmovalk, rojenih
med leti 2000 in 2002, se je

Ajša Kostić je uspešno nastopila na evropskem prvenstvu v
tradicionalnem karateju. / Foto: Tina Dokl
v katah razveselila tudi Ajša.
"To je za enkrat moj največji
uspeh. Pričakovala sem
sicer še kaj več, a sem tudi s
tretjim mestom zadovoljna.
Naslednje leto bo moj cilj

svetovno prvenstvo, kjer se
želim prav tako uvrstiti na
stopničke," je povedala
14-letna Ajša Kostić, ki karate trenira že deseto leto. Treninge ima petkrat tedensko.

partnerji sredstva za novoletna darila
ponovno namenili programu Ne-odvisen.si,
ki bo s sprejeto pomočjo lahko deloval na
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., ULICA MIRKA VADNOVA 3 A, KRANJ

Gorenjskem tudi v letu 2017.

Odprto občinsko prvenstvo v šahu
Biserka Drinovec
Križe – V nedeljo, 11. decembra, so v okviru občinskega
praznika v Križah organizirali odprto šahovsko prvenstvo. Tradicionalni dogodek
je ob podpori KS Križe izvedla Športna zveza Tržič.
Udeležba je vsako leto večja,

kar priča, da je organizacija
vzorna in da so Tržičani
željni takšnih tekmovanj.
Tekmovanja so se udeležili
najboljši igralci treh gorenjskih regij: kranjske, radovljiške in jeseniške. Zmagovalka med 32 tekmovalci je
postala najmlajša med vsemi tekmovalci, 14-letna Zala

Urh iz Kranja. Najboljši
Tržičan in s tem občinski
prvak za leto 2016 je postal
Matej Keršič. Razglasili smo
tudi najboljšega tekmovalca
nad 60 let, to je Milorad
Bulatovič, ter najboljšega
mladega udeleženca turnirja v kategoriji do 20 let, Vilija Grdiča.
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Družina je motivacija
Kljub poškodbam v zadnjih sezonah je tržiški alpski smučar Rok Perko z velikimi pričakovanji začel
novo zimo, v kateri mu dodatno motivacijo za trdo delo dajejo tudi žena in sinova.
Vilma Stanovnik
Tržič – Alpski smučarji v
hitrih disciplinah v letošnji
sezoni še niso imeli veliko
priložnosti za dokazovanje,
saj so uvodne preizkušnje
čez lužo odpadle. Zima pa
bo še dolga in v njej novih
izzivov ne manjka 31-letnemu Tržičanu Roku Perku,
ki je imel v zadnjih sezonah
kar nekaj smole s poškodbami. Zanj poleg drugih navijačev stiskajo pesti tudi žena
Tjaša in dva sinova, Oskar
in Izak Svarun.
V zadnjih letih ste si ustvarili družino in gotovo so priprave na tekmovalno sezono
precej drugačne kot včasih?
"Ker imam doma ženo in
dva sinova, to pomeni, da je
tako glede priprav kot tekem
treba malo več organizacije
kot nekoč, ko sem skrbel
zgolj sam zase. Vendar pa
sem zato, ker jih imam, najbolj srečen na svetu in prav
oni so mi največja motivacija. Upam, da bom, tudi zaradi njih, v naslednjih sezonah dosegel vrh svojih
rezultatov."

Lanska sezona se je začela
obetavno, decembrska poškodba pa vam je nato preprečila nadaljevanje. Je še kaj
posledic?
"Ne, k sreči ni posledic.
Morda imam malce manj
gibljiv gleženj, vendar me to
v smučarskih čevljih in na
snegu ne ovira. Bo pa seveda treba narediti še nekaj
kilometrov, da bom znova
prišel na nivo, ko bom znova popolnoma zaupal samemu sebi in bom šel na progo
lahko res brezkompromisno."
Se je po poškodbah težko
vračati na tekme?
"Seveda ni enostavno. Kako
težko je, zlasti vemo tisti, ki
smo že bili poškodovani.
Morda se nekaterim, ki
nikoli niso bili v takšni koži,
zdi enostavno. Seveda pa z
leti spoznaš svoje telo in se
znaš motivirati za rehabilitacijo. Dejstvo je, da te vsaka
poškodba nauči nekaj novega o sebi."
Letošnja sezona se je začela
z odpovedjo tekem, vendar
pa bo spored naslednje ted-

ne zelo natrpan. Na kateri
tekmi računate na najboljši
rezultat?
"O tem ne razmišljam, saj
želim na vseh tekmah
pokazati svoje kvalitete. Če
mi bo to uspelo, bo gotovo
tudi kakšen dober rezultat."

Bistrica pri Tržiču – Turnir
trojk je potekal 9. decembra
v Osnovni šoli Bistrica v
okviru tekmovanj za občinski praznik. Nastopilo je
deset ekip, med njimi tudi
ena ženska ekipa, kar letos
ni bilo več presenečenje.
Poleg domačih mladincev in
odraslih ekip se nam je pridružila še ekipe iz Ljubljane. Ekipe smo razdelili v tri

Tržič – Na kegljišču v Tržiču
smo videli odlično kegljaško
predstavo. Kandidati za slovensko člansko reprezentanco so se na novembrsko
nedeljo pomerili proti ekipi
selekcije Gorenjske. Dogodek so odprli z revijalnim
nastopom najmlajši člani
Kegljaške šole Ljubelj Tržič.
Tekma članov se je začela s
pozdravom predsednika KZS
Milana Kureliča. Nastopi so
potekali v prijateljskem, a
borbenem vzdušju. Vsi dvoboji so bili zanimivi in atraktivni, tako da so bili bučno
pozdravljeni s strani publike.
Na koncu so tekmo na osem
igralcev slavili tekmovalci
ekipe SLO reprezentanca z

rezultatom 8:2. Od kandidatov za slovensko reprezentanco je dobro formo in igro
prikazal Matej Lepej (651), ki
je dosegel najboljši rezultat
tekme. Za Selekcijo Gorenjske je najboljši izid postavil
Kranjčan Grega Bajželj (623),
ki keglja za domači klub Ljubelj. Na tribunah je bilo
ponovno lepo videti veliko
navijačev ene in druge ekipe.
Prireditev si je ogledal tudi
župan Borut Sajovic in na
koncu čestital vsem nastopajočim za odlično prikazano
igro. Organizator je priskrbel
nekaj praktičnih nagrad, ki
so jih med tekmo izžrebali
gledalci. Po zaključku tekme
so se tekmovalci skupaj z
navijači podružili in prijateljsko poklepetali.

S čim bi bili ob koncu zime
zadovoljni?
"Zadovoljen bi bil, če bi se
mi v smuku uspelo uvrstiti
med najboljših 25 na svetu
in tako tudi na finale svetovnega pokala v Ameriko.
Seveda pa bi na tekmah rad
zbral čim več točk."

Kandidati za slovensko reprezentanco na prijateljski tekmi
v Tržiču

Prva zmaga članske ekipe ŽRK Tržič

Turnir je organizirala Športna zveza Tržič, najbolje pa so se odrezali člani Ta zadnje ekipe v sestavi
David Kokalj, Jan Peterka, Janez Hudohmet in Fran Hudohmet.
skupine, nato pa so se zmagovalci posameznih skupin
pomerili med seboj. V polfinale so se uvrstili Dream
team, Ta zadnja ekipa, Križe
in Leteči krilatci. Zmagovalca polfinala Ta zadnja ekipa
in Križe sta se pomerili za
prvo mesto, Leteči krilatci in
Dream team pa za tretje
mesto. Zmagovalci turnirja
so bili člani Ta zadnje ekipe
v sestavi David Kokalj, Jan
Peterka, Janez Hudohmet

Ema Zajc

Rok Perko upa, da bo v tej zimi dokazal, da še vedno sodi
med najboljše smukače na svetu. / Foto: Tina Dokl

Turnir trojk v košarki
Biserka Drinovec

Najboljši slovenski
kegljači v Tržiču

in Fran Hudohmet, drugo
mesto je osvojila ekipa Križe, za katero so igrali Domen
Jokić, Nik Požun, Tilen Jouhari in Žan Pleterski ter tretje Dream team v postavi
Vitan Zavrl, Domen Vrhovnik, Matej Slatnar in Sandi
Žitnik. Nehvaležno četrto
mesto so osvojili Leteči krilatci, ki so se vseskozi uspešno borili, na koncu pa jim
je malo zmanjkalo za osvojitev tretjega mesta. Sodelova-

li so še Tržiški levi, OŠ
Tržič, Mamice, Bistrški orli,
Mexican Burritos in Basketbalije. Tričlanska žirija je
izbrala najboljšega v zabijanju, že drugo leto zapored je
bil to Vitan Zavrl, najboljši v
metanju trojk pa Sead Mulalič. Prve tri ekipe so prejele
pokale in medalje, najboljši
v zabijanju in metanju trojk
pa sta prejela pokal. Vse ekipe so prejele praktične
nagrade naših sponzorjev.

Litija – Članice Ženskega rokometnega kluba (ŽRK) Tržič so
v jesenskem delu v Litiji odigrale tekmo 5. kroga 1. B državne
rokometne lige, kjer so pred polno dvorano gostujočih navijačev dosegle prvo zmago v državnem prvenstvu. Rezultat
ob koncu prvega polčasa 13:12 za gostujočo ekipo je napovedal vroč razplet v drugem delu, ki je pripadel našim dekletom, končni izid je bil 26:28 za ŽRK Tržič. Hvala domačim
navijačem za glasno podporo s tribun, dekletom pa čestitke
za borbenost in prvo zmago.

Uspešni plesalci Plesnega kluba Tržič
Tržič – Državna reprezentanca Slovenije je 19. novembra
sodelovala na svetovnem prvenstvu v akrobatskem rokenrolu v daljnem Sochiju. Barve Slovenije in Tržiča sta tokrat
predstavljala plesni par Kaja Šmid in Jaka Jordan v kategoriji starejših mladincev ter Nika Meglič in Domen Žepič v
kategoriji mlajših mladincev. Odlične uvrstitve so nas spet
razveselile, saj sta Kaja in Jaka osvojila 7., Nika in Domen v
svoji kategoriji pa 20. mesto. Ker za naše pare ni počitka, so
se 26. novembra udeležili pokala Slovenije in ponovno
dosegli zelo dobre uvrstitve: člani – Jure in Lejla 1. mesto;
starejši mladinci – Jaka in Kaja 3. mesto, Tej in Teja 4. mesto, Matic in Ema 6. mesto, Maj in Lara 7. mesto; mlajšimi
mladinci – Domen in Nika 2. mesto, Jure in Nika pa 4. mesto. Čestitke vsem!
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Nagradna križanka
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MAGNETNI NAKIT

P

že
e cene
naveden jo popust
je
vključu

Magnetni nakit je idealno združevanje lepega okraska s
koristnim magnetnim delovanjem. Nošenje lahko izboljša
cirkulacijo krvi v telesu, s čimer se posledično zmanjšajo
raznovrstne bolečine, izboljša se tudi koncentracija,
razpoloženje, spanec in energetski nivo v telesu.

NERJAVEČE JEKLO

TITAN

Nagrade:

1. Bon v vrednosti 30,00 €
2. Bon v vrednosti 20,00 €
3.–5. Bon v vrednosti 10,00 €

Z VAMI ŽE
OD LETA 2007!
28,50 €

Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila
Magnetni nakit

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prevzem nagrad je mogoč na sedežu
podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

NERJAVEČE JEKLO ALI TITAN
vsak kos ma
gnetnega
nakita doba
vim
darilni emba o v lični
laži

BALDRIJAN d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19
4000 Kranj (ob GA trgovini)

Delovni čas:

pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00
brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76

nerjaveče jeklo 33,50 € nerjaveče jeklo + pozlata 36,60 €

PREHRANSKO DOPOLNILO

GINKO (120 mg)
NARAVNA POMOČ ZA
BOLJŠO KONCENTRACIJO, SPOMIN, ...

60 kapsul • 16,90 €
Ginko (Ginko biloba) je starodavno drevo, ki izvira iz Azije. Je naravna pomoč pri
duševnih naporih, učenju, ... Uporabljamo ga za izboljšanje koncentracije,
spomina in ostalih možganskih aktivnosti.

PREHRANSKO DOPOLNILO

BALDRIJAN
NARAVNA POMOČ PRI
NESPEČNOSTI, TESNOBI, STRESU, ...

60 kapsul • 18,30 €
Baldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna
rastlina, katere latinsko ime verjetno izhaja iz besede »valere«, ki pomeni biti
zdrav. Pomaga pri nespečnosti in
deluje splošno pomirjujoče. Pomaga nam tudi, da lažje premagamo stres
in čustveno izčrpanost ter ponovno
vzpostavimo psihično ravnovesje.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 4.
januarja 2017, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

titan 42,90 €
titan + pozlata 46,20 €

Spletna trgovina:

www.baldrijan.si
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Koledar prireditev
December 2016
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Sreda, 21. decembra
– ob 16. uri na Trgu svobode

NOVOLETNI BAZAR; Osnovna šola Tržič, Mestna kavarna
Brodar, Turistično društvo Tržič, Občina Tržič
– ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

POTOPISNO PREDAVANJE: MALEZIJA, predavatelj Brane
Ternovšek; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Četrtek, 22. decembra
– ob 10. uri v paviljonu NOB Tržič

ZAKLJUČEK PODJETNIŠKE AKADEMIJE V OKVIRU
PROJEKTA TržičPodjeten.si; Ljudska univerza Tržič

Petek, 30. decembra

Sobota, 28. januarja

– ob 18. uri v cerkvi sv. Jerneja v Seničnem

KONCERT STANETA VIDMARJA; KS Senično

– ob 19. uri v Galeriji družine Ribnikar Tržič

KONCERT KOLEDNIŠKIH PESMI NA GORENJSKEM;
Pevsko društvo Zupan, Pueri Cantorum

Sobota, 31. decembra
SILVESTROVANJE ZA OTROKE; Polona Brodar s. p. in
Občina Tržič

SILVESTROVANJE NA PROSTEM Z DEJANOM VUNJAKOM
IN BRENDIJEVIMI BARABAMI; Polona Brodar s. p. in
Občina Tržič

Petek, 23. decembra

Petek, 6. januarja

– ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič

NOVOLETNA PRIREDITEV PLESNEGA STUDIA ŠPELA;
Plesni studio Špela
– ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev Tržič

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA
ORKESTRA TRŽIČ; VEČER FANTAZIJE; Kulturno društvo
Pihalni orkester Tržič

Sobota, 24. decembra
– od 8. do 13. ure v Atriju Občine Tržič

BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM, OBISK BOŽIČA IN
RAJANJE Z ALENKO KOLMAN; Polona Brodar s. p. in
Občina Tržič

Nedelja, 25. decembra
– ob 15. uri na drsališču na Ravne

Do 10. januarja 2017 v Domu Petra Uzarja

– ob 19. uri v Kulturnem domu Križe

KONCERT MANCE IZMAJLOVE Z GOSTI; Mednarodna
Akademija Giuseppe Tartini, Krajevna skupnost Križe in
Župnijska karitas Križe

Sobota, 7. januarja
– ob 9. uri V Planinskem domu na Zelenici in njegovi okolici

TEČAJ VARSTVA PRED SNEŽNIMI PLAZOVI; Društvo GRS
Tržič

Četrtek, 12. januarja
– ob 18. uri v Galeriji Paviljon

ODPRTJE RAZSTAVE VALENTINA OMANA, Tržiški muzej

Sobota, 14. januarja
– ob 8. uri v Atriju Občine Tržič

Torek, 27. decembra

Petek, 20. januarja
– ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič

OPERETA PLANINSKA ROŽA; KD Ignacij Hladnik Tržič

Nagrajenci
Nagrajenke iz 8. letošnje številke Tržičana, ki jih za pravilne
odgovore (Frizerski salon Špela obratuje že 15 let) nagrajuje
Špela Meglič, so: 1. nagrado (bon v vrednosti 30 EUR) prejme Irena Meglič, Snakovška cesta, Križe; 2. nagrado (bon v
vrednosti 20 EUR) prejme Jerca Kralj, Loka, Tržič; 3. nagrado (bon v vrednosti 10 EUR) prejme Nejka Uzar, Kovorska
cesta, Tržič. Nagrajenkam iskreno čestitamo, o nagradi in
možnosti prevzema bodo obveščene po pošti.

Bralcem Tržiškega glasa in občanom Tržiča
želimo SREČNO 2017
kolektiv podjetja Komunala Tržič, d. o. o.

Sobota, 21. januarja
– ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič

OPERETA PLANINSKA ROŽA; KD Ignacij Hladnik Tržič

Petek, 27. januarja
– ob 19.30 v Dvorani tržiških olimpijcev

TEKMA 1.B ŽENSKE DRŽAVNE ROKOMETNE LIGE – ŽRK
Tržič : ŠD ŽRD Litija; ŽRK Tržič

www.trzic.si

POHOD Z BAKLAMI DO CERKVE SVETEGA JOŽEFA;
Polona Brodar, s. p., in Občina Tržič

SLIKARSKA RAZSTAVA VALENTINA OMANA

Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, tel.: 04 5971 300, faks: 04 5971 320
E-pošta: info@komunala-trzic.si, www.komunala-trzic.si

www.trzic.si

– ob 18. uri iz Atrija Občine Tržič

Od 12. januarja do 27. februarja v Galeriji Paviljon

– na Zelenici

DVODNEVI TEČAJ ZIMSKEGA GORNIŠTVA; Planinsko
društvo Tržič, Gorniški učni center Zelenica

Sreda, 28. decembra

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA UTRINKI FOTO KLUBA TRŽIČ

– ob 5. uri izpred gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču

10. TRŽIŠKI POHOD V DRAŽGOŠE; Občina Tržič in
veteranske organizacije

GLEDALIŠKA PREDSTAVA MARIJANA MARINCA: SREČKA;
Mladinsko gledališče Tržič

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT MePZ IGNACIJ
HLADNIK: S PASTIRJI NA POT; KD Ignacij Hladnik Tržič

Do 30. januarja 2017 v Galeriji Atrij Občine Tržič

REKVIEM TRŽIŠKEGA ČEVLJARSTVA

Nedelja, 8. januarja

Sobota, 14. in nedelja, 15. januarja

– ob 19. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja Tržič

IZ RODA V ROD: 80 LET TEKČEVIH JASLIC – TRADICIJA
ZA PRIHODNOST

Do konca februarja 2017 v Galeriji Vogal

Ponedeljek, 26. decembra

– ob 18. uri izpred Gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču

Do 26. decembra 2016 v Galeriji Paviljon

MITI IN LEGENDE STOJANA BATIČA

Z GLASBO V PRAZNIČNI ČAS

TRŽNI DAN; Polona Brodar s. p. in Občina Tržič

KOLEDOVANJE; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

Od 25. decembra do 6. januarja v Galeriji družine
Ribnikar

Do 10. januarja 2017 v Kurnikovi hiši

BOŽIČNO-NOVOLETNO DRSANJE Z OBISKOM DEDKA
MRAZA; Krajevna skupnost Ravne

– ob 17 in 19. uri v Kulturnem centru Tržič

Drsališče je odprto od ponedeljka do petka od 16. ure do 19.30, v
soboto od 10. do 12. ure in od 16. ure do 19.30, za odrasle tudi od
19.30 do 21. ure. V nedeljo in med prazniki boste lahko drsali od 10.
do 12. ure in od 15. do 19. ure. Hokej lahko igrate po dogovoru v
večernih urah od 20. ure do 21.30. V prostorih balinarskega kluba je
možna tudi izposoja drsalk za simbolično ceno 1 evro.

TEKČEVE JASLICE

– ob 22. uri Trg svobode

Januar 2017

BREZPLAČNO DRSANJE NA RAVNAH

Razstave

– ob 15. uri na Trgu svobode

– ob 18. uri v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V PIKADU; Športno
društvo Podljubelj

ZAKLJUČNA PRIREDITEV JUNAKI KRIŠKE GORE 2016;
Planinsko društvo Križe

– ob 18. uri v Gostilni Ankele

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V PIKADU; Športno
društvo Podljubelj

PREGLED SEZONE ALPINISTIČNEGA ODSEKA
Planinskega društva Tržič; Alpinistični odsek PD Tržič

– ob 18. uri v Gostilni Ankele

– ob Planinski koči na Kriški gori

Sredstva za nakup poslovnih voščilnic smo letos namenili tržiškim prvošolcem,
podarili smo jim barvice, odsevne obeske in sladko presenečenje.

SREČN
O
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tržiški glas
Lepa leta Tekčevih jaslic

Na občinski praznik, 12. decembra, so v Pollakovem salonu Tržiškega
muzeja že petič uspešno izpeljali dobrodelno dražbo prazničnih slaščic.

Tekčeve jaslice sodijo med najlepše dosežke ljudske in verske kulture pri
nas. Predstavljajo jih na razstavi, lahko pa jih doživite tudi v živo.

Alenka Brun

Suzana P. Kovačič

Tržič – Dražbo so organizirali Tržiški muzej, Lions
klub Bled Golf in Rotary
klub Tržič Naklo, vodil pa
jo je ponovno David Ahačič, ki je že takoj opazil, da
letos je slaščic pa res veliko.
Proti koncu dražbe je primaknil celo svojo: spekel je
namreč praznični kruh,
imenovan vrtanek. Piškote,
sladko okrasje za božično
jelko, potice in praznični
kruh za dražbo so prispevali še Društvo podeželskih
žena Svit Tržič, Mestna
kavarna, Slaščičarstvo Cerkovnik, Slaščičarstvo Ma-ja
Podljubelj in posamezniki
iz Tržiča. Izvedeli smo, kaj
je tržiška flika, županov
med je šel 'za med', za največjo vsoto – dobrih sto
evrov – pa se je prodala orehova potica, ki je res izgledala sijajno. Na koncu so
organizatorji zbrali nekaj
več kot 2100 evrov. Izkupiček dražbe bo namenjen
dečku z motnjo v razvoju,
ki potrebuje komunikator
za lažje sporazumevanje;

Bistrica pri Tržiču – V Domu
Petra Uzarja so pred nedavnim odprli razstavo Iz roda v
rod "80 let Tekčevih jaslic"
tradicija za prihodnost. Avtor
razstave je Lado Srečnik,
poleg njega sta razstavo vsebinsko predstavila etnolog
dr. Bojan Knific in akademski kipar Vinko Ribnikar.
Avtorica spremljajočega
besedila je Jožica Koder;
med drugim lepo opiše,
kako se Vinko Ribnikar,
Mari Šmid in Silva Zupan
spominjajo svojega očeta
Joža Ribnikarja - Tekca, znanega ljudskega umetnika.
Ob odprtju so prikazali tri
kratke filme: Tekčeve jaslice
skozi čas, Tekčeve jaslice –
vodenje ob jaslicah, Očetu v
slovo avtorja Marjana Zupana. Prvič po 76 letih so razstavili še poldrugo stoletje
stare jaslice Ivana Hribarja,
nekdanjega župana Ljubljane, bančnika, politika, diplomata in publicista. Njegove
jaslice so sedaj v posesti
Marijana Pančurja. Razstava
v Domu Petra Uzarja bo na
ogled do 10. januarja. Tekčeve jaslice pa si lahko ogledate
tudi v živo v galeriji družine
Ribnikar v Cerkveni ulici v
Tržiču (v bližini Kurnikove
hiše). Od 25. decembra do 6.
januarja bodo jaslice na
ogled vsak dan med 9. in 19.
uro, ostale dni pa po predhodnem dogovoru.

Izkupiček bodo
namenili
upokojencem in
otrokom iz Tržiča in
okolice, ki potrebujejo
pomoč.

Dražbo je vodil David Ahačič, ki je takoj opazil, da je letos
slaščic res veliko. / Foto: Tina Dokl
za nakup dveh letnih vozovnic za avtobus za dva otroka, dijaka iz dveh tržiških
družin ter paket hrane za
tržiško študentko, ki študira v Ljubljani in prihaja iz
družine s štirimi otroki –
vsi otroci pa prihajajo iz
družin, ki s težavo zmorejo
finančno breme šolajočih
otrok. Radi bi plačali vsaj
del računa za dvižno ploščad za 21-letno tržiško študentko s cerebralno paralizo na invalidskem vozičku
in ji s tem pomagali pri
večji samostojnosti v domačem okolju. Na mednarodnem tekmovanju v taekwondoju pa se je jeseni v
Italiji huje poškodovala

odlična tekmovalka. Po
hudi poškodbi je bila petnajstletnica hospitalizirana,
prevoz v domovino pa so
strogo odsvetovali. Zdravstvene zavarovalnice delajo v
skladu s pogodbami, visoki
stroški so padli na pleča
staršev. Starši so po enomesečni hospitalizaciji v Bariju deklico z letalom prepeljali do Trsta in potem z
reševalnim vozilom do Ljubljanskega kliničnega centra. Z izkupičkom dražbe bi
organizatorji radi pokrili
vsaj del stroškov prevoza z
reševalnim vozilom iz Trsta
do Ljubljane. Del zneska pa
želijo nameniti še akciji
Starejši starejšim.

Foto: Tina Dokl

Sladka dobrodelnost

Razstava o Tekčevih jaslicah v Domu Petra Uzarja, na sliki
Vinko Ribnikar z obiskovalcem razstave Vinkom Grašičem

Tekčeve jaslice v živo v galeriji družine Ribnikar. V jaslicah
so nekatere figure gibljive. / Foto: Tina Dokl

Romanin Čarobni taxi

Foto: Milan Malovrh

Dobrodošli v
Tržiškem muzeju!

Tržiški muzej lahko obiščete vsak dan
med 10. in 18. uro,
razen ponedeljka in praznikov.
Na ogled imajo tri sodobne
interaktivne stalne razstave: čevljarsko,
usnjarsko in smučarsko.
Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič
T: 04 53 15 500
E-naslov: trziski.muzej@guest.arnes.si
www.trziski-muzej.si

Foto: Arne Hodalič

TRŽIŠKI MUZEJ, MUZEJSKA ULICA 11, TRŽIČ

Foto: Milan Malovrh

Razstave Tržiškega muzeja so doživetje
za odrasle in otroke.

Saša Pivk Avsec
Tržič – Romana Krajnčan
na samosvoji poti s Čarobnim taxijem predstavlja
novo pesem in videospot, ki
ga je z mlado, ustvarjalno
ekipo posnela v domačem
Tržiču. Pesem vabi na potovanje, ki nič ne stane in prinese največje zadovoljstvo
– potovanje vase, v svoje
srce! »Čarobni taxi je prispodoba za notranji navigator, ki te pelje, kamor koli
želiš, če le znaš prisluhniti
svojemu srcu in imaš
pogum, da spoznavaš svoje
najgloblje želje in strasti,«
pravi Romana, ki je posnela
tudi videospot, v katerem

nastopata najbolj vroča mlada plesalca na sceni; Žigan
Krajnčan in Gašper Kunšek. Režiser videospota je
vsestranski umetnik Kristijan Krajnčan.
Avtorji pesmi, ki jo boste
kmalu slišali na radijskih
postajah, so Lojze Krajnčan,
Gašper Tič in Romana Krajnčan. V živo lahko Romano
ujamete z Romana Krajnčan
Kvartetom, s katerim izvaja
ROMANČICE – pesmi za
dušo. Romana Krajnčan
Kvartet sestavljajo Romana
Krajnčan – vokal, Gregor Ftičar – klavir, Dominik Krajnčan – trobenta, Goran Rukavina – kontrabas ter gost Kristijan Krajnčan – bobni.

