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Nov delovni izziv

Tone Pretnar ostaja v srcih

Pogovor z dr. Metko Knific Zaletelj,
ki je sredi novembra nastopila
delovno mesto direktorice občinske
uprave Občine Tržič.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja je pripravila mednarodni strokovni
simpozij in slavnostno akademijo v spomin na pomembnega
rojaka, po katerem se imenuje knjižnica. K sodelovanju so
povabili ugledna imena, povezana s Tonetom Pretnarjem.
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Praznik vseh Tržičanov

Na Ravnah že drsajo

Praznik občine Tržič so počastili s slavnostno akademijo, na kateri so podelili tudi priznanja
občinskim nagrajencem. "Vsaka nagrada je kot lepa vezenina, stkana iz žlahtnih niti prijateljstva,
sodelovanja in naklonjenosti sodelavcev – med gorskimi reševalci, gasilci, šolniki, kulturniki,
gospodarstveniki, prostovoljci in prijatelji," se je v imenu letošnjih občinskih nagrajencev zahvalila
častna občanka Jožefa Koder vsem tistim, ki so prepoznali njihovo delovanje v dobro skupnosti.

Tržič – Praznik se praznuje
z razlogom in občina Tržič
ga ima. Za praznik uradno
velja 12. december, dan, ko
je Tržiču leta 1492 trške
pravice naklonil avstrijski
cesar Friderik III. Za današnjo podobo Tržiča je
pomembno tudi dejanje iz
leta 1926, ko je jugoslovanski kralj Aleksander I. Tržiču podelil mestne pravice, s
tem je Tržič dobil primerno
vlogo v državnem, gospodarskem in kulturnem življenju. Za praznovanje pa
potrebuješ tudi prijatelje,
ljudi dobre volje, veliko teh

se je udeležilo sobotne slavnostne akademije v Kulturnem centru Tržič v počastitev praznika. Prav posebno
mesto v tem večeru so imeli
letošnji občinski nagrajenci. Naziv častne občanke je
za dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja, prispevek na kulturnem, umetniškem in znanstvenem področju ter ohranjanje bogastva slovenskega jezika in lokalnih narečij
prejela Jožefa (Jožica)
Koder. Plaketo Občine
Tržič sta prejela za aktivno
prostovoljstvo Matjaž Potočnik in Društvo Gorska
reševalna služba Tržič.

Diplome Občine Tržič so
prejeli direktor podjetja
Intec MKD, d.o.o. Milan
Zupančič, turistični krožek
OŠ Križe in Župnijska karitas Križe.
Podelili so tudi naziv ambasador Občine Tržič Osnovni
šoli Tržič, v imenu šole ga je
prevzel ravnatelj Stane
Grum. Župan Borut Sajovic
je že med letom podelil
županova priznanja, na slavnostni akademiji so jih prejeli tudi Gabrijel Smolej za
izjemen doprinos na področju motociklizma doma in
po svetu, Barbara in Boštjan
Podlesnik Strnad za razvoj
turistične ponudbe in pove-

čanje prepoznavnosti občine Tržič ter Primož Lah za
izjemno glasbeno nadarjenost.

Županove zahvale, tudi
številne investicije

AKTUALNO

KULTURA

ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Pločnik za večjo
varnost

Kulturni ustvarjalci, ki
dajejo utrip regiji

Semenič do rezultata
kariere

Tržiški veseli december

Na relaciji Kovor–Loka je
nov pločnik, vzdolž celotne
dolžine so uredili odvodnjavanje in postavili cestno razsvetljavo. Na uvozu za pokopališče je urejen osvetljen
prehod za pešce.

Prejemniki Kurnikovih
nagrad za dosežke na kulturnem področju v letošnjem
letu so Marija Bohinjec,
Anton Janša, KD Jerbas in
KUD Ampus.

Smučarski skakalec Anže
Semenič je dobro začel novo
sezono, v kateri bodo vrhunec olimpijske igre.

"Tržiški veseli december je
skromen, a živahen in simpatičen," na dogodke v najbolj prazničnem mesecu
povabi Petra Hladnik iz Turistično-promocijskega in
informacijskega centra Tržič.
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Letošnji nagrajenci z županom Borutom Sajovicem in častno občanko Jožefo Koder.

Župan se je zahvalil nagrajencem, sodelavcem, tudi
vsem drugim soustvarjalcem življenja v tržiški občini. Kot je dejal, je praznik
priložnost, ko se na kratko
pogleda nazaj, oči pa usmeri
v prihodnost. Približno sto
večjih projektov je bilo letos
izvedenih v občini, zraven
zagotovo že kakih 150 manjših, nekaj pa je tistih, ki so
iz različnih razlogov vredni
posebne omembe, kot je
npr. križišče v Podljubelju,
na katerega so krajani čakali
kar 40 let. Še bi lahko naštevali investicije, županu se
zdi pomembno tudi, da
občina živi in deluje, da v
vrtce sprejmejo vse otroke,
da so želje po nogometnem
igrišču v Križah bliže resničnosti, da javni zavodi poslujejo pozitivno, da se zadostno financira stotnija društev
in se zagotavlja spodbudno
okolje za gospodarstvo. Prihodnje leto bo zgrajeno krožišče v Bistrici pri Tržiču, v
načrtu je umestitev krožišča
ob Sokolnici v Tržiču pa
ureditev ceste na relaciji
Leše–Peračica, kilometri
novih kolesarskih poti ...
Vsakdo pa lahko na svoj
način prispeva svoj kamenček v mozaik k razvoju in
sožitju občine Tržič.
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Na odprtju so nastopile umetnostne drsalke. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič
Tržič – Občina Tržič in Balinarski klub Tržič AC Žepič
sta na prvi decembrski dan
odprla drsalno sezono na
balinišču na Ravnah. Drsanje na pokritem drsališču je
brezplačno, namenjeno
rekreacijskemu drsanju
vseh generacij, tudi tistim,
ki bodo letos prvič stopili na
drsalke. V prostorih balinarskega kluba je možna tudi

izposoja drsalk. 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 pa tudi od 19.30 do 21.
ure. Ob nedeljah in med
prazniki lahko drsate 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. Drsališče bo predvidoma odprto
do sredine januarja 2018.

Foto: Vili Vogelnik
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Občinski nagrajenci

Dajejo zgled s svojim delovanjem
Občinski svet Občine Tržič je skladno z Odlokom o priznanjih Občine Tržič potrdil prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2017, priznanja so
nagrajencem podelili ob občinskem prazniku na slovesni akademiji v soboto, 9. decembra, v Kulturnem centru Tržič.
Suzana P. Kovačič
Častna občanka občine
Tržič Jožefa Koder
Naziv častne občanke občine
Tržič za dolgoletno delo na
področju vzgoje in izobraževanja, prispevek na kulturnem, umetniškem in znanstvenem področju ter ohranjanje bogastva slovenskega
jezika in lokalnih narečij je
prejela Jožefa Koder.

knjižnih edicij, ki predstavljajo pomembne mejnike v
ohranjanju tržiškega kulturnega izročila. Je neutrudna
dopisnica občinskega glasila, s svojimi idejami in znanjem pa pomaga tudi pri
razvoju umetniških izrazov
lokalne ljubiteljske kulturne
ustvarjalnosti. Je članica
sekcije za zbiranje in raziskovanje slovenske slovstvene folklorne pri Slovenski
konferenci Svetovnega kon-

Milan Zupančič / Foto: Tina Dokl

Matjaž Potočnik / Foto: Tina Dokl

Jožefa – ali kot jo poznajo
Tržičani Jožica Koder – je 32
let delovala kot učiteljica slovenskega jezika v Tržiču in
Bistrici. Že v tem času se je
uveljavila kot odlična mentorica raziskovalno-umetniških interesnih dejavnosti,
pod njenim vodstvom je več
kot 20 let izhajalo šolsko
glasilo Osnovne šole Bistrica Stezice. Še danes se aktivno udejstvuje v uredniškem,
zbirateljskem, raziskovalnem in lektorskem delu.
Redno sodeluje s Knjižnico
dr. Toneta Pretnarja, OI Javnega sklada za kulturne
dejavnosti Tržič, Zvezo kulturnih organizacij Tržič,
Tržiškim muzejem in Ljudsko univerzo Tržič. V zadnjih letih je pod njeno roko
ali z njenim odločilnim
sodelovanjem nastalo več

gresa v Ljubljani, kjer sodeluje pri glasilu Slovstvena
folkloristika. Za svoje zavzeto pedagoško in kulturno
delo je prejela že vrsto priznanj, nazadnje zlato Kurnikovo plaketo za življenjsko
delo leta 2015.

Plaketa Občine Tržič:
Matjaž Potočnik
Plaketo Občine Tržič za dolgoletno prostovoljno delo in
izjemen prispevek na področju sistema zaščite in reševanja v Občini Tržič kot tudi
v gorenjski regiji je prejel
Matjaž Potočnik. V gasilske
vrste je stopil pred več kot
40 leti. Od leta 1986 do
2013 je bil aktiven član upravnega odbora PGD Križe. V
času, ko je opravljal funkcijo
poveljnika in predsednika,
se je močno okrepilo člans-

Gorsko reševalne zveze Slovenije. Vse od leta 1937 gorski reševalci skrbijo za reševanje vseh ponesrečenih
obiskovalcev gora, opravijo
pa tudi številne iskalne akcije na področju naše in sosednjih občin. Velik poudarek
dajejo izobraževanju in ozaveščanju obiskovalcev gora.
Pogosto skrbijo za varnost
tudi na prireditvah, ki bi bile
brez sodelovanja gorskih
reševalcev težko izvedljive.
Člani društva so močno vpeti v delovanje mnogih organizacij in društev v naši
občini, dejavno pa so vključeni tudi v delovanje Gorske
reševalne službe Slovenije.

Plaketa Občine Tržič:
Društvo Gorska reševalna
služba Tržič

Diploma Občine Tržič:
Milan Zupančič

Plaketo Občine Tržič je za
80 let neprekinjenega delovanja v dobrobit ljudi in kraja, neizmerno požrtvovalnost in tisoče opravljenih
prostovoljnih ur prejelo
Društvo Gorska reševalna
služba Tržič. Društvo je bilo
ustanovljeno ob veliki nesreči na storžiškem plazu,
samostojno društvo, katerega člani so dejavni gorniki,
alpinisti, turni smučarji,
plezalci in gorski kolesarji
pa je bilo ustanovljeno leta
2006 v okviru novo nastale

Diplomo Občine Tržič za
pomemben prispevek k razvoju gospodarstva v občini
Tržič je prejel Milan Zupančič, direktor podjetja Intec
MKD, d. o. o. Zupančič je
podjetništvu zapisan že več
kot 30 let, od leta 1998 je
direktor podjetja Intec
MKD, d. o. o., ki je leta 2003
svoj sedež in dejavnost iz
Kranja preselilo v prostore
nekdanje tovarne ROG v
Križah. Večina več kot 80
zaposlenih prihaja iz tržiške
občine, v svoj delovni proces
pa vključujejo tudi vedno
več lokalnih podjetij in na ta
način prispevajo k vzpodbudnemu poslovnemu okolju
v Tržiču. Zaradi širitve dejavnosti bodo v tržiški občini
postavili novo poslovno
zgradbo, ki bo prinesla nove
zaposlitve in nove sinergije
tudi lokalnim podjetjem.

Diploma Občine Tržič:
Turistični krožek OŠ Križe

Del članstva Društva Gorska reševalna služba Tržič / Foto: Tina Dokl

Diplomo Občine Tržič je
prejel turistični krožek
Osnovne šole Križe za raziskovanje turizma v domačem kraju in doprinos k razvoju in oblikovanju nove
turistične ponudbe. Turistični krožek je na šoli začel
delovati v šolskem letu
2009/2010 in uspešno
deluje še danes. V vseh letih
delovanja je bilo vanj vključenih veliko mladih, ki so

Katja Konjar in Beti Potočnik, mentorici turističnega krožka
OŠ Križe / Foto: Tina Dokl

Foto: Tina Dokl

Jožefa Koder / Foto: Tina Dokl

tvo v društvu, kar je imelo za
posledico tudi prenovo
gasilskega doma in velik
tehnološki napredek pri
gasilski opremi. Od leta
2008 je predsednik Gasilske zveze Tržič, aktivno pa
deluje tudi na regijskem
nivoju. V času svojega prostovoljnega dela v gasilskih
organizacijah je opravil tudi
vrsto tečajev, tako se danes
na njegovih ramenih svetijo
čini višjega gasilskega častnika prve stopnje. Za svoje
nesebično prostovoljno delo
je že prejel odlikovanja
Gasilske zveze Slovenije I.,
II. in III. stopnje ter bronasti znak Civilne zaščite.

Ivo Kožuh in Štefka Grašič v imenu Župnijske karitas Križe
soustvarjali podobo občine
in krepili ponos, da so Tržičani. Uspešno sodelujejo
tudi na državnem festivalu
Turizmu pomaga lastna glava in so ponosni nosilci zlatih državnih priznanj. Na
festivalu se predstavljajo z
nalogami, ki temeljijo na
idejah učencev, te pa v sodelovanju z Občino Tržič, krajevnimi skupnostmi, Tržiškim muzejem in raznimi
društvi tudi uspešno uresničujejo.

Diploma Občine Tržič:
Župnijska karitas Križe
Diplomo Občine Tržič za
večletno uspešno delo na
področju dobrodelnosti in
družabnega življenja ter
marljivo in uspešno lajšanje socialnih stisk občanov je

prejela Župnijska karitas
Križe, ki vse od svoje ustanovitve leta 2000 kontinuirano lajša socialne stiske
krajanov v mejah župnije
Križe, izjemoma občanov iz
drugih delov občine. Najpomembnejše dejavnosti prostovoljcev, trenutno jih je
24, so strnjene okrog medgeneracijskega sodelovanja
in vključevanja starejših,
bolnih in invalidnih, animiranja otrok in mladine ter
razdeljevanja socialne
pomoči. Zelo odmeven je
tradicionalni dobrodelni
koncert na nedeljo Karitas,
v zadnjih letih pa se je Župnijska karitas Križe izkazala
tudi kot koordinatorica človekoljubnih dogodkov s
sodelovanjem večjega števila ponudnikov pomoči.
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Intervju, novice

Skupaj zmoremo veliko
Gorenjska plaža je imela poleti približno 25 tisoč obiskovalcev, turni smučarji v tem času osvajajo
Zelenico. Izzivov za turistični razvoj je veliko in tudi izzivov za čim večjo kakovost bivanja v občini.
Letošnje občinske investicije so v glavnem zaključene, dosežen je tudi odkup zemljišč za prihodnji
športni park z nogometnim igriščem v Križah. Več pa v pogovoru z županom Borutom Sajovicem.
Suzana P. Kovačič
Potencial je v turističnem
razvoju občine, sploh gorsko-planinskem turizmu.
Kaj Občina Tržič turistom
lahko ponudi?
"Na razvoj turizma smo v
zadnjih letih začeli gledati
kot na resno gospodarsko
dejavnost, medtem ko se v
preteklosti na območju naše
občine, ki je veljala za industrijsko, turizma ni razvijalo,
ker za to ni bilo potrebe.
Imamo izjemne naravne
danosti, predvsem sem
zadovoljen z ekipo zaposlenih, ki so bili že pred leti
vizionarji in so prepoznali
turistične priložnosti. Samo
Gorenjska plaža je imela
poleti okrog 25 tisoč obiskovalcev, v prvi polovici leta so
ponudniki ustvarili več kot
sedem tisoč nočitev. Z nekaj
deset turističnih postelj smo
prišli na petsto. Vložili smo
tudi v planinske domove, v
planinskem domu na Zelenici je občina solastnica; na
Zelenici je več turnih smučarjev, kot je bilo kdajkoli
prej alpskih. Veliko smo vložili v promocijo, strateško
smo postali destinacija starega mesta z ohranjenim
jedrom in odličnim muzejem na eni strani ter destinacija pohodništva in gorskega kolesarjenja na drugi.
Prepoznavnost in obisk se
večata, deloma tudi zato, ker
je Slovenija varna, naši kraji
lepi in ljudje gostoljubni."
Zaprt hotel Gora v Podljubelju in zapuščena infrastruktura na platoju Ljubelj
sicer nista občinska lastnina, prispevata pa k podobi
občine. Je kaj spodbudnega
v zvezi s tem?
"Hotel Gora so kupili Hoteli
Rogaška, ki so v lasti Študentskega servisa Maribor.
Dali so že pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN), na tej
lokaciji želijo ohraniti hotel
in razvijati dodatne dejavnosti, v promocijske namene
npr. polnilnico vode iz bližjega vodnega vira Smolekar.
Kar se platoja Ljubelj tiče,
smo pripravljeni pomagati,
da Kompas MTS najde pravega lastnika. Ima pa hotel
Sluga v Tržiču že drugo leto
najemnika, hotel je bil čez
poletje normalno odprt,
želim si pa, da se trajno uredi njegovo lastništvo."
Med opaznejšimi investicijami letos so nov vodni vir
Smolekar, obnova vaškega
jedra v Križah, križišče v
Podljubelju, povezovalni pločnik Kovor–Loka, nov parket
v Dvorani tržiških olimpijcev, zamenjana streha na
Vrtcu Palček, celostna pro-

zagotovili dodatne površine
za obrt in podjetništvo.
Osnutek novega pravilnika
je že pripravljen."

Župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl
metna strategija za občino ...
Kaj večjega je v pripravi?
"Fitnes na prostem pod gradom Neuhaus bo končan do
konca leta, odprtje bo spomladi. Bolj nevidna, a dragocena je sanacija deponije
Kovor. Bili smo ena najuspešnejših občin za sofinanciranje projektov pri LAS
Gorenjska košarica, naj omenim samo načrtovano ureditev Dovžanove soteske z
vzpostavitvijo informacijske
točke ob vhodu v sotesko in
gero bus za starejše. Pri razvojih sredstvih prijavljamo
mini kohezijo, računamo na
približno 2,5 milijona evrov
za nadgradnjo kanalizacijskega sistema v aglomeraciji
Loka. Za revitalizacijo tržiškega BPT smo pridobili gradbeno dovoljenje za rušitev
upravne stavbe, sprejeto
imamo strategijo kulture, v
njej je tudi nekajletna pot do
nove knjižnice. Podpisali
smo vseh pet pogodb s prodajalci zemljišč za prihodnji
športni park z nogometnim
igriščem v Križah v vrednosti
34,99 evra za kvadratni
meter, skladno s sklepom
občinskega sveta. Za lokacijo
moramo sprejeti še Občinski
podrobni prostorski načrt. V
naslednjem letu, ko se odpira sofinanciranje za velika
nogometna igrišča po Sloveniji, si bomo prizadevali pridobiti tudi domača in evropska sofinancerska sredstva.
Načrtujemo tudi prizidek k
Zdravstvenemu domu Tržič.
Proračun za leto 2018 imamo (lani je bil sprejet dvoletni proračun 2017/18), predvidena pa sta dva rebalansa.
Na voljo je še nekaj sredstev
za posodobitev cest, mostov,
za pločnik v Žiganji vasi in
Seničnem. Uredili bomo
cestno povezavo in kolesarsko pot na relaciji Leše–

Peračica, dela naj bi začeli
spomladi. Največja investicija prihodnje leto pa bo krožišče na Deteljici. Pogodba je
podpisana, izvajalec izbran,
investicija mora biti zaključena do 21. maja 2018. Približno dvesto tisoč evrov bo
namenila država, približno
sto tisoč evrov občina. Naslednji, še zahtevnejši projekt
bo gradnja krožišča z vsem
komunalnim omrežjem in
ureditvijo okolice pri Sokolnici v Tržiču. To bo občinski
proračun stalo okrog sedemsto tisoč evrov. S strani države je za drugo leto podpisana
tudi pogodba za rekonstrukcijo Begunjske ceste v Bistrici v smeri Brezij pri Tržiču.
Lahko še povem, da smo
občina, ki v javni vrtec sprejmemo vse otroke. Vsi naši
javni zavodi delujejo odlično, dobro delujeta sistem
športa in kulture, kjer povečujemo financiranje. V
občinski upravi naj pohvalim zavzete sodelavce skupaj
z direktorico dr. Metko Knific Zaletelj in podžupanom
Dušanom Bodlajem.«
Kakšen je odziv na vsakoletni občinski javni razpis za
spodbude v podjetništvo?
"Razpisi za gospodarstvo, za
katere občina zadnja leta
namenja znatna sredstva, so
se dobro obnesli. Načrtujemo pa določene spremembe
– od spodbud manjšim investitorjem (za prenovo poslovnih prostorov, tehnološke
izboljšave) k spodbudam
večjim investitorjem na zelenih in na t. i. "rjavih " opuščenih industrijskih površinah. Omogočili bomo spodbudo za tiste, ki bi radi prišli
v BPT, Pekovo tovarno in
odkupili kakšno zemljišče v
komunalni coni Loka, kjer
bomo s spremembo OPN

Kakšni so zadnji podatki v
zvezi s Pekom v stečaju?
"Samo vprašanje tednov in
mesecev je, kdaj bodo izpolnjeni vsi pogoji za razpis javne dražbe za nakup tovarniških prostorov. Ta trenutek
stavbe niso prazne, kar nekaj
je začasne rabe, od avtoprevoznikov, skladišč za gradbenike, tapetništva ... Pekovo
hčerinsko podjetje PGP
Inde, ki že ima zasebnega
lastnika, je na poti prestrukturiranja. Prodajo so povečali, čas za slavje pa še ni nastopil. Govorilo se je o odkupu
PGP Inde pod ceno, danes
vemo, kaj je bil vzrok. Težav
v poslovanju podjetja je bilo
bistveno več, kot je javnost
vedela. Če do prodaje ne bi
prišlo, bi bil tudi PGP Inde
že mesece v stečaju. Tako pa
nekaj več kot sto zaposlenih
prejema plačo, ima plačane
prispevke in želimo si, da bi
bilo za čim več zaposlenih
tako tudi v prihodnje.
V Tržiču imamo po zadnjih
podatkih okrog 430 brezposelnih (smo pod slovenskim
povprečjem), pred dvema
letoma in pol jih je bilo skoraj 680. A treba je priznati,
da niso vsi zaposljivi. Podjetje Intec MKD iz Križev načrtuje selitev v industrijsko
cono na Loko, ker se bodo
širili, največji izziv pa vidijo
prav v kadrovski zasedbi
delovnih mest. V občini imamo sicer več kot 1200 podjetij in zavedamo se, kako
pomembna so za Tržič."
Pomemben je odnos do okolja, prometna strategija je bila
že omenjena. Letošnja novost
so e-ulični zbiralniki pa prva
polnilnica za električna vozila. V občini je še enkrat toliko
ekoloških otokov, kot je slovensko povprečje. Kakšni
bodo še ukrepi v smeri ohranjanja čistega okolja, občanom prijaznega bivanja?
"Če hočemo dobro živeti, razvijati turizem, potem je okolje tisto, ki ga moramo ceniti
in spoštovati. Zagotavljanje
kakovostne pitne vode, sanacija deponije sta med
pomembnejšimi. Veliko jih
ne ve, da je Občina Tržič lastnica planine Korošica s 125
hektari, kjer sonaravno gospodarimo. Čakamo na državo, da potrdi prenos lastništva nekdanje železniške trase
Zadraga do Tržiča, kjer je v
načrtu kolesarska cesta, povezava Tržič–Naklo–Kranj.
Spodbujamo lokalno samooskrbo in kmetijstvo, žive in
obljudene planine razumemo kot dragocen, nepogrešljiv del turistične ponudbe."

Prvi rezultati
so doseženi
Partnerji projekta Alpe Adria Karavanke /
Karawanken so po uspešnem startu že začeli z
aktivnostmi drugega poročevalskega obdobja.
Saša Pivk Avsec
Tržič – Projekt Alpe Adria
Karavanke / Karawanken se
odvija dobrih šest mesecev
in projektni partnerji že
beležijo prve rezultate. Večji
del aktivnosti je potekal po
načrtovanem terminskem
načrtu, pripravljajo se analize, izvedene pa so bile tudi
že prve investicije. V valorizacijo potencialov in aktivacijo turističnega območja
Alpe Adria Karavanke /
Karawanken je bilo vključeno celotno območje šestih
občin na slovenski strani in
šestih občin na avstrijski
strani Karavank. Občina
Tržič se je v prvem obdobju
lotila investicij v infrastrukturo za turistični produkt

kolesarska doživetja. V Planinskem domu pod Storžičem smo uredili kolesarnico
s pralnim platojem in učno
sobo, v Domu na Kofcah
kolesarje čaka nova kolesarnica, v Planinskem domu
na Zelenici pa smo uredili
prostora za pralnico in dodatna ležišča, ki bodo zaživela
že to zimo. V drugem obdobju, ki traja do 30. aprila
2018, bomo prostore opremili do te mere, da bodo kar
najbolj ustrezni za kolesarska, pohodniška in zimska
doživetja. Po novem nas lahko spremljate tudi na Facebook strani Alpe Adria Karavanke / Karawanken, kjer
vas bomo redno informirali
o območju ter projektnih
aktivnostih in rezultatih.

Planinski dom pod Storžičem z urejenim prostorom za
učno sobo / Foto: Mateja Dolžan

Postali ambasador Občine Tržič
Tržič – Naziv ambasador Občine Tržič je ob nedavnem
občinskem prazniku prejela Osnovna šola Tržič. Zaslužili so
si ga za aktivno delovanje, neumorno ustvarjanje in uspešno izvedbo mnogih projektov, s čimer pomembno prispeva
k promociji šole in s tem h krepitvi prepoznavnosti Občine
Tržič.

Nekaj sodelavcev Osnovne šole Tržič z ravnateljem in
pomočnikom ravnatelja Stanetom Grumom in Dragom
Zalarjem / Foto: Tina Dokl

Tržiški muzej večinoma odprt tudi med prazniki
Tržič – Tržiški muzej tudi v decembru vabi na ogled številnih, tudi prenovljenih zbirk. Zaprt bo samo 31. decembra po
12. uri in pa 1. januarja; odpiralni čas je od torka do nedelje
od 10. do 18. ure. V Galeriji Paviljon je do 29. decembra na
ogled razstava akademskega slikarja in kiparja Nikolaja
Mašukova; na ogled je od torka do petka 10. do 12. ure in od
16. do 18. ure ter ob sobotah od 10. do 12. ure. V sredo so v
Galeriji Atrij Občine Tržič odprli razstavo Društva fotografov
Tržič, danes pa so otroci lepo povabljeni na peko prazničnih
piškotov in pravljični večer ob 17. uri v Kurnikovi hiši.
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Priznanja, novice
Nova učilnica
Saša Pivk Avsec

Foto: Media butik

Bistrica pri Tržiču – Učenci
Osnovne šole Bistrica pri
Tržiču imajo dober razlog
več za nabiranje znanja.
Zaradi dotrajanosti opreme
je bila v minulih mesecih
deležna temeljite obnove njihova naravoslovna učilnica.
Izvedena so bila pleskarska,
vodovodnoinštalaterska,
elektroinštalacijska, parketarska, keramičarska, zidarska in mizarska dela. Učenci
so dobili nove stole in mize

in sodobno opremo za pridobivanje znanja s področja
naravoslovja. "V Občini
Tržič smo se že pred časom
odločili, da bomo kot dober
gospodar za šole in vrtec skrbeli sproti in vsako leto nekaj
posodobili. Na Osnovni šoli
Bistrica nam je uspel čudovit projekt. Nujno potrebni
opremi za pouk smo dodali
še nekaj novosti, in sicer
laboratorijsko opremo in
interaktivno tablo," je povedal župan Tržiča Borut Sajovic.

Za učilnico je Občina Tržič namenila 21.535 evrov.

Zahvala
Za nesebično in požrtvovalno pomoč pri pokrivanju nove
strehe na gospodarskem poslopju, ki ga je 29. marca letos
v celoti uničil požar, se iskreno iz srca zahvaljujemo podljubeljskim in tržiškim gasilcem v sodelovanju z Adom Kavčičem. Kljub izrednim prizadevanjem nam v soboto, 25.
novembra, ni uspelo dokončati del, vendar je bila ekipa
odločena, da bo že naslednji dan, v nedeljo, vse pokrito.
Nedeljsko vreme je bilo bistveno drugačno, mrzlo in sneženo. Uspelo je! Fantje, besedi najlepša hvala, izrečeni za vašo
nesebično pomoč, sta preskopi, zato se vam želimo na ta
način zahvaliti v Tržiškem glasu! Gasilcu Goranu Dragičeviću iz Podljubelja še posebej najlepša hvala za organizacijo
in sodelovanje s tržiškimi gasilci! Čižovnikovi iz Podljubelja

Še se bomo srečali
Tržič – Ob tednu starejših je Društvo upokojencev (DU)
Tržič pripravilo srečanje članov, starih 85 in več let. Ob prijetni glasbi, ki sta jo izvajala Zdravka in Brane Klančnik,
dobri malici, ki so jo pripravili v restavraciji Raj, in sproščenem klepetu je čas hitro minil. Iskrena zahvala velja Zdravki
in Branetu Klančniku, ki sta s svojo glasbo popeljala starejše
v mlada leta brezplačno, ter Klemenu Grašiču, ki je prav
tako brezplačno pripeljal in odpeljal naše člane iz Doma
Petra Uzarja. DU Tržič pripravlja slovo od letošnjega leta v
sredo, 27. decembra, ob 17. uri v restavraciji Raj. Vse b(B)o
k'r bo. Prijave sprejemajo v društveni pisarni. Vabljeni!

tržiški glas
Tržiški glas je priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

En lep občutek je ...
... je Jožefa Koder povedala ob prejemu naziva častne občanke občine Tržič ob nedavnem občinskem
prazniku. Z nazivom so se ji Tržičani zahvalili za dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja,
za prispevek na kulturnem, umetniškem in znanstvenem področju ter ohranjanje bogastva
slovenskega jezika in lokalnih narečij.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Jožefa ali kot jo poznajo Tržičani Jožica Koder se
je naziva častne občanke
iskreno razveselila. "Veliko
mi pomeni, da so mnogi
opazili moje delo, mi čestitali
in rekli, da sem si naziv zaslužila. Ampak brez sodelovanja nobene nagrade ne bi
bilo, vedno so zraven sodelavci, ki so tudi prijatelji, naklonjeni tvojemu delu," je povedala ob prejemu naziva, njena ustvarjalna in radovedna
duša pa jo že žene naprej.
"Pripravljam se na predstavitev knjige Pod gorami; folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo,
Kriško goro, Storžičem in
Krvavcem (Založba ZRC
SAZU 2017). Knjiga je izšla
v Zbirki Glasovi, ki jo ureja
akademkinja profesorica
ddr. Marija Stanonik. Upokojeni profesor, slavist Miha
Mohor je knjigo uredil, doc.
dr. Drago Papler je napisal
bogato spremno besedo, jaz
sama sem pa vesela zato, ker
sem v svoj tržiški krog privabila več sodelavcev, Irmo
Lipovec, Stanislava Pesjaka,
Marijo Maršič, Janeza Sla-

Jožefa (Jožica) Koder ob prejemu naziva častne občanke, ki
ji ga je podelil župan Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl
parja - Temšaka, Janeza
Kavarja in dr. Bojana Knifica. Predstavitev knjige naj bi
bila 13. januarja 2018 ob 19.
uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja v Tržiču."
Jožefa Koder še misli stvari
zapisovati, h komu iti, koga
poiskati. Kajti prepričana je,
da še niso vsi odkriti. "Rada
bi predstavila Brezovo pri
Kovorju, majhen zaselek,
kjer sta doma akademik prof.
dr. Jože Pogačnik (1933–
2002), pomemben literarni
zgodovinar, ter njegov soi-

menjak, ljubljanski nadškof
in metropolit dr. Jože Pogačnik (1902–1980). Prav tako
bi rada predstavila še kakšne
zgodbe iz kmečkega življenja." Jožefa je že kot hči z majhne kmetije v Kovorju hodila
na "tržišk plac" prodajat fižol
in krompir. Takrat je prvič
postala pozorna na melodijo
tamkajšnje govorice. "Vsaka
vas ima svoj glas, vsak človek
ima svoj glas, svoj način
govora in po njem se navsezadnje tudi prepoznamo.
Meni pravijo, da govorim kot

Županova priznanja
Župan Občine Tržič Borut Sajovic je podelil županova priznanja za leto 2017
občanom, organizacijam, skupnostim in društvom za dosežene izjemne
uspehe na različnih področjih delovanja. Večino priznanj je župan podelil
že med letom, zadnja tri pa na nedavni akademiji ob občinskem prazniku.
Suzana P. Kovačič
Tržič – V letu 2017 so priznanja že prejeli Zdenka
Maglica za dosedanje delo
in čas, ki ga prostovoljno
namenja občankam in občanom, Davorin Preisinger za
odkritje korale Preisingerella
stegovnikensis v Dovžanovi
soteski in prizadevno delo v
Društvu prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, njegovi promociji v občini ter

mednarodnem okolju pa Ivo
Stropnik za ustanovitev
mednarodne Pretnarjeve
nagrade ter dolgoletno požrtvovalno delo iskanja in izbiranja nagrajencev in s tem
širjenje spomina na dr.
Toneta Pretnarja in ugleda
občine Tržič na mednarodnem nivoju. Županova priznanja so že prejeli tudi Anže
Bizjak in KUD Ampus za
izdelavo tržiškega zmaja,
ureditev območja gradu Alt-

Gabrijel Smolej / Foto: Tina Dokl

Barbara in Boštjan Podlesnik Strnad / Foto: Tina Dokl

gutenberg in s tem promocijo in povečanje prepoznavnosti občine Tržič ter ohranjanje kulturne dediščine,
glasbena skupina Fantje s
treh bregov za svoje glasbeno ustvarjanje, aktivno delovanje, sodelovanje in prostovoljno delo ter s tem prispevek k razvoju Podljubelja,
Ženski pevski zbor Društva
upokojencev Tržič za svoje
glasbeno ustvarjanje, aktivno delovanje in sodelovanje

Tržiška Bistrica, ker veliko
preskakujem," je s svojo
iskrivostjo nagovorila pred
nekaj leti ob izidu Tržiškega
slovarja, pri katerem je sodelovala kot zapisovalka besed
in lektorica. Bogata je njena
biografija učiteljice, predavateljice, novinarke, lektorice,
raziskovalke ... in tudi bogata
je njena bibliografija. Še
nedomačinom je zanimiva
njena knjiga O Dolini in
Dolincih: pripovedi Zdravka
Dovžana in drugih Dolincev
o ljudeh in življenju, ki izginja (Tržič, 2014). Jožefa je o
Dolincih pisala tudi ob kuhanju kosila, tako jo je potegnilo. Hrana se je zato večkrat
prismodila, "kastrole" so bile
pa tako "za preč", se nasmeji
spominom.
Jožefa Koder že dolgo živi
na Slapu pri Tržiču, srečate
jo marsikje na Tržiškem,
kjer išče nove pripovedi, ljudi, da bo naša zakladnica,
etnološka dediščina, ostala
naslednjim generacijam.
Sodelovala je tudi pri nastanku pesniške zbirke Vojteha Kurnika Kot gnezdo ptič
ljubim Tržič. Kako ta naslov
tudi najlepše opiše Jožefo
Koder.

ter dr. Silvo Novak za obnovo župnijske cerkve sv. Katarine Aleksandrijske v Lomu
pod Storžičem in za svoj prispevek k povezovanju krajanov.
Na slavnostni akademiji ob
nedavnem občinskem prazniku so županova priznanja
prejeli še Gabrijel Smolej za
izjemen doprinos na področju motociklizma z aktivnim delovanjem in sodelovanjem ter odlične dosežke
na motociklističnih dirkah
doma in po svetu, Barbara
in Boštjan Podlesnik Strnad
za razvoj turistične ponudbe
in povečanje prepoznavnosti občine Tržič ter Primož
Lah za izjemno glasbeno
nadarjenost ter trud in izjemne dosežke na področju
pridobivanja glasbenih
znanj s področja harmonike
in saksofona.
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Primož Lah / Foto: Tina Dokl
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Aktualno

Nov delovni izziv

Priložnosti so tudi
v sobodajalstvu
Suzana P. Kovačič

Dr. Metka Knific Zaletelj je delovno mesto direktorice občinske uprave Občine Tržič nastopila
13. novembra, pred tem je bila direktorica Ljudske univerze Tržič. Novo delovno okolje, izzive
in priložnosti je povzela v krajšem pogovoru.
Suzana P. Kovačič
Bili ste dolgoletna sopotnica
na področju soustvarjanja
ljubiteljske tržiške kulture,
naj bo to na področju plesnega folklornega izročila ali
lepo zapete ljudske pesmi,
poklicno pa ste delovali kot
direktorica Ljudske univerze Tržič. Kaj vam predstavlja izziv na novem delovnem
mestu?
"Izziv so vsekakor zadovoljni uslužbenci na eni strani,
na drugi strani pa njihova
učinkovitost na delovnem
mestu. Mislim, da bi se to
dalo doseči s korektnim in
spoštljivim odnosom do
posameznika, z jasnim
določanjem nalog, z omogočanjem samostojnosti pri
delu ipd. Prav gotovo bi bil
pomemben korak na poti k
poslovni odličnosti v javni
upravi samokritično spoznanje, na kakšen način je
treba občinsko upravo posodobiti, prevetriti, modernizirati, optimizirati, narediti
fleksibilno, kakovostno, prijazno, strokovno in jo približati občanom. Seveda pa je
za to potrebno vodenje, ki
usmerja k timskemu delu,
povezovanju in sodelovanju.
Zdi se mi, da sem se ravno v
vseh preteklih aktivnostih in
dodatnim izobraževanjem
izurila v menedžerskih poslih. In tudi to, da sem pred
nekaj leti prebrala, da priha-

Dr. Metka Knific Zaletelj / Foto: Tina Dokl
ja čas, ko občina brez dobrih
menedžerjev javne uprave
ne bo sposobna slediti izzivom časa, saj so potrebe in
zahteve po večji učinkovitosti in standardizaciji izvajanja javnih storitev, po uvajanju procesov, značilnih za
gospodarske korporacije,
vse večje."
Koliko ste poznali ustroj
delovanja občinske uprave
že prej? Je vaš mandat vezan
na županovanje aktualnega
župana Boruta Sajovica?
"Moj mandat ni vezan na
mandat župana in traja pet
let, seveda pa mojo pogodbo
načeloma lahko župan razveže pred koncem mandata.
Težko rečem, da sem delovanje občinske uprave poznala do potankosti, vedela

sem bistvene opredelitve,
čeprav sem poznala sodelavce, zaposlene na Občini
Tržič prek drugih projektov.
Aktualnega župana cenim,
podpiram in spoštujem.
Njegovi vrednote in cilji so
izjemni, saj z racionalnim
in gospodarnim izvajanjem
proračuna pa tudi z doslednim upoštevanjem in poštenim načelom dobrega gospodarja skrbi za premoženje
občine in ima posluh za vsakega občana."
Kje je po vašem mnenju največji potencial nadaljnjega
razvoja tržiške občine?
"Tržič želimo razviti v občino, ki bo prebivalcem na vseh
pomembnih področjih nudila izjemne možnosti za življenje in delo. Imamo čudovi-

to naravno okolje in kulturno
dediščino, torej je naša naloga, da to ohranjamo, razvijamo in ponudimo drugim na
ogled: turistom in obiskovalcem. Želja je, da bi lahko
ustvarili butično alpsko destinacijo, ki ponuja izjemne
možnosti za kolesarjenje in
pohodništvo. Tržič ponuja
razkošje možnosti za najbolj
nenavadna doživetja v neokrnjeni naravi in kulturnem
okolju. V turizmu se že
ustvarjajo kakovostne zaposlitve, morali pa bi jih znati
ustvariti tudi na drugih področjih. Zato je občina že v
preteklih letih aktivno pristopila k izboljšanju pogojev za
gospodarstvo in investitorje,
s temi ukrepi moramo nadaljevati, da bomo zagotovili
ustrezne poslovne in proizvodne prostore, spodbudno
podjetniško okolje z odzivnostjo občinske uprave na
morebitne težave podjetij in
prihajajočih investitorjev ter
spodbujanje občanov k vseživljenjskemu izobraževanju
in učenju, kar prinaša dodano vrednost. In še in še bi
lahko naštevala, a pomembno se mi zdi zavedanje, koliko in kako kakovostne strokovnjake na različnih področjih imamo v Tržiču, ob tem
pa tudi ogromno potencialov,
ki so se začeli razvijati. Vedno in povsod so najpomembnejši ljudje in veselim se
dela z njimi."

Pločnik za večjo varnost

Tržič – Vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti pri Občini Tržič Vid
Meglič je povedal, da je na
Tržiškem gostom v 32 objektih na razpolago 597 ležiš, od
teh jih je dobra polovica v planinskih domovih in planšarijah. Razporejeni so po celotnem območju občine, največ

Letos smo za promocijo Tržiča kot turistične destinacije
lansirali uspešno marketinško akcijo Pejmo po svoji
poti, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu,"
je dejal Meglič in poudaril
velik turistični potencial zaradi naravnih danosti. "Imamo
neokrnjeno in izjemno slikovito naravo, planine s kvalitetno kulinarično ponudbo pla-

"Letos smo za promocijo Tržiča kot turistične
destinacije lansirali uspešno marketinško akcijo
Pejmo po svoji poti."
v Podljubeljski dolini. "Občina Tržič vsako leto pripravi
razpis za sofinanciranje investicij v povečanje sobodajalskih kapacitet, hkrati si ves
čas prizadevamo za aktivno
sodelovanje s turističnimi
ponudniki z rednimi izobraževanji, letnimi srečanji, strokovnimi ekskurzijami. Prisotni smo na terenu in skušamo pomagati sobodajalcem
pri premagovanju morebitnih administrativnih ovir.

ninskih koč, izjemne planinske poti ter razvejano mrežo
gozdnih prometnic, po katerih je možno kolesariti. V
poletnem času imamo
Gorenjsko plažo, v zimskem
pa možnost turnega smučanja, pri čemer je najbolj znano območje Zelenice. Veseli
nas, da so ta potencial prepoznali nekateri investitorji in
tudi občani, ki v zgodbo turizma vstopajo z zasebno turistično ponudbo."

Energetski monitoring v Vrtcu Deteljica
Bistrica pri Tržiču – V Vrtcu Deteljica je bil v sklopu mednarodnega projekta Interreg CitiEnGov in v sodelovanju Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) ter Občine Tržič
izveden inteligenten sistem energetskega monitoringa in
avtomatizacije. Sistem je LEAG pred kratkim predstavil na
delavnici za vzgojiteljice in vodje enot vrtcev. Z nadzornim
sistemom krmiljeni brezžični termostatski ventili skupaj z
merilniki temperature, CO2, VOC in vlage uporabnika motivirajo k učinkoviti rabi energije in pravilnemu naravnemu
prezračevanju. Neustrezno prezračevanje povzroča nezbranost, zaspanost, alergije, poveča pa se tudi verjetnost za
prenos okužb. "Z omenjenim sistemom želimo sočasno
rešiti dva izziva – zmanjšati izpuste škodljivih snovi v okolje
in izboljšati kakovost zraka v notranjih prostorih," je povedal Staš Kos iz LEAG.

Suzana P. Kovačič
Kovor – Pločnik je dolžine
dobrega pol kilometra in je
dragocen z vidika večje varnosti v prometu, vzdolž celotne dolžine se je uredilo
odvodnjavanje, postavila ces-

tna razsvetljava. Na uvozu za
pokopališče je urejen osvetljen prehod za pešce. Sočasno so izvedli razširitve vozišča v najožjih delih odseka in
sanacijo poškodovanih delov
vozišča. Vrednost izvedenih
del znaša nekaj manj kot 190

Uradno odprtje pločnika Kovor–Loka / Foto: Tina Dokl

tisoč evrov, od tega je 15
odstotkov prispevala Krajevna skupnost Kovor iz lastnih
sredstev. Novo pridobitev je
blagoslovil župnik iz Župnije Kovor Ivan Potrebuješ,
slavnostnemu prerezu traku
je sledilo družabno srečanje

s pogostitvijo v Domu krajanov Kovor. Domačin Vinko
Golmajer je povedal, da je z
vidika večje varnosti v cestnem prometu pridobitev
dobra za vse, župan Borut
Sajovic pa se je ob tej priložnosti zahvalil domačinom, ki
so se odpovedali kosu svoje
zemlje za gradnjo pločnika.
"Pločnik se zdaj končuje
skoraj v samem centru vasi
Kovor, ki je prometno in
varnostno zelo obremenjen.
Krajani, krajevna skupnost
in občina želimo projekt
nadaljevati skozi center vasi,
kjer pa je prostora zelo
malo, zato računamo na
sodelovanje lastnikov zemljišč in nepremičnin, da bi
lahko umestili avtobusno
postajo, in kjer je mogoče
tudi varen pločnik. Po letu
2018 se bo v tej krajevni
skupnosti zgradil tudi pločnik Zvirče jug, kjer pa so
birokratske formalnosti že
urejene," je napovedal
župan.

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

Konec novembra je bilo uradno odprtje novega pločnika na relaciji Kovor–Loka.

Že 17 let z vami!
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 tende - markize
žaluzije - zunanje in notranje
 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese


SENČILA ASTERIKS d.o.o.

Cesta
na Loko
2, 4290 Tržič
SVET
SENČIL
04 59 55 170
tende - T:
markize
G: in
041
733 709
žaluzije (zunanje
notranje)
zavese
roleteE: panelne
info@asteriks.net

komarniki screen roloji roloji
rolo Obiščite
garažna vrata
zavese
nasplise
v našem

Svetovanje, izdelovanje,
razstavnem
montaža in ServiS
salonu.

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net
obiščite nas v našem razstavnem salonu.

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS
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Aktualno

Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Saleta Koštića iz Bistrice pri Tržiču so na drugem
Dnevu nacionalne varnosti v Ljubljani razglasili za varnostnika leta 2016. "Priznanje mi pomeni veliko. Dokazuje, da sem
delal tako, kot je treba," je dejal. Varnostnik je postal pred 23
leti, je pa že pred tem občasno pomagal na Šuštarski nedelji
kot redar. "Rad delam z ljudmi in v tem poklicu jih spoznaš
veliko. Vedno je nekaj novega. Včasih je delo sicer tudi bolj
rutinsko, odvisno, kje delaš, je pa tudi razgibano, in to je
tisto, kar me pritegne." Koštić je sodeloval pri številnih varovanjih na različnih področjih, od leta 2005 pa kot varnostnik
Group 4 dela kot rentgenski operater na brniškem letališču.

Delati na mednarodnem letališču in pregledovati prtljago je
v teh časih zelo odgovorno. Delo varnostnikov, ki so pogosto
izpostavljeni tudi različnim nevarnostim, je marsikdaj še
vedno podcenjeno, opaža Koštić in poudarja, da je njihov cilj
zgolj pomagati drugim. Že 35 let je tudi član PGD Bistrica pri
Tržiču. Je podpoveljnik, že 25 let operativni gasilec pa tudi
prvi posredovalec in bolničar. Tako v poklicnem življenju kot
tudi v prostem času se torej posveča pomoči sočloveku. "Tak
sem. Ne morem, da ne bi pomagal drugim."

Prečudovit večer v ljubljanski operi
Ljubljana – Ob Miklavžu sta stanovalki Doma Petra Uzarja
Tržič Fani Gril in Mira Primožič po več kot petdesetih letih
letih znova obiskali ljubljansko opero. Skupaj z direktorico
Doma Petra Uzarja dr. Anamarijo Kejžar in domsko fizioterapevtko Silvo Štiherl (v sredini med Grilovo in Primožičevo) so si ogledale Madamo Butterfly.

Praznično v domu starejših
V Domu Petra Uzarja so predstavili socialno inovacijo – projekt Grem na lepš. Gre za koncept sobe,
ki je namenjena stanovalcem z demenco, ko so v obdobju nemira in želijo iti domov, v sobi pa jih
lahko pomiri že občutek, da v resnici potujejo – vmes se sprostijo in pozabijo na namero. Te dni pa je
dom z dogodki in okrasjem že odet v praznične barve, iz kavarne diši po prazničnem pecivu.
Suzana P. Kovačič
Bistrica pri Tržiču – "V Domu
Petra Uzarja je stanovalcev z
demenco več kot polovica,
zato posvečamo posebno
pozornost ustrezni skrbi in
odnosu za dostojanstveno
staranje," je na nedavnem
odprtju sobe iz projekta
Grem na lepš poudarila dr.
Anamarija Kejžar, direktorica Doma Petra Uzarja Tržič.
Virtualni izlet za stanovalce z
demenco so razvili skupaj s
projektantom doc. dr. Domnom Zupančičem s Fakultete za arhitekturo in študentkama arhitekture Mašo Bračevac in Ano Dolenšek. "Gre
za koncept sobe, ki je namenjena stanovalcem z demenco, ko so v obdobju nemira in
želijo iti domov, v kraj iz svoje mladosti (ker so v svojem
času in svojem svetu, lahko
čutijo potrebo, da gredo
domov skuhat kosilo, da gredo v službo ...). V tej sobi pa
imajo stanovalci občutek, da
so na potovanju; ko želijo oditi nekam, jih lahko pomiri
občutek, da v resnici potujejo
– vmes se sprostijo in pozabijo na namero. K sprostitvi prispeva tudi vizualna projekcija
gora v sobi, kar še dodatno
pomirja," je povzela Kejžarjeva in dodala, da sobo lahko
obiščejo tudi preostali stanovalci. Idejo za sobo je Kejžarjeva dobila ob ogledu podobnega prispevka na BBC.
V domu so lani skupaj s
Fakulteto za socialno delo
razvili inovativen koncept
Celostne oskrbe stanovalcev
z demenco, katerega rezultat
so nove metode dela, kot sta
škatla spominov in integracija stanovalcev v aktivnosti.
"Največji dosežek pa predstavlja odprtje varovanega

oddelka, ki ga stanovalci niso
mogli zapustiti – v odprto
obliko enote s povečano
pozornostjo vsega kadra.
Skupaj z Občino Tržič smo
pripravili tudi zloženke Živimo in starajmo se skupaj, ki
dodatno ozavešča lokalno
skupnost o demenci," je dejala Kejžarjeva.
Soba v projektu Grem na
lepš je del širše obnove Doma
Petra Uzarja, ki je potekala
približno sedem mesecev in
je bila skupaj vredna skoraj
pol milijona evrov, glavnino
denarja so zagotovili iz privarčevanih sredstev. Z obnovo so pridobili več kot šeststo
kvadratnih metrov površine.
Novost sta tudi galerija, ki se
vsak trenutek lahko spremeni v velik prireditveni prostor,
in kavarna z dišečo kavico in
pecivom iz domske kuhinje,
ki je postala javni prostor za
druženje stanovalcev, svojcev
in zunanjih obiskovalcev.
"Investicije so seveda potrebne, pomembno pa je tudi, da
domovi za starejše ohranjamo socialno noto, da se stanovalci pri nas zares počutijo
kot doma," je poudarila Anamarija Kejžar.

Foto: Tina Dokl

Sale Koštić varnostnik leta 2016

Dr. Anamarija Kejžar in vodja domske kuhinje Matic
Mohorč sta prerezala slavnostni trak ob odprtju kavarne.

Veseli december
"Mesec december je razigran, vesel in poln lepih trenutkov. Na prvo decembrsko
soboto so nas obiskali člani
Rotary kluba Tržič Naklo,
skupaj smo izdelovali božične aranžmaje. Petega decembra, ob mednarodnem dnevu prostovoljcev, smo imeli
kosilo s prostovoljkami in
zaključno zabavo vseh skupin, ki jih vodijo. Na ta način
smo se jim zahvalili za njihovo srčnost, prijetne trenutke
in aktivnosti, ki jih nudijo

Soba je kot popotovanje z vizualno projekcijo gora v sobi.
Stanovalci se v njej odlično počutijo. / Foto: Tina Dokl

našim stanovalcem. Šestega
decembra nas je obiskal
Miklavž v spremstvu otroškega pevskega zbora iz Križev ter obdaril stanovalce.
Obiskali so nas učenci OŠ
Tržič, s katerimi smo imeli
božično ustvarjalno delavnico. Domski pevski zbor Slavčki je decembra nastopal na
zabavi skupin za samopomoč, zapeli so tudi stanovalcem po vseh enotah. S skupnimi močmi smo že okrasili
novoletno jelko in dom odeli
v praznične barve. Pripravili
bomo tudi tradicionalno
božično novoletno praznovanje za stanovalce, zapel nam
bo cerkveni pevski zbor Bistrica. 21. decembra pa nam
bo že drugo leto (honorarju
se odpovejo) zaigral ansambel Storžič. Obiskal nas bo
tudi Dedek Mraz in obdaroval vse stanovalce. Kot vsako
leto bo tudi letos božična sveta maša in blagoslov jaslic.
Konec meseca pa bo nastopil
Mešani pevski zbor Društva
upokojencev Tržič," je
decembrske dogodke povzela delovna terapevtka Manca
Šolar.

Nova vrata v bistriški kapeli
Na njih so upodobljeni škofje Anton Martin Slomšek, Anton Vovk in Frančišek Gnidovec ter profesor
Anton Strle.
Jože Košnjek
Bistrica pri Tržiču – Nedelja,
26. novembra, praznik Kristusa Kralja, je bila v bistriški župniji Marije Goretti še
posebej slovesna. Upokojeni
mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek, ki je prišel
med bistriške župljane že v
soboto, je v nedeljo blagoslovil novosti v kapeli Marije
Goretti, še posebej nova, iz
lipovega lesa izdelana vhodna vrata. So nekaj posebnega tudi zato, ker so jih izdelali domači mojstri. Rezbar
Matevž Balantič iz Zgornjih

Dupelj je v lipov les vrezal
podobe štirih za slovensko
Cerkev pomembnih mož.
Na notranji strani vrat sta
upodobljena božja služabnika škof Janez Frančišek
Gnidovec in profesor Janez
Strle, na zunanji strani pa
škofa blaženi Anton Martin
Slomšek in Anton Vovk.
Podobe je v vrata vgradil
mizar Jože Lukanc iz Spodnjih Dupelj. Možje globoke
vere, ki odslej zrejo z vhodnih vrat bistriške kapele, so
bili vsak po svoje povezani z
nekdanjim tržiškim župnikom Viktorjem Zakrajškom,

Bistriški župnik David
Jensterle skrbi tudi za
Župnijo Duplje in pomaga
v Župniji Leše.

ki je bil pobudnik za ustanovitev samostojne župnije.
Bistrica je bila pred tem del
tržiške župnije, je povedal
bistriški župnik David Jensterle, ki upravlja tudi Župnijo Duplje in pomaga v
Župniji Leše. Župnik David
uspešno povezuje tudi župljane treh župnij. Nadškof
dr. Turnšek je župniku Jensterletu in vsem, ki so sodelovali pri obnovi kapele,
čestital za uspešno in prizadevno delo in spomnil, da
imajo vrata velik simbolni
pomen v našem življenju.
Župljani Bistrice so posmrt-

Mizar Jože Lukanc (levo), nadškof dr. Marjan Turnšek in
rezbar Matevž Balantič pred novimi vrati
no izročili priznanje ključarju in pevcu Milanu Megliču,
ki ga je v njegovem imenu
sprejela njegova žena Marija, ter nadškofu Turnšku

izročili spominsko darilo.
Posebej so se zahvalili župniku Davidu, ki je darilo
svojcev namenil za nova
vhodna vrata v kapelico.
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Podjetništvo

Izzivi podjetništva
V organizaciji Tržiškega kreativnega centra, ki ga financira Občina Tržič in organizira Ljudska univerza
Tržič z zunanjimi sodelavci, je bila letos cela vrsta aktivnosti: podjetniški zajtrki, kreativni podjetniški
večeri, Startup vikend za mlade, podjetniška akademija in podjetniški krožek za tržiške osnovnošolce.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Do 21. decembra
poteka Podjetniška akademija, s katero so pri Ljudski
univerzi (LU) Tržič začeli
prve dni v novembru. "Obravnavamo področja, s katerimi se sreča vsak podjetnik
začetnik. Od testiranj idej in
raziskovanj, ali ima poslovna ideja res potencial na
trgu, do priprave finančnega
načrta, marketinga, učinkovite predstavitve poslovne
ideje. Pomembno je poznavanje zakonodaje v zvezi z
ustanavljanjem podjetja pa
tudi upravljanje s čustvi.
Petnajst udeležencev bo lahko pridobilo dragocena znanja za lastno podjetniško
pot," je povedal vršilec dolž-

nosti direktorja LU Tržič
Mitja Slapar. Nekaj udeležencev Podjetniške akademije je izšlo iz Start up
vikenda za mlade do 29.
leta, ki ga je LU Tržič organizirala oktobra, z njim so
želeli izstreliti čim več svežih idej mladih ustvarjalcev.
"Čez leto smo pripravili tudi
pet podjetniških zajtrkov.
Gostili smo soustanovitelja
in direktorja Agencije za
digitalni marketing Red
Orbit Andraža Štalca, arhitektko domačinko Evo Remškar, prejemnika naziva
manager leta 2016 Andreja
Božiča, ustanovitelja in direktorja podjetja Zemanta
Boštjana Špetiča in Nejca
Tomšiča iz podjetja Mediately, ki je delil svojo zgodbo

o padcih in uspehih na poti
od zdravnika do programerja," je povzel Slapar.
Pripravili so tudi pet kreativnih podjetniških večerov.
Gostili so predsednika
upravnega odbora Postojnske jame Marjana Batagelja, izvrstni športnici Jolando Batagelj in Andrejo Sterle Podobnik, inovatorja
opreme v smučarskih skokih Petra Slatnarja ter inovatorja pohodne in trendovske obutve domačina Mateja Slaparja. Svoje izkušnje
je delila idejna vodja eko
linije Bokri Green Eva Štraser. Gost zadnjega letošnjega kreativnega podjetniškega večera pa je bil George
Deriso, nekdanji manager
podjetja Apple Avstralija,

direktor svetovalne družbe
Gartner in manager v
AT&T, tudi ustanovitelj številnih podjetij.
Novost v tem šolskem letu je
podjetniški krožek za učence višjih razredov v dveh
osnovnih šolah, tržiški in
kriški. Aktivnosti tržiškega
kreativnega centra financira
Občina Tržič, vodi jih LU
Tržič, k uspešni organizaciji
je veliko prispevala dolgoletna direktorica LU Tržič dr.
Metka Knific Zaletelj.
Dogodke izvaja podjetnik
Tomaž Stritar, sodelavec je
tudi Ustvarjalnik, društvo za
spodbujanje podjetništva na
čelu z Matijem Goljarjem,
voditeljem oddaje Štartaj,
Slovenija. "Za naslednje leto
planiramo podoben obseg
dogodkov, vendar bomo
nekatere vsebinsko spremenili glede na izkušnje, ki
smo jih pridobili v zadnjih
dveh letih," je napovedal
Mitja Slapar.

Na čelu LU Tržič
Mitja Slapar je od 13. novembra vršilec dolžnosti
direktorja Ljudske univerze Tržič.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Mitja Slapar je inženir strojništva, diplomirani
ekonomist in magister stroke s področja mednarodnega poslovanja. Je doktorand
Socialne gerontologije na
mednarodni Univerzi Alma
Mater Europaea, ki jo je
ustanovila Evropska akademija znanosti in umetnosti,
zaključuje pedagoško-andragoško izobraževanje na
Filozofski fakulteti v Ljubljani in izobraževanje za pridobitev naziva psihoterapevt
realitetne terapije. Osvojena
ima certifikata prve in druge
stopnje bioterapije po metodi Zdenka Domančića. Že
kot študent je sodeloval z
Institutom Jožef Stefan, kjer
so pripravljali računalniške
tečaje za uporabnike iz gospodarstva. Kot študent je na
tedanjem Radiu Tržič pripravljal oddaji Tržiški megabajt o računalništvu in Tržiški zakladi o tržiški kulturni
in umetnostni dediščini.
Ima dvajsetletne delovne
izkušnje, večinoma na pod-

Gostja podjetniškega zajtrka je bila tudi domačinka arhitektka Eva Remškar, ki se ukvarja z
grafičnim, spletnim in prostorskim oblikovanjem. / Foto: Tina Dokl

Tržič dobil polnilnico za
električna vozila
Suzana P. Kovačič
Tržič – V tržiški občini so
prvo polnilnico za električna
vozila s pripadajočima parkirnima mestoma pred
nedavnim postavili na osrednje tržiško parkirišče na
Trgu svobode, svojemu
namenu sta jo predala
župan Borut Sajovic in direktor Gorenjskih elektrarn
Aleš Ažman. Nakup in pos-

tavitev polnilne postaje v
celoti financira Eko sklad.
"Želimo biti občina, ki z
energijo dela sodobno, preudarno, predvsem pa varčno,
pomembna nam je tudi trajnostna naravnanost. Električna polnilnica je eden od
ukrepov trajnostne mobilnosti, ki so zapisani v celostni prometni strategiji," je
povedal župan. Polnjenje je
brezplačno. Polnilna postaja

Prva polnilnica za električna vozila s pripadajočima
parkirnima mestoma je na Trgu svobode v Tržiču.

omogoča polnjenje dveh
vozil hkrati, opremljena je z
dvema standardnima vtičnicama, na katerih je možno
trifazno polnjenje do 22 kW
in je plod slovenskega proizvajalca Etrel. "V eni uri dobimo v avto 22 kW električne
energije, kar zadostuje za
sto petdeset do dvesto kilometrov. Prednosti električnega polnjenja vidimo v
tem, da je energija proizvedena lokalno. V Tržiču je
veliko hidroelektrarn, tudi
HE Lomščica, ki je last
Gorenjskih elektrarn. Električni avto je ogljično nevtralen, ne povzroča emisij in
hrupa in je idealen za mestna jedra," pa je pojasnil Aleš
Ažman. S postavitvijo prve
električne polnilnice v tržiški občini in brezplačnim
polnjenjem želijo občane in
druge potencialne uporabnike spodbuditi, da namenijo
sredstva in prostor za polnjenje električnih vozil, ki
naj bi v kratkem v večjem
številu zaživela na slovenskih cestah.

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj,
T 04/20 68 700, F 04/ 20 68 701
PE Nepremicnine Tržič, Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič
T 04/53 25 840
I www.domplan.si, www.domplan-upravljanje.si,
E nepremicnine@domplan.si

Mitja Slapar / Foto: Tina Dokl
ročju vodenja podjetij v čevljarski panogi in vodenja
tehničnega oddelka v hotelski verigi. "Rdeča nit mojega strokovnega delovanja pa
je izobraževanje odraslih in
mladine. Od leta 2014 sodelujem z LU Tržič na področju poučevanja strokovnega
modula v programu Logistični tehnik, srednja strokovna šola, in pri izvajanju
računalniških tečajev nadaljevalnih stopenj," je dejal
Slapar in pohvalil izjemno
delo njegove predhodnice
dr. Metke Knific Zaletelj.
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Tone Pretnar ostaja v srcih
Tržič – Gostiteljica dogodka,
ki se je zgodil 25. novembra,
je bila Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja Tržič ob podpori
Občine Tržič. Prvi del mednarodnega strokovnega simpozija Občutenje srca skupinskega avtorja, ki se ga je
udeležil tudi minister za
kulturo Anton Peršak, se je
osredotočal na znanstveno-raziskovalno, verzološko,
literarnozgodovinsko, profesorsko, lektorsko in prevajalsko delo dr. Toneta Pretnarja. Sodelovali so referen-

Kot so Pretnarjevo poljščino
občudovali celo Poljaki sami,
tako so Tržičani občudovali
znanje slovenskega jezika,
ki ga je v nagovoru pokazal
poljski veleposlanik Paweł
Czerwiński. / Foto: Tine Klemenčič

ti doc. dr. Aleksander Bjelčevič, izr. prof. dr. Niko Jež,
dr. Andrej Šurla, Joanna
Pomorska, Zdravko Kecman, dr. Mladen Pavičić in
dopisno dddr. Evgen Bavčar.
Zaradi bolezni sta, čeprav
sta že poslala referata, odpovedala udeležbo Božena in
Emil Tokarz iz Poljske.
Tone Pretnar je kot docent
na ljubljanski univerzi predaval zgodovino slovenske
književnosti in druge literarnovedne predmete, izdajal je
razprave iz verzologije, pisal
članke in kritike. "Počutil pa
se je predvsem prevajalca
poljske književnosti, občana
slovenske in poljske kulture,
čeprav je prevajal tudi pesmi
iz drugih slovanskih in neslovanskih književnosti. Svoje
prevode je jemal zelo osebno
in kritično. Nekaj, kar ga je
prevzelo, obetalo dogodivščino in zadovoljstvo, je prevajal
v koledarčke, beležke in zvezke. Kot literarni teoretik se je
zabaval ob jezikovnih možnostih poezije, ki lahko z istimi besedami govori vsakič
nekaj drugega (ne le v prevodih v druge jezike), odvisno
od časa, kraja, dojemljivosti
in znanja naslovnika," je povzela direktorica Knjižnice dr.
Toneta Pretnarja Marinka
Kenk Tomazin.
V Vilenici, kraju skupne
kulture in križišču nad političnimi in ideološkimi mejami, sta se srečala Tone Pret-

Glasba, ki pretrese
uho in duha
Maša Likosar

Uvodnega dela se je udeležil tudi minister Anton Peršak.
nar in dddr. Evgen Bavčar
(državljan Evrope). Bavčar je
sodelujočim dopisno predal
sporočilo, kako resnično se
zaveda izjemnosti Pretnarjevega duha in njegove
odprtosti v svet. Bil je eden
tistih slovanskih izobražencev, ki so izhajali iz nujnosti
kulture, ki jo morajo braniti
in predstavljati svetu. "V
tem smislu je Tone Pretnar
visoko presegal določila in
navade funkcije lektorja, saj
je iz le relativno lokalne vloge ali pa jezikovno omejene
vloge naredil pravcati
čudež."

Človek knjig, zgrajen iz
besed in telesa
Na popoldanski okrogli mizi
je tematsko številko revije
Jezik in slovstvo, polovico so
jo posvetili Tonetu Pretnar-

ju, predstavila odgovorna
urednica izr. prof. dr. Đurđa
Strsoglavec. Nato so spomini na Pretnarja vreli na dan,
nanizali so jih red. prof. dr.
Miran Hladnik, njegov prijatelj in stanovski kolega,
red. prof. dr. Irena Novak
Popov, red. prof. dr. Silvija
Borovnik, red. prof. dr. Marko Juvan. Sodeloval je tudi
prejemnik županovega priznanja Občine Tržič Ivo Stropnik, ki z ustanovitvijo in
podeljevanjem Mednarodne
Pretnarjeve nagrade seznanja Evropo s Slovenijo, Tržičem in Tonetom Pretnarjem.
Človek knjig, zgrajen iz
besed in telesa – tako so poimenovali Toneta. Izjemnega duha in odprt v svet. Svetovljan in domoljub. Človek
stila. Silvija Borovnik iz

Na akademiji je nastopila šansonjerka Vita Mavrič.
Mariborske fakultete se je
spominjala, kako se je ob
njem, spoštovanem znanstveniku, začenjala učiti:
"Znanost je nekaj, kar lahko
počaka – v življenju je najlepše, če ima človek lepo
drušč'no". Marko Juvan iz
SAZU-ja je govoril o tem,
kako je Pretnar na simpozijih, ki jih je imenoval simpozjoni, s svojo sokratsko
naravo deloval zadržano
vzpodbudno in ustvarjal
izrazito kolegialno vzdušje:
"Tam zgoraj sedajle gleda
dol na tale njemu posvečen
simpozjon in piše grafomanijo na to temo." Tonetov
spomin so počastili tudi štirje Pretnarjevi nagrajenci,
poleg že omenjenih Zdravka Kecmana in Joanne
Pomorske še Kari Klemela
in Nikolle Berishaj.

Folklornik, to sem jaz
Za tržiško Folklorno skupino Karavanke je zelo uspešna jesen, z nastopi pa
bodo razveseljevali tudi v prihajajočem prazničnem času.
Samo Lesjak
Tržič – Tržiška izpostava
JSKD je oktobra v dvorani
tržiške glasbene šole pripravila območno srečanje
pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž – po
oceni strokovne spremljevalke Urše Šivic sta se skupini iz KD FS Karavanke
odlično odrezali. Pevci, ki
jih vodi Pija Japelj, in pevke
pod mentorstvom Maje

Tekavec so poleg regijskega
dosegli še državni nivo. "V
času, ki nas obdaja, želimo
predvsem to, da bi nas slišana pesem spet in spet
vabila k petju, da bi, ko smo
in bomo zapeli eno, takoj
segli še po drugi, tretji … z
vedno bolj veselim srcem, z
vedno večjo naklonjenostjo
slovenskemu pesemskemu
izročilu", je ob uspehu
dejala Maja Tekavec. V
novembru so člani FS Kara-

vanke v Kulturnem centru
(KC) Tržič pripravili letni
koncert Folklornik, to sem
jaz s podnaslovom Teče mi,
teče vodica. V prireditev so
povezali slovenske ljudske
pesmi, ki opevajo vodo in z
njo povezane dogodke, ljudsko pripovedko o povodnem
možu, otroško igro kdo se
boji črnega moža, ples Ob
bistrem potoku je mlin ...
Predstavile so se vse skupine, ki delujejo v društvu, za

Foto: Maša Likosar

Tržič – V cerkvi Marijinega
oznanjenja v Tržiču je domači MePZ Ignacij Hladnik
ponesel glasbo kompletnega
Requiema norveškega skladatelja Ivera Kleiva. Requiem
so načrtovali dobro leto dni,
saj je glasba zelo prodorna in
zahtevna za nastopajoče, a ga
je dirigent Tomaž Meglič od
nekdaj želel postaviti na kor
cerkve. Requiem je sestavljen iz enajstih stavkov, je
glasbeni izraz molitve, da

bodo umrli imeli večni počitek. To je poklon mrtvim, ki
so bili blizu skladatelja in
poklon žrtvam neusmiljenih
dogodkov v našem času. Je
razširjanje upanja v tolažbo
tistim, ki so ostali. Gostja je
bila solistka mezzosoprana
Ana Pavlov Pervanje iz Ljubljane, odzvanjala sta tudi solistični tenor in bas domačih
pevcev Florjana Koširja in
Marka Megliča. Poudarek
koncerta je bil na orglah, zaigral je organist Primož Malavašič iz Horjula.

Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Foto: Tine Klemenčič

Ob petindvajseti obletnici smrti dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) so v Tržiču pripravili mednarodni strokovni simpozij o njem in slavnostno akademijo.
Odziv sodelujočih, samih uglednih imen, je bil izreden. Pohvalili so celoto, tako tematsko kot organizacijsko – še se bodo vrnili v Tončkov Tržič.

Izvajali so Requiem, ki ga je ustvaril skladatelj Iver Kleive.

Folklorna skupina Karavanke ob zasluženem aplavzu občinstva / Foto: Janez Eržen

Akademija slavospeva
Bi se strinjali z besedami
Marinke Kenk Tomazin, da
pa je bila večerna slavnostna
akademija preprosto slavospev Tonetu, saj ga (je) zasluži(l). Zadnje oktave iz ene
najlepših krajevnih monografij, Pretnarjeve V sotočju
Bistrice in Mošenika (Tržič v
100 oktavah in 100 slikah) je
interpretirala Alenka Bole
Vrabec, v nadaljevanju pa
nastopila šansonjerka Vita
Mavrič. Povezoval jo je Bojan
Veselinovič. Slavnostna
govornika sta bila župan
Borut Sajovic in poljski veleposlanik Paweł Czerwiński.
In kot je misli vseh udeležencev povzela Đurđa Strsoglavec: " ... bo Tone Pretnar,
pesnik, prevajalec, znanstvenik, človek, najprej človek,
ostal v naših spominih".

obogatitev programa je poskrbela AFS Ozara iz Kranja.
V začetku decembra pa so v
KC premierno predvajali
dokumentarni film o FS
Karavanke, ki so ga posneli
v sodelovanju z ZKO Tržič
in bo kmalu na ogled tudi
na spletni strani zveze. "Za
nami je še ena uspešna prireditev, pred nami pa veseli
december, ko bodo pevke in
pevci ljudskih pesmi razveseljevali Tržičane in prebivalce okoliških vasi. Čaka
nas namreč koledovanje,
česar se že veselimo, saj nas
ljudje sprejmejo odprtih
rok, ko jim po starem običaju zaželimo vse dobro v prihajajočem letu," je z lepimi
željami sklenila vodja FS
Karavanke Saša Meglič.
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Kurnikovi nagrajenci
Prejemniki Kurnikovih nagrad za dosežke na kulturnem področju v letošnjem letu so Marija Bohinjec,
Anton Janša, KD Jerbas in KUD Ampus.
Samo Lesjak
Tržič – Tradicionalna prireditev, imenovana Ta veseli
dan kulture, je potekala v
Kulturnem centru Tržič v
organizaciji Zveze kulturnih
organizacij Tržič in tamkajšnje območne izpostave
JSKD. Prireditev je bila, tako
kot že nekaj let zapored, priložnost za podelitev letošnjih najvišjih občinskih kulturnih priznanj, poimenovanih po tržiškem ljudskem
pesniku Vojtehu Kurniku
(1826–1886). Kot je poudaril predsednik ZKO Tržič
David Ahačič, so tudi v
minulem letu tržiški kulturni ustvarjalci uspešno bogatili slovensko kulturno izročilo. Poudaril je aktivnosti

številnih tržiških kulturnih
društev, za uspeh katerih pa
ne štejejo statistike, temveč
se živost skupine meri po
povečanju članstva, razigranem podmladku, iskrenih
aplavzih občinstva in po
energiji, ki jo puščajo na
odrskih deskah, med notnimi zapisi, pri plesnih figurah, v preizkušanju literarnega ali likovnega jezika.
Ahačič je posebej omenil
dva projekta, pomembna
mejnika pri ohranjanju
lokalne kulturne dediščine:
izdajo pesniške zbirke Vojteha Kurnika, v katerem so
prvič doslej objavljene vse
ohranjene pesmi tega tržiškega velikana; po novem
letu pa bo zaživela nova
spletna stran Zveze, ki ne bo

le povečala prepoznavnosti
tržiških kulturnih društev,
temveč bo omogočila vpogled v obširno arhivsko gradivo ter ogled vseh doslej
posnetih dokumentarnih
filmov o tržiških ljubiteljskih ustvarjalcih.
Tako so letos podelili štiri
srebrne Kurnikove plakete:
Marija Bohinjec jo je prejela
za izjemno mentorsko delo
v dramskem krožku predmetne stopnje OŠ Bistrica,
Anton Janša za svoje aforizme, v katerih ostajajo zapisani dogodki, ki bodo v prihodnosti pomagali razbirati
duha, vonj in barve avtorjevega časa. Kulturnemu
društvu Jerbas pod umetniškim vodstvom dr. Metke
Knific Zaletelj je uspelo

ljudske pesmi predstaviti na
inovativen, sodoben, kakovosten način; prejemniki pa
so tudi člani Kulturno-umetniškega društva Ampus, ki
so vložili ogromno truda pri
projektu izdelave veličastnega jeklenega zmaja na vhodu v mestno jedro.
Poleg slavnostne podelitve
nagrad je bil premierno predvajan tudi dokumentarni
film iz cikla Filmski portreti
tržiških ljubiteljskih kulturnikov, s katerim so tudi na
ta način obeležili petdesetletnico delovanja Folklorne
skupine Karavanke, razglasili pa so tudi zmagovalko
literarnega natečaja za najboljšo tržiško pesem leta –
zmagovalka je postala Kristina Lindav.

Prejemniki letošnjih Kurnikovih plaket v družbi voditeljev svečane podelitve na odru Kulturnega centra / Foto: Gorazd Kavčič

Barvite Mašukove strasti
Tržič – Do 29. decembra je
v tržiški Galeriji Paviljon
na ogled razstava Passion
(Strast) uveljavljenega
umetniškega ustvarjalca
Nikolaja Mašukova. Priznani ruski akademski slikar
in kipar Nikolaj Mašukov
že več kot dvajset let deluje
na slovenski likovni sceni.
V ustvarjalnem opusu se
posveča figuralni podobi,
ki jo v svojem avtentičnem
likovnem jeziku postavlja v
sfero fizičnega in metafizičnega ter simbolnega in
metaforičnega razumevanja. Umetnikova ustvarjalnost je pogosto prepletena
z mislimi in idejami iz filozofije, zgodovine, mitologije in enigmatične religije.
Pogled na svoje ustvarjanje
ter umetniški svet je umetnik v pogovoru s kustosinjo
Tržiškega muzeja Janito
Košir v Paviljonu predstavil
ob Ta veselem dnevu kulture, 3. decembra. Uveljavljeni umetnik s svojo sopro-

go, prav tako priznano
umetniško ustvarjalko
Mašo Bersan Mašuk, živi v
Ljubnem. K nam ju je pripeljal projekt ustvarjanja
keramike v Ljubljani, po
več kot dveh desetletjih življenja pri nas pa so se stkale številne prijateljske vezi
tako z domačini kot tudi z
ostalimi umetniškimi
ustvarjalci – človeško topli-

no so lahko začutili tudi vsi
udeleženci pogovora.
Eden od njegovih življenjskih projektov je zamisel o
Štirih sencah ladje, sestavljen iz številnih slik, kipov,
grafik in poglobljenih pesmi. Po sklopih Potovanje
amaterjev in Sopotniki, ki
udejanja Mašukovo afirmacijo teorije o ravnovesju
binarnih nasprotij, so sedaj

Foto: arhiv Tržiškega muzeja

Samo Lesjak

Strasti, ljubezen, čas … – Nikolaj Mašukov

na ogled slike, posvečene
strasti. Gre za cikel likovnih
del, ki je neločljivo povezan
s pomenljivimi sporočili
občečloveških odnosov in
predstavlja senco metafizike
strasti in ognja – od tod tudi
naslov razstave Strast. Tema
poslednjega sklopa pa bo
vera. Mašukov, sicer pravoslavec, pozitivno gleda na
religijo, saj meni, da daje
pozitiven vpliv in nujno potrebne smernice v kompleksnem razvoju človeka. Kot
pravi, je ljubezen idealno
stanje absolutnega ravnovesja. Nikolaj piše tudi pravljice. Ob stoletnici Ruske
kapelice je izšla čudovita
zbirka Pravljice izpod Vršiča. Pravljice so nastajale
počasi, v njih pa je na poetičen način skušal povedati
zelo preproste stvari, povezane s časom in ljubeznijo.
Na odprtju razstave, ki jo je
svečano odprl tržiški župan
Borut Sajovic, sta v kulturnem programu nastopili
pevka Amanda Kasagić in
kitaristka Monika Breuss.

Spominjamo se ...
To jesen je minilo deset let, odkar je prezgodaj
odšla Vida Dežman (1945–2007), profesorica
slovenskega in srbohrvaškega jezika na OŠ
heroja Bračiča v Tržiču, od leta 1972 pa v Bistrici
pri Tržiču, kjer je bila do upokojitve.
Jožica Koder
"Tako pusto in težko je," so
bile zadnje besede, ki mi jih
je rekla v avgustu 2007, ko
sem jo obiskala na njenem
domu. V oktobru je zaspala
in ni je bilo več.
Toliko bi še storila. Imela je
velik smisel za lepoto, za
umetnost. V spominu se mi
odkrivajo prizori iz Vidinega
ustvarjalnega dela. Še mlada,
komaj 22-letna, je prišla učit
na osnovno šolo. Bila je izredno zavzeta in delavna,
natančna in dosledna. V njej
je bilo večno hrepenenje po
lepoti. Po umetnosti v slikarstvu, glasbi, lepi besedi. Imela je ničkoliko interesov, ki
so se pokrivali z njenim
ustvarjalnim delom. Znala je
razlagati zakonitosti slovenskega jezika, lepo ji je zvenela beseda pri pouku srbohrvaškega jezika. Takrat je bila
v učnem načrtu še srbohrvaščina. Številne generacije
učencev je navduševala za
slovenski jezik, za književnost, jih pridobila, da so brali
za bralno značko. Z interesno skupino učencev je tkala
tapiserije, pripravila razstavo
tapiserij v Paviljonu NOB.
Rada je imela svoje delo.
Rada je imela svoje mesto
Tržič. Veliko načrtov je imela,
kaj vse bo zbrala in zapisala o
njem. Ljubezen do rojstnega
kraja, do njegove zanimive
preteklosti in bogate kulturne
dediščine jo je spodbudila, da
je ustvarila delo z naslovom
Tržiške zmajske. V njem je
posodobila zgodbe, povezane
z nastankom Tržiča, Borovelj
in cerkvice sv. Ane. Še pred
izidom knjige sva se pogovarjali o njenem delu za tržiško
kulturo. Navajam njene besede: "V tržiški kulturi sem bila
prisotna od konca 70. in v 80.
letih, in sicer kot članica kulturne Skupine 77, katere član
je bil tudi Brane Povalej, ilustrator Tržiških zmajskih. Skupina 77 je imela v Tržiču dve

Vida Dežman
samostojni razstavi, za prvi
projekt je leta 1979 dobila
Prešernovo nagrado za
Gorenjsko. Organizirali smo
številne razstave v Kurnikovi
hiši. Najbolj odmevni so bili
Koroški kulturni dnevi, ki so v
Tržič pripeljali najbolj
pomembne koroške umetnike (Erik Prunč, Janko Messner, Valentin Poljanšek, Milka Hartman, Valentin Oman),
pevski zbor in politične predstavnike zamejstva. Kar nekaj
let smo tkali stike z zamejstvom in tako kulturo priznanih koroških umetnikov približali Tržiču." Knjiga Tržiške
zmajske ni le vsebinsko zanimiva in estetsko dovršena,
ima tudi vzgojno-izobraževalno vrednost, v njej šolarji in
odrasli na enem mestu lahko
preberejo zgodbe o nastanku
kraja, kjer žive. Za to delo je
bila Vida Dežman v letu 2001
v Gorenjskem glasu nominirana za Gorenjko leta. V letu
2002 je dobila srebrno Kurnikovo plaketo.
Bolezen je preprečila, da bi se
ji želja po raziskovanju preteklosti mesta Tržič do kraja
uresničila. Tako ni dočakala
izida zbirke Tržiške stare
zaljubljene z izrednimi ilustracijami Braneta Povaleja.
Delo Francozi v Tržiču je
ostalo nedokončano.
Komaj dve leti po odhodu v
pokoj je zapustila vse, kar je
imela rada.

Jerbas izdal novo zgoščenko
Tržič – Kulturno društvo (KD) Jerbas, pevci ljudskih pesmi in
godci ljudskih viž, so izdali novo zgoščenko z naslovom Dobro ste jih vsi poznali. Snočkaj m je lunca, Ena tička mi poje,
Kako bom ljubila ... so trije naslovi od skupaj 34 pesmi, ki jim
lahko prisluhnete. In kaj vse lepega je zbranega v njih? "Poustvarjanje glasbenega izročila predstavlja izziv razmišljanju,
kako pesmi izvajati skladno s preteklimi pevskimi praksami,
a jih hkrati postaviti na današnji oder ter jih v novem kontekstu narediti zanimive poslušalcem, ki se z glasbenim izročilom redko srečajo," je povedala umetniška vodja KD Jerbas
dr. Metka Knific Zaletelj. Na zgoščenki pojejo in godejo
Robert Bone, Aleš Fister, Manca Gašperin, Kelly Avsenik Hanson, Matjaž Kokalj, Borut Krč, Katja Oštir, Matija Polajnar,
Aleksandra Ristova, Igor Šober in Mitja Vouk. Projekt je omogočila Občina Tržič, pevke, pevci in godci pa se iskreno
zahvaljujejo mag. Simoni Moličnik za spodbudo, strokovno
svetovanje, Mateju Oštirju za njegov kakovostni doprinos in
dr. Bojanu Knificu za oporo in pomoč. Kot je dejala Moličnikova, občutenje glasbenega izročila, ki ga podajajo člani KD
Jerbas, naježi dlako in napolni praznino prepolnega, brezhibnega, a pogosto opustošenega glasbenega prostora.
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Šola, vrtec
V skupino Rakete
so priletele čebelice
Lavra Stritih Švab

Foto: Marina Ćosić

Lom pod Storžičem – Vrtec
Tržič je v letošnjem šolskem letu v dislocirani enoti Lom začel z delovanjem
dveh oddelkov. V skupini
Rakete so mlajši otroci, ki
pa že z velikim veseljem
prestopajo prag. Stari so od
2 do 4 leta. Radi se igrajo,
plešejo, ustvarjajo, raziskujejo, najbolj pa uživajo v
naravi, kjer se sprostijo in
zadihajo svež zrak. Na
novembrski petek smo se
razveselili tudi prvega obiska. Ker smo se okrepčali s
tradicionalnim slovenskim
zajtrkom, bogatim s slovenskimi živili (domač kruh,
maslo in med, mleko ter
jabolka), smo bili polni
moči za nov dan. Po zajtrku
nas je obiskal lokalni čebelar Vinko Perne. Težko smo

ga pričakovali, in ko je vstopil v igralnico, se kar nismo
mogli načuditi njegovi svečani čebelarski obleki. Predstavil nam je, kako dobimo
med v kozarec. Potipali in
povonjali smo lahko pravi
čebelji vosek, iz katerega
čebele gradijo svoje "sobice", in si ogledali satje. Pretresli in opazovali smo
čudovite odtenke cvetnega
prahu ter se čudili zanimivi
čebelarjevi zaščitni obleki.
Začetno zadržanost smo
hitro premagali in že smo s
čebelarjem veselo delili svoje vtise o srečanju s čebelami in prav z veseljem poklepetali. Nato smo se skupaj
še fotografirali in se polni
prijetnih novih vtisov poslovili. Pohiteli smo novim
dogodivščinam naproti … le
kaj zanimivega nas še čaka
v tem šolskem letu?

Imeli smo požarno vajo

Foto: mag. Manca Kokalj Vernig

Kovor – V Podružnični šoli Kovor smo imeli v mesecu požarne varnosti požarno vajo. Po malici so učenci iz drugih razredov začeli glasno kričati. Gori!!! Vsi smo se zbrali na zbirnem mestu in gledali, kako gasilci gasijo šolo (šola ni zares
gorela). Nekaj učencev je ostalo v šoli, da bi jih gasilci rešili
za prikaz. Tem učencem so potem izmerili pritisk in jih pregledali. Pozneje so nam prikazali, da nafta lahko hitro zagori. Vprašali so nas, ali bi kdo pogasil ogenj z gasilnim aparatom. Potem so nam razkazali gasilska vozila in njihovo
opremo. Nama je bil najbolj všeč traktor, ker si lahko potrobil na trobljo in si nadel gasilsko čelado. Nekatera gasilska
orodja smo lahko tudi prijeli v roko in ugotovili, da so zelo
težka. Zdi se nama, da je gasilec zelo težek poklic, saj moraš
dvigovati težke stvari in gasiti velike požare. Gasilci so bili
prijazni, saj so nam predstavili svoje delo in nam prinesli
rulade, bombone, sokove ter značke z gasilcem Samom. Ko
je bilo požarne vaje konec, smo se vrnili nazaj v šolo.
Ta dan nama je bil zelo všeč, četudi smo imeli manj pouka.
Julija Ahačič in Zoja Rožič, 4. K, POŠ Kovor

Odkrivali so Evropo
V Osnovni šoli Križe so sodelovali v triletnem projektu Erasmus+ Odkrivamo Evropo in ga sklenili s
prijetno izvedeno in lepo obiskano sklepno prireditvijo.
Suzana P. Kovačič
Križe – Učenci in učitelji iz
Osnovne šole Križe živijo
slogan Drugačnost bogati. V
zadnjih treh letih so bili
povezani z devetimi šolami
iz Nemčije, Velike Britanije,
Nizozemske, Finske, Grčije,
Romunije, Poljske, Italije,
Španije. Učenci partnerskih
držav v projektu Erasmus+
so drug drugemu predstavljali kulturo, jezik, znamenitosti svojih držav. Spoznavali so arhitekturo držav, gradili makete slavnih stavb,
proučevali zgodovinske
dogodke in junake iz preteklosti. Prebirali so ljudske
pripovedke in ustvarjali lutkovne predstave, peli znane
pesmi in plesali tradicionalne plese. Del teh novih spoznanj in znanj so delili na
jesenski zaključni prireditvi
za starše, prijatelje, tržiškega župana, podžupana in
druge predstavnike lokalne
skupnosti, ki so jih na panojih pozdravile sončnice drugošolcev, ki so stopili v čevlje nizozemskega slikarja
Van Gogha. Otroški pevski
zbor je zapel pesem iz priljubljene poljske risanke o
medvedku Uhačku, mladin-

Zaplesali so tudi grški sirtaki. / Foto: Tina Dokl
ski pevski zbor pa angleško
Mornig has broken. Sledili
so živahni grški sirtaki pa
recitacije v nemščini in finščini, skeč v italijanščini in
pesem o žabi La patita granuteta v katalonščini ...
Učenci so pripovedovali
zanimivosti, hitro so namreč na izmenjavah ugotovili,
da ni povsod tako kot v
domači šoli. Presenetilo jih
je, da v večini držav učenci

malico prinašajo v šolo od
doma, torej je glede prehrane za slovenske učence dobro poskrbljeno. Prav tako
slovenskim učencem ni treba nositi uniform, ki jih
morajo nositi na primer v
Veliki Britaniji. Pouk na
Finskem pogosto poteka v
naravi, kar je bilo našim
učencem zelo všeč. Ob spoznavanju drugih dežel pa so
ponosno predstavljali domo-

vino Slovenijo. Scenarij za
prireditev je pripravila
Andreja Polanšek, ravnateljica Erna Meglič pa poudarila, da OŠ Križe sodeluje že
več kot desetletje tudi z
Ljudsko šolo iz Borovelj,
pred dvema letoma so vzpostavili tudi povezavo s šolo
iz francoskega mesta Sainte-Marie-aux-Mines, s katerim je mesto Tržič pobrateno že več kot petdeset let.

Novost je podjetniški krožek
V osnovnih šolah Križe in Tržič so v novem šolskem letu vrata odprli podjetniškemu krožku.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Podjetniški krožek je
že v polnem zamahu in je
del širše zastavljenega projekta TržičPodjeten.si, ki ga
financira Občina Tržič in
organizacijsko vodi Ljudska
univerza Tržič s partnerjem
Ustvarjalnikom, društvom
za spodbujanje podjetništva,
ki skrbi za vsebino. Učno uro

krožka smo obiskali v OŠ
Tržič, namenjen je učencem
višjih razredov, ki z radovednostjo in zagnanostjo spremljajo vse, kar jih na temo
podjetnosti poduči mentor
Nejc Konjevič iz Ustvarjalnika. "Podjetnost je tisto, kar
se danes išče v svetu.
Pomembno je že, kako se
rokovati v podjetju, kako
napisati dober mail, kako

pristopiti do ljudi in nekaj
prodati. Lahko imaš še tako
odlično idejo, ampak dokler
je ne prodaš, imaš goloba v
roki. Slovenci imamo veliko
znanja, vendar pogosto ne
znamo pokazati, koliko smo
vredni," je izzive predstavil
Nejc in poudaril, da so v
Tržiču na lestvici od ena do
deset podjetni za enajst. A
tako Nejc kot koordinatorica

V Osnovni šoli Tržič je svoje mesto našel tudi podjetniški krožek, ideje mladih in zagnanih
se kar krešejo ... / Foto: Tina Dokl

podjetniškega krožka v tržiški osnovni šoli Majda Zupan
predajata mladim še eno
pomembno sporočilo, to je
razvijanje in spoštovanje vrednot. "Šola spodbuja uresničevanje inovativnih idej
učencev, ki jim ob rednem
šolskem delu omogočajo razvijanje kompetenc in veščin
za vsakdanje življenje. Pri
konceptu podjetnosti učenci
razvijajo organizacijske in
komunikacijske veščine.
Hkrati pa krepijo vrednote
biti pogumen, stopiti pred
nekoga, ga ogovoriti ter biti
odgovoren, se držati dogovora," je povzela Zupanova.
Mladim krožkarjem se ideje
kar krešejo, še zlasti ker so
jim za to namenili spodbudno okolje. Sedmošolka Mariša bi izdelala preprogo, ki
vpija vlago, da se starši ne bi
več kregali, ko se z mokrimi
čevlji vstopa v stanovanje,
njen vrstnik Hazim bi razvil
tak avto na daljinca, ki bi znal
skidati sneg s strehe, šestošolec Maj pa bi v Tržič pripeljal
sobo pobega, narejeno po
njegovi zamisli ... Kot sklene
Nejc Konjevič, sta OŠ Tržič
in Križe dober zgled ostalim
šolam, kako lahko spustijo
podjetnost skozi svoja vrata.
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Šport

Nastopilo je kar dvanajst močnih ekip, ki so nam pokazali "fairplay", hitro ter odlično igro.
Biserka Drinovec,
ŠZ Tržič
Tržič – Tradicionalni turnir
trojk se je odvijal v petek,
24. novembra, na Osnovni
šoli Bistrica v okviru tekmovanj za občinski praznik pod
okriljem Športne zveze
Tržič. Nastopilo je kar dvanajst močnih ekip, poleg
domačih smo gostili tudi
ekipe iz Ljubljane, Nakla in
Golnika.
Ekipe smo razdelili v dve
skupini, nato pa so se zmagovalci posameznih tekem
pomerili med seboj. Da pa

poraženci niso takoj zapustili prizorišča, so se med
seboj pomerili tudi oni.
Pred finalnim delom so se
tekmovalci pomerili tudi v
metanju trojk z različnih
položajev in v zabijanju. Tričlanska žirija je izbrala najboljšega v zabijanju. Že tretje leto zapored je bil to
Vitan Zavrl, ki je osvojil
zmago z odličnim "dunkom". Zmagovalec v metu
trojk pa je bil z le enim zgrešenim košem Gašper Kliček.
V finalu so med seboj igrali
Ta zadnja ekipa, Golnik in

Dream team. Najboljši izkupiček in s tem prvo mesto je
osvojila ekipa iz Ljubljane
Ta zadnja ekipa v sestavi:
Jan Peterka, Jože Pirnat in
Urban Trstenjak. Prvo mesto se je za las izmuznilo ekipi Dream team, ki je v finalu
s Ta zadnjo ekipo izgubila s
17 : 15 in s tem osvojila drugo mesto. Ekipo Dream
team so zastopali Vitan
Zavrl, Domen Vrhovnik,
Jaka Bovha in Sandi Žitnik.
Tretje mesto je osvojila ekipa z Golnika v postavi Gašper Kliček, Blaž Hudobivnik
in Miha Fende.

Sodelovali so še Bistrški orli,
Ohrovt, Reject team, Telebajski, Ekipa, Triple double,
Mirko in Slavko, Mn k nč in
Nodi mafija.
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.
Hvala vsem ekipam za
odlično igro in prijetno
vzdušje. Čestitke vsem
sodelujočim. Tekmovanje
se je odvijalo ob podpori
Občine Tržič in Fundacije
za šport.

Najuspešnejši slovenski deskar na snegu Žan
Košir je še vedno v formi in nadaljuje kariero.

Foto: Maša Likosar

Turnir trojk v košarki

Nastopil bo na
olimpijskih igrah

Žan Košir bo nastopil na olimpijskih igrah 2018.

Foto: Ažbe Ribič

Maša Likosar

Semenič do rezultata kariere
Smučarski skakalec Anže Semenič je dobro začel novo sezono, v kateri bodo vrhunec olimpijske igre.
Maja Bertoncelj
Tržič – Za smučarskimi skakalci je že kar nekaj tekem
nove sezone svetovnega
pokala. Stalni član slovenske reprezentance je tudi
Anže Semenič, član NSK
Tržič FMG.
V sezono je vstopil optimistično. "Na vsaki tekmi si
želim biti v ekipi in se redno uvrščati na mesta, ki
prinašajo točke svetovnega
pokala. To je glavni cilj.
Cilj pa je tudi nastop na
zadnji tekmi sezone v Planici," je pred prvo tekmo
povedal Anže Semenič. Na
zadnji tekmi v Planici nastopijo najboljši skakalci v
sezoni. Za enkrat je na dobri poti, da bo ta cilj tudi
izpolnil. Potem ko z lansko
sezono ni bil najbolj zadovoljen, saj je na treningu
kazal boljše skoke kot
potem na tekmi, je drugače
z uvodom v letošnjo. Trenutno je v skupnem seštevku svetovnega pokala na
19. mestu, zbral je 66 točk,
kar je več kot v prejšnjih
sezonah. Je trenutno drugi
najvišje uvrščeni Slovenec.
V ruskem Nižnem Tagilu

Anže Semenič je z devetim mestom v Nižnem Tagilu v
Rusiji dosegel svojo najboljšo uvrstitev na tekmah
svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič
je na tretji posamični tekmi
v sezoni z devetim mestom
skočil celo do rezultata
kariere. Drugič doslej se je
uvrstil v deseterico najboljših, prvič to ni bilo na letalnici. Bolj mu ustrezajo
večje skakalnice. "Zadovoljen sem z rezultatom, a
neke malenkosti še lahko
popravim. Najboljši rezul-

tat v karieri mi pomeni bolj
kot ne to, da sem s poletne
sezone uspel prenesti dobre skoke in da sta mi tudi
na tekmi uspela dva dobra
skoka," je povedal 24-letni
smučarski skakalec, ki ga je
za ta šport navdušil starejši
brat, ki je prav tako skakal.
Skakalnica v Nižnem Tagilu mu očitno ustreza, saj je

njen poletni rekorder.
Uspešne nastope poleti
nadgrajuje tudi pozimi. V
novi sezoni mu je spodletelo le na prvi tekmi v Visli
na Poljskem, nato pa je
nanizal uvrstitve med najboljšo trideseterico: 17., že
omenjeno 9. mesto, 21. in
18. mesto. Semenič, ki je
med višjimi skakalci, ima
najboljše rezultate v svetovnem pokalu z ekipnih
tekem, tudi dve uvrstitvi na
stopničke. Leta 2015 je bil v
Planici član slovenske ekipe, ki je stopila na najvišjo
stopničko, leto kasneje pa
so bili drugi.
Ta konec tedna smučarske
skakalce čakata tekmi v
Engelbergu v Švici. Sezona
ima sicer več vrhuncev, glavni pa bodo olimpijske igre.
Do takrat pa še tekme novoletne turneje, poleti, eden
izmed vrhuncev za naše skakalce pa bo tudi zaključek
svetovnega pokala konec
marca s poleti v Planici, kjer
se tudi Semenič najbolje
počuti. Letalnica v Planici je
njegova najljubša, kot pravi,
tudi zaradi številnih gledalcev, ki pridejo spodbujat
naše orle.

Tržič – Žan Košir se bo postopoma poslavljal od vrhunskega športa, čeprav povezav
z njim vsaj do olimpijskih
iger 2018 v Južni Koreji
nikakor ne želi pretrgati.
Potem ko je v sezoni
2014/2015 osvojil tri kristalne globuse in s tem nadgradil predhodno zimo s srebrno in bronasto olimpijsko
kolajno, ga je izdalo zdravje.
Težave s hrbtom so postale
sestavni del življenja, a
33-letnik kljub poškodbi verjame, da še vedno lahko tekmuje na vrhunski ravni.
Žanov glavni cilj v sezoni je
nastop na olimpijskih igrah,

a je zadržan o pričakovanjih,
saj ne ve, koliko bo zmoglo
njegovo telo. Želje so seveda
velike. Po zaključku kariere
pa bi se rad posvetil športnikom, ki so zaključili profesionalno tekmovanje. Rad bi
bil vodja vsem tistim športnikom, ki so postali pozabljeni v lovorikah svojih
vrhunskih dosežkov in so jih
uradne institucije postavile
na zadnje mesto med svojimi skrbmi. Sicer pravi, da še
ni povsem prepričan, ali bo
po končani karieri ostal v
Sloveniji ali se bo podal v
svet. Tu mu je lepo, se čuti
sprejetega in ga nanjo vežejo
lepi spomini, a bi si prav
tako rad širil obzorja.

Pomerili so se kegljači
KK Ljubelj Tržič
Tržič – Kegljaški klub Ljubelj
Tržič je v soboto, 9. decembra, izvedel tekmovanje ob
prazniku občine Tržič. Nastopilo je trideset tekmovalcev
in tekmovalk iz Tržiča. Med
nastopajočimi je letos zaradi
poškodbe manjkal župan
Borut Sajovic. Tekmovanje je
potekalo v športnem duhu in
borbenosti. Prav velikih
odstopanj med tekmovalci ni
bilo, o uvrstitvi so odločali
prazni meti in zbranost tekmovalca v zadnjih lučajih. Pri

ženskah so presenetile novinke v tej disciplini. Med moškimi je zmagal Matjaž Ribič
(571 podrtih kegljev), drugi je
bil Lado Sedej (562), tretji
Jože Košir (558). V konkurenci žensk je slavila Mojca
Kremsar-Janžekovič (528
podrtih kegljev), druga je bila
Vesna Pavlič (518), tretja
Francka Novak Stare (513).
Tekmovanje v kegljanju je
potekalo tudi v sklopu športnih vikendov, ki jih poleg
Občine Tržič podpira še Fundacija za šport, koordinira pa
OKS in Športna zveza Tržič.

Od leve: Vesna Pavlič, Mojca Kremsar-Janžekovič in
Francka Novak Stare
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Zanimivosti
Z glasbo do srca
Slavko Vidic
Strahinj – V dvorani Biotehničnega šolskega centra je v
organizaciji Rotary kluba
Tržič Naklo potekal dobrodelni koncert z Alenko
Godec in Bid Bangom iz
Radovljice. Koncerta s humanitarno noto se je udeležilo
skoraj šeststo poslušalcev.
Priznana slovenska pevka je
navdušila z glasom in izborom slovenskih popevk in
mednarodnih uspešnic,
orkester pod vodstvom mladega dirigenta Blaža Trčka
pa dokazal, da se jim ni treba
prav nič skrivati za bolj znanimi profesionalnimi skupinami. Nastopajoči so poželi
velik aplavz, organizator pa
obljublja, da bo jesenski koncertni dogodek v Naklem
postal tradicionalen. Predsednica kluba Mariana Karla
Rebernik je bila z izvedbo,
obiskom in izkupičkom dobrodelnega koncerta nadvse
zadovoljna. Zbrana sredstva
so namenili letovanju otrok s

posebnimi potrebami iz
obeh občin na Debelem rtiču, del sredstev so namenili
gorenjskemu odboru slovenskega društva Hospic, največji del pa za nakup dveh defibrilatorjev. Prvega so po koncertu izročili prostovoljnim
gasilcem iz Naklega, drugega pa krajanom Okroglega.
Obe napravi sta že nameščeni in sta 24 ur na dan na
voljo krajanom. S tema dvema defibrilatorjema Rotary
klub Tržič Naklo nadaljuje
opremljanje vseh vasi in
zaselkov v obeh sosedskih
občinah, v katerih deluje.
Naprave, ki služijo za pomoč
pri oživljanju ob zastoju srca
pa brez ustrezne usposobljenosti ne pomenijo veliko.
Zato so teden dni za koncertom organizirali Dan za življenje. Pri gasilskem domu v
Naklem je potekala demonstracija postopka oživljanja,
zdravnica Tatjana Peharc je
najprej pripravila predavanje, sledila je praktična vaja
oživljanja na dveh lutkah.

Nazdravili s pesmijo
Ženski pevski zbor Društva upokojencev Tržič je skupaj z glasbenimi gosti praznoval dvajsetletnico.
Suzana P. Kovačič
Bistrica pri Tržiču – "Zbor
kvalitetno napreduje, to
nam priznavajo tudi ocenjevalci na reviji Tržič poje. Za
to so zaslužni naši pevovodje. Poleg Aleksandra Zagorška še Matjaž Meglič, Monika Donko, Andrej Zupan in
Stane Bitežnik, ki vodi zbor
že deset let," je v knjižico, ki
jo je Društvo upokojencev
(DU) Tržič izdalo ob dvajsetletnici Ženskega pevskega
zbora, tudi zapisala ustanovna članica zbora Marija Klofutar. Za lokacijo jubilejnega koncerta so izbrali Osnovno šolo (OŠ) Bistrica pri
Tržiču, kjer se je njihova
pevska zgodba tudi začela v
vrstah 14 učiteljic in kuharice. Zbor je kasneje deloval
pod okriljem KD Bistrica pri
Tržiču, danes pa skupaj z
Moškim pevskim zborom,
ki je lani praznoval štiridesetletnico in ga prav tako
vodi Stane Bitežnik, deluje
pri DU Tržič.
"Veseli me, da prepevate
večinoma dela slovenskih
skladateljev in skladbe iz
naše ljudske zakladnice, s
tem ste prave ambasadorke
naše lepe slovenske besede
in glasbe! Ohranite to tudi
v prihodnje!" jim je zaželela prof. Damijana Močnik,

Čudovit skupni pevski nastop ženskega in moškega pevskega zbora Društva upokojencev
Tržič pod vodstvom dirigenta Staneta Bitežnika.
ki jim je kot strokovna članica komisije na letnem
srečanju upokojenskih
zborov prisluhnila že večkrat. Tokrat so bile v večeru
ubranih glasov, kot ga je
napovedala voditeljica Tanja Ahačič, narodne in avtorske pesmi, odlomki iz opere in filma. Župan Borut
Sajovic je zboru za pevsko
ustvarjalnost podelil županovo priznanje, predsednik

Zveze društev upokojencev
Slovenije (ZDUS) Janez
Sušnik plaketo ZDUS,
predsednica DU Tržič
Zvonka Pretnar pa zahvalo
dirigentu Stanetu Bitežniku. Zahvalili so se tudi
ustanovni članici Mariji
Klofutar, Slavko Bohinc je
v imenu Zveze kulturnih
organizacij Tržič podelil
Kurnikove bronaste in srebrne značke pevkam, ki

Dobrodelni koncert z Alenko Godec in Bid Bangom

Dobrodelni koncert
David Ahačič

Foto: Viljem Krese

Križe – Ob zaključku vseslovenskega tedna Karitas na
prvo adventno nedeljo člani
Župnijske karitas Križe že
16 let zapored pripravljajo
dobrodelni koncert. Zbrana
sredstva so namenjena
osnovni dejavnosti skupine,
v okviru katere lajšajo socialne stiske tudi v širšem
tržiškem okolju in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Precejšen del sredstev se vsako leto zbere tudi
s prostovoljnimi prispevki

za adventne venčke, ki jih
prostovoljke marljivo pripravljajo v tednu pred koncertom. Na letošnjem koncertu so nastopili ansambel
Gorenjski kvintet, otroški
pevski zbor Župnije Križe z
zborovodjem Janezom
Zupanom, harmonikar
Gašper Komac s prijateljem, plesalca Lia Fajdiga in
Tim Kohek, skupina Skulls
'n' lipstick ter posebna glasbena gosta, pevka Ditka in
tenorist Janez Lotrič. Program sta povezovala Štefka
Grašič in David Ahačič, nad
izvedbo pa je bdela tajnica
dr. Hermina Dolinar Krese.
Med občinstvom v polnem
večnamenskem prostoru
OŠ Križe sta bila tudi generalni tajnik Škofijske karitas Ljubljana Jože Kern in
župan Občine Tržič Borut
Sajovic. Koncert je bil le
teden pred slovesno akademijo ob občinskem prazniku, na kateri je kriška skupina Karitas prejela diplomo Občine Tržič za dolgoletno delo na področju karitativnih in družabnih dejavnosti.

Program je prijetno popestril Kvartet godal Violaske Glasbene šole Tržič.

Srečanje letnika 1942
Malči Meglič
Tržič – Bil je petek, trinajstega oktobra, ko smo se v
restavraciji Raj na srečanju
zbrali sošolci in prijatelji letnik 1942. V prijetnem vzdušju in dobri postrežbi smo
preživeli nekaj nadvse prijetnih uric ob spominih na
mlada leta. Na koncu smo
sklenili, da bo vnaprej srečanje vsako leto na prvi petek v
oktobru ob 17. uri, zato že
sedaj vabimo tudi tiste, ki se
iz ga kakršnegakoli razloga
tokrat niso mogli udeležiti,
da se nam drugo leto pridružijo.

Fotografija za spomin / Foto: Čebron

prepevajo deset in dvajset
let. Predsednik komisije za
kulturo pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev
Gorenjske Janez Šutar pa
se je v prazničnem večeru s
plaketo zahvalil dolgoletnemu predsedniku moškega
zbora Maksu Djordjeviču.
"Slavljenkam, dirigentu,
glasbenim spremljevalcem
ter vodstvu društva želim
uspehe in nasmehe tudi v
naslednjem desetletju. Prav
na njihovem primeru lepo
zasije misel našega rojaka
Toneta Pretnarja, da "pesem
se nikoli ne postara, avtor v
njej je večno mlad,"" je vse
dobro zaželel župan Borut
Sajovic. Program je popestril Kvartet godal Violaske
Glasbene šole Tržič in kitarista Rok Valjavec ter Samo
Bitežnik, član ansambla
Svarun. Čudovit pevski zaključek je bil, ko sta skupaj
zapela oba zbora DU Tržič
in navdušila občinstvo s
pesmimi, kot sta Planinska
(A. Foerster, I. Resman) in
Tržiška (R. Gobec, M.
Mežek).
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Zanimivosti
Tržiški raperski unikat

Letna inventura
Poletna planinska sezona se je zaključila. V planinskih domovih na Dobrči, Kofcah, Zelenici in pod
Storžičem smo gostili kar nekaj odmevnih prireditev, katerih obisk in zadovoljstvo nam šteje v čast.
Medtem smo že vstopili v zimsko sezono. Naši domovi so odprti ob koncih tedna, za praznike ...

Joe Joe, avtor prvega raperskega albuma v tržiški regiji

Samo Lesjak
Tržič – Hip(hop)eraktivni
raper Jošt Tadvan Urbanc
oz. Joe Joe, član v hiphoperskih vodah vedno bolj poznane skupine T.M.S. Crew,
je najhitrejši MC iz Tržiča,
ki se z rapom ukvarja že več
kot dekado. Tako kot sta
prostor in čas izoblikovala
njegov življenjski in posledično tudi glasbeni izraz,
tako tudi on vrača udarec s
svojimi nenadkriljivimi
rimami in udarnimi ritmi v
avtorskih skladbah, katerih
moč glasbenih stimulansov
mnoge predrami iz pasivnega stanja – če so jim le pripravljeni prisluhniti.
Pred kratkim je luč sveta
ugledal njegov prvi solo
album, energično imenovan
Joe! 1, 2, 3 … Raps, ki ga je
Joe Joe širši publiki uradno
predstavil na odru kranjskega Traina. Karizmatični
raper brez dlake na jeziku
nastavlja ogledalo posamez-

nikom, množicam ter vse
prej kot rožnatim družbenim razmeram, ki nas obdajajo, obenem pa skuša na
vsako življenjsko situacijo
pogledati iz pozitivne perspektive. Vse dosedanje
izkušnje je združil z željo ter
ljubeznijo do glasbe kot take
in jih v prvencu prelil v šestnajst skladb, iz katerih veje
tako kritičen odnos do družbeno-regionalnih instanc, v
katere smo vpeti, kakor tudi
povsem osebnih zgodb, pa
naj bodo prepletene z ljubezenskimi strastmi, (ne)iskrenostjo prijateljskih odnosov
ali pa povsem banalnimi
vsakdanjimi situacijami, ki
določajo našo življenjsko
strukturo. Verzi se tako raztezajo vse od briljantne
atmosfere Doktrine šoka
Naomi Klein do osebnih
impulzov običajnih lokalnih
smrtnikov, ki jih površno
umerjeni seizmografi globalizacije žal – ali pa na srečo
– niti ne morejo zaznati.

Ariela Mandelc: prva spremljevalka letošnje mis
universe Slovenija
Kranj – Za 22-letno Arielo Mandelc iz Bistrice pri Tržiču smo
letos lahko "navijali" na izboru Miss Universe Slovenija, ki
ga je gostila slovenska prestolnica v začetku oktobra. Med
dvanajstimi lepoticami, ki so se na finalnem izboru potegovale za omenjeni naziv, je Ariela osvojila drugo mesto in
tako postala prva spremljevalka mis universe Slovenija
2017. Na izbor je simpatična Gorenjka gledala kot na priložnost, iz katere se lahko marsikaj nauči, zato se je na koncu
tudi odločila, da se prijavi. Tokrat smo jo srečali sredi božično-novoletnega vzdušja v kranjski "deželi nakupov", kjer je
bila še nedolgo nazaj del strežnega osebja Caffe Cappuccina. Svet izborov pa ji je pred časom predstavila že Nataša
Naneva, Kranjčanka, ki smo jo lahko gledali v vlogi voditeljice resničnostnega šova Zlati rezzz na TV3, sicer pa je pred
leti tudi sama sodelovala na izboru Miss Universe. "V življenju več stvari poskusiš, več ljudi spoznaš, več izkušenj
dobiš," pravi Ariela, ki je sicer študentka Višje strokovne
šole za gostinstvo in turizem Bled, tik pred diplomo. Sloko
in 173 centimetrov visoko svetlolasko zanimajo tudi potovanja, privlači jo delo turističnega vodnika, a tudi misli na
modni svet še ni opustila. Prostega časa ima Ariela bolj
malo, kar pa ga je, ga posveti skrbi zase, športu in tudi druženju z najbližjimi in prijatelji.

Tržič – Tako smo na Kofcah
organizirali 3. Dan tržiških
planincev, ki se ga je udeležilo več kot dvesto veselih in
zadovoljnih pohodnikov in
turnih kolesarjev. Vsi so bili
deležni brezplačnega golaža, ki ga je izvrstno pripravil
najemnik doma Peter Vogelnik. Na Zelenici smo gostili
tradicionalno Zlatorogovo
transverzalo ponosa oz.
akcijo Gremo v hribe. Več
kot 650 udeležencev iz cele
Slovenije nam je potrdilo,
da se ljudje radi vračajo v
tržiške gore. Po udeležbi na
podobnih prireditvah pod
okriljem Pivovarne Laško je
Zelenica v samem vrhu po
obiskanosti, Planinsko društvo (PD) Tržič pa najboljši
organizator.
V planinskem Domu pod
Storžičem je naše planinsko
društvo gostilo najodmevnejšo prireditev Planinske zveze
Slovenije (PZS) Dan Slovenskih planinskih doživetij.
Rekordna udeležba več kot
2.500 udeleženci, starimi in
mladimi, pohodniki in kolesarji, vsi so sijali od zadovoljstva. Pohvale so deževale tako
od predsednika PZS Bojana
Rotovnika, župana Boruta
Sajovica, vseh udeležencev,
praporščakov PZS, turnih
kolesarjev in še kdo bi se
našel. Stojnice so se šibile
pod dobrotami, za katere je
skrbelo osebje Doma pod
Storžičem.
Prav tako smo v Domu pod
Storžičem že drugo leto gos-

Dan slovenskih planinskih doživetij – Pod Storžič 2017 / Foto: Vili Vogelnik
tili prireditev Literarni nokturno 2107. Ob branju poezije je večer hitro minil,
udeleženci pa vsi enotnega
mnenja o lepo izpeljani prireditvi, ki jo je Radio Slovenija v živo prenašal v naše
domove.
Tretja prireditev v organizaciji PD Tržič in Doma pod
Storžičem je bila Zaključna
turnokolesarska tura PZS.
Rekordno število turnih
kolesarjev je bilo več kot
zadovoljnih, tako s traso,
organizacijo, hrano v Domu
pod Storžičem kot s torto ob
desetletnici Turnokolesarskega odseka pri PZS.
Če potegnemo pod črto, je
bila letošnja poletna planinska sezona izvrstna. Najemnika in oskrbnika v naših
postojankah si zaslužijo vse
pohvale za delo in skrb naših
domov. Veseli nas dejstvo,

da se v hribe podajajo ljudje,
ki ljubijo naravo in preprosto
domačo hrano. Žal pa se še
vedno najdejo "barantači", ki
bi radi dobili štirihodni meni
za ceno malice v neki zakotni vaški gostilni na koncu
Slovenije. Ker pa smo planinci strpni in prijazni do
vseh ljudi, naj bo to gasilec,
trgovka, poštar, pisarniška
uslužbenka, gostinec, knjižničarka, vse z veseljem sprejmemo in postrežemo.

Letošnje investicije
Pa še nekaj o letošnjih investicijah: na Dobrči prihajamo do dolgo pričakovanega
stranišča, na Kofcah do kolesarnice, Zelenica dobiva
novo sobo s skupnimi ležišči ter otroška zunanja igrala,
Dom pod Storžičem pa novo
izolacijo in nova tla v učilni-

ci, nove kletno-skladiščne
prostore, kolesarnico, pralno ploščad za kolesa, ter do
konca leta še novo sobo s
skupnimi ležišči.

Tudi zima ima svoj čar
Vstopili smo že v zimsko
sezono. Naši domovi so
odprti od petka popoldan do
nedelje zvečer, prav tako za
praznike in po dogovoru
med tednom za organizirane skupine. Ob ugodnih
snežnih razmerah se veselimo sankanja pod Storžičem,
turne smuke na Zelenici,
razgledov z "balkona
Gorenjske" Dobrče in nesramno okusnih štrukljev s
Kofc. Če pa vas pot zanese
na ljubljansko tržnico, pa le
pocukajte "mojstra" Petra za
rokav in mu obljubite obisk
Doma na Kofcah.

IZLET // 20. DECEMBER 2017

ADVENT V SALZBURGU
IN RED BULL HANGAR 7
Vabimo vas na izlet v adventni Salzburg, sicer rojstno mesto Wolfganga Amadeusa
Mozarta. V mestu si bomo ogledali najpomembnejše stavbe in tudi nekaj prizorišč,
kjer so snemali film Moje pesmi, moje sanje, zgodbo o pevsko nadarjeni družini von
Trapp in nesojeni nuni Marii. Pred ogledom mesta se bomo ustavili v Red Bull Hangarju
7, moderno oblikovano stavbo, kjer so razstavljena različna vozila, ki jih sponzorira
podjetje Red Bull. Na ogled bodo bolid formule 1, letalo, vesoljska obleka človeka, ki je
skočil »z roba vesolja« in uspešno pristal s padalom, in še marsikaj adrenalinskega.
V Salzburgu bo tudi nekaj za samostojne oglede po ozkih ulicah in trgih ter postanke
pri stojnicah s kuhanim vinom.

Cena izleta je 32 EUR.

Cena vključuje: prevoz, ogled Red Bull Hangarja 7, lokalno
vodenje po mestu Salzburg, vodenje izleta, sendvič in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.20, z AP Mercator Primskovo ob 6.40
z AP Globus Kranj ob 6.50, z AP Radovljica ob 7.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,
se oglasite osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.

www.gorenjskiglas.si

Foto: David Bole

Uroš Ribič,
podpredsednik
PD Tržič
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Koledar prireditev
17.00 Žiganja vas

December 2017
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Petek, 15. december 2017
18.00 Kulturni center Tržič

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Tržič;
Glasbena šola Tržič
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Koncert kitarskega ansambla Svarun;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Žive jaslice 2017 v Žiganji vasi; Krajevna skupnost Sebenje
19.00 Dvorana tržiških olimpijcev

Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič;
Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič

Torek, 26. december 2017
Tržiška dolina se smeje, Mladinsko gledališče Tržič;
OI JSKD Tržič

18.00 Razstavno izobraževalno središče v Dolini (RIS Dolina)

Predavanje: O kranjski švagerini, simbolu Dovžanove
soteske, dr. Matevž Novak; Prirodoslovno društvo Slovenije

Sreda, 20. december 2017

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Projekcija filma Nenavaden božič;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Četrtek, 21. december 2017
19.30 na Balosu 4

Praznično obarvana plesna predstava: Leyli večer;
KUD Leyli

16.00 igrišče pri Dvorani tržiških olimpijcev

Slovenska bakla – Nosimo olimpijske sanje;
Občina Tržič, Olimpijski komite Slovenije in Športna zveza
Tržič

Sobota, 13. januar 2018

Božično-novoletni sejem; Občina Tržič

19.00 cerkev Marijinega oznanjenja Tržič

Božični koncert Gorenjskega okteta; Kulturno društvo
Gorenjski oktet

Četrtek, 28. december 2017
9.00 Atrij Občine Tržič

Nedelja, 14. januar 2018

Božično-novoletni sejem; Občina Tržič

5.00 izpred Gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču

11. Tržiški pohod v Dražgoše;
Občina Tržič in veteranske organizacije

18.00 Bistrica pri Tržiču

Koledovanje v Bistrici pri Tržiču;
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

18.00 Kavarna Stara godba

Predstavitev knjige Nevarno proti vrhom;
Planinsko društvo Tržič, AO Tržič in GRS Tržič

8.30 Planinski dom na Zelenici

Tečaj varstva pred snežnimi plazovi;
Društvo Gorska reševalna služba Tržič

Sreda, 27. december 2017

16.00 mestno jedro

Novoletni bazar;
Osnovna šola Tržič in Občina Tržič

Sobota, 6. januar 2018

Petek, 12. januar 2018

17.00 in 19.30 Kulturni center Tržič

9.00 Atrij Občine Tržič

Torek, 19. december 2017

Januar 2018

19.00 Cerkvena ulica 2, Tržič

Koncert v Tekčevih jaslicah, vokalna skupina Lipa in
Vericantorum; Družina Zupan

Petek, 29. december 2017

NOSIMO
OLIMPIJSKE
SANJE
Pridružite se številnim
podpornikom, ki bodo
ponosno ponesli
slovensko baklo!

14.00 Atrij Občine Tržič

Božično-novoletni sejem; Občina Tržič
17.00 Atrij Občine Tržič

Pohod z baklami; Občina Tržič

SOORGANIZATORJA

Tržič - igrišče pri Dvorani tržiških olimpijcev,
petek, 12.1. Dogodek poteka od 16. do 18. ure.

19.30 cerkev Marijinega Oznanjenja Tržič

www.trzic.si

Sobota, 30. december 2017
www.olympic.si #slovenskabakla

Božični koncert MePZ Ignacij Hladnik: Mir in radost;
KD Ignacij Hladnik

Nedelja, 31. december 2017
15.00 amfiteater Gorenjska plaža

Silvestrovanje za najmlajše na Gorenjski plaži;
Željko Preradović, s. p.

9.00 Atrij Občine Tržič

Božično novoletni sejem; Občina Tržič
15.30 pred vaško lipo v Žiganji vasi

Pohod po poti treh zvonov; Krajevna skupnost Sebenje

22.00 amfiteater Gorenjska plaža

Silvestrovanje na Gorenjski plaži z ansamblom veseli SVATJE;
Občina Tržič in Media Butik, d. o. o.

ŽIGANJA VAS 22. in 23.12.2017
Petek, 22.12.2017
17.00 Vaški sejem

22.30 cerkev v Gozdu

Silvestrska sv. maša; Župnija Križe

18.00 Božicna zgodba v izvedbi KD Kruh in OŠ Križe
18.30 PRIHOD BOŽICKA IN OBDAROVANJE OTROK
19.00-2 .00 Zabava z DJ Igorjem
vstop

Sobota, 23.12.2017

prost

15.30 Pohod po poti treh zvonov 17.00 Vaški sejem
18.00 BožiCna zgodba v izvedbi KD Kruh
18.30 Prihod BožiCka in obdarovanje otrok
19.00-2 .00 Zabava Z DJ IGORJEM
V Casu prireditve bo popolna zapora ceste v Žiganji vasi.

DOBRODOŠLI WELCOME WILLKOMMEN benvenuti

www.trzic.si

Sobota, 23. december 2017

dirigent: nejc bečan
Gostje večera: kvatropirci

pihalni orkester tržič
dvorana tržiških olimpijcev, 23. 12. 2017 ob 19. uri
predprodaja vstopnic: TPIC Tržič. Cena vstopnice: 8 EUR (na dan koncerta 10 EUR). Koncert je omogočila Občina Tržič.

www.trzic.si

17.00 Žiganja vas

Žive jaslice 2017 v Žiganji vasi; Krajevna skupnost Sebenje

22.00 trg pred Kulturnim domom v Križah

Silvestrovanje na prostem; Krajevna skupnost Križe
Živa glasba: Pepita Orchestra

www.trzic.si

Petek, 22. december 2017

Tržiški glas, petek, 15. decembra 2017
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Dobrodelna dražba
V Tržiškem muzeju so imeli dobrodelno dražbo
slaščic. Praznični dogodek združuje pobudo treh
organizatorjev – Tržiškega muzeja, Lions Kluba
Bled Golf in Rotary kluba Tržič Naklo.

Branju prijazna občina
Občina Tržič se lahko pohvali z laskavim nazivom branju prijazna občina.

Dražitelj David Ahačič je skrbel za prijetno vzdušje.

Maša Likosar
Tržič – Če je meni lepo, naj
bo tudi tebi je bil osrednji
slogan letošnje dražbe. Tradicionalno so se zbrali tisti,
ki čutijo odgovornost za
sočloveka in mu želijo
pomagati. Osrednji gostje
dražbe so bili tržiški župan
Borut Sajovic, guverner Zveze Lions Klubov Slovenije
Marko Gospodjinački, predsednik Lions Kluba Bled
Golf Zvonko Belič in predsednica Rotary kluba Tržič
Naklo Mariana Karla Rebernik. Dobrodelnost so popestrili gostje iz Glasbene šole
Tržič, ki igrajo pod mentorstvom profesorja Benjamina
Prešerna. Prireditev omogočajo predvsem tisti, ki slaščice podarijo: članice Društva
podeželskih žena Svit Tržič,
slaščičarstvo Cerkovnik, slaščičarstvo Maja, Taborniški
dom Šija, LU Tržič ter mnogi posamezniki iz Tržiča in
okolice. Dražitelj, nadvse
zabavni David Ahačič, se vsa

leta velikodušno odzove in
tudi z njegovo pomočjo zberejo toliko denarja. Na tokratni dražbi so zbrali največ do
sedaj, 2028 evrov. Vsem, ki
so darovali, se lepo zahvaljujejo. Izkupiček bo predvsem
namenjen deklici, ki se je
rodila s sindromom kratkega črevesja. Kupili ji bodo
infuzijsko stojalo in hladilnik za shranjevanje infuzijske mešanice. Z zbranim
denarjem bodo kupili tudi
letno avtobusno vozovnico
za dijaka iz tržiške družine s
štirimi otroki. Starejši za
starejše je projekt, ki ga v
okviru vseevropskega projekta izvaja na območju občine Tržič društvo upokojencev. Z nakupom bonov za
prehrano bodo omogočili
starostnikom vsaj en brezskrben nakup sestavin za
praznično potico. Organizatorje je ganila tudi zgodba
dvanajstletnega dečka, ki
živi le z očetom samohranilcem. Kupili mu bodo zimska oblačila in paket hrane.

Sprejemna pisarna Občine
Tržič z novo podobo
Saša Pivk Avsec

Foto: Tin Dokl

Tržič – Sprejemna pisarna
v stavbi Občine Tržič je
dobila svetlejšo podobo. Po
dobrem mesecu prenavljanja je sedaj v njej delo za
zaposlene olajšano in funkcionalnejše, za obiskovalce pa je prijaznejša. Razpo-

reditev opreme in delovnih
površin odslej omogoča
obravnavanje dveh strank
naenkrat, posledično je
manj čakanja pred okencem. Po besedah zaposlenih v sprejemni pisarni
občine so občani nad spremembo navdušeni in so z
njo zelo zadovoljni.

Prijazna gospa Irena v prenovljeni sprejemni pisarni.

Kranj, Tržič – Naziv branju
prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih
knjižnic, Skupnost občin
Slovenije in Ministrstvo za
kulturo, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želijo
organizatorji poudariti aktiven prispevek občine za
izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in
razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje
knjig v Sloveniji iz leta 2014
je pokazala, da število bralcev upada, da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika in da približno 40
odstotkov odraslih v Sloveniji v enem letu ne prebere niti
ene knjige. "Skupaj s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja
smo se pred časom odločili,
da vse generacije občank in
občanov spodbudimo k branju. Navdušen sem nad
rezultati, ki so vidni tudi na
različnih srečanjih v prostorih knjižnice. Imamo knjižnico z dušo. Želimo si še
lepše, večje in novejše, kar je
v naših načrtih. Kljub stroškom vztrajamo in smo ena
redkih občin v Sloveniji, ki
ima še vedno potujočo knjižnico ali bibliobus, kar pomeni, da se sistem javnega
zavoda knjižnice in občine
trudi, da branje približa vsa-

Na podelitvi priznanja v avli Mestne občine Kranj, od leve: sodelavke Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja Tržič Valerija Rant Tišler, Eva Maršič, Martina Klemenčič, Sabina Šolar in pa
župan Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl
kemu od naših občank in
občanov v vseh 34 naseljih,"
je ob prejemu priznanja
povedal župan Občine Tržič
Borut Sajovic, ki mu prebiranje knjig prinaša veliko
dodane vrednosti, širine,
osebnega razmisleka.
"V Tržiču je v knjižnico vpisanih 29,9 odstotka občanov. Koliko ljudi prebere
domov prinesene knjige, ne
vemo, vsekakor mnoge
potujejo še k mami, možu,
sestri, prijatelju, preden jih
član knjižnice vrne. Od včla-

njenih v knjižnico jih mnogo bere konstantno, nikoli
ne prenehajo, drugi pa pridejo po gradivo le v času
dopusta, takrat pa v velikih
količinah. Bibliotekarji opozarjamo in priporočamo v
branje kvalitetnejša dela,
vredna branja. Povpraševanje po določenih naslovih se
tudi v naši knjižnici poveča,
kadar so ti predstavljeni v
medijih," je povedala Marinka Kenk Tomazin, direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič in poudarila:

"Starši, ki berejo otrokom in
jih vodijo v knjižnico, nalagajo dragoceno doto, ki je
poleg tega še zastonj. To je
temelj, da bodo otroci brali,
ko odrastejo. Kjer so knjige
doma prisotne in kjer berejo
odrasli, je veliko večja možnost vzgojiti bralca, kot kjer
tega ni. Branje je največji
samostojni napor, ki ga prestane človeški razum, in to v
otroštvu. Dobro razvite veščine branja pa potrebujemo
vse življenje na vsakem
koraku."

Tržiški veseli december
"Tržiški veseli december je skromen, a živahen in simpatičen," na dogodke v najbolj prazničnem
mesecu povabi Petra Hladnik iz TPIC Tržič.
Suzana P. Kovačič
Tržič – "Lepo okrašeno mestno jedro pričaka obiskovalce
s sejemskim vrvežem. Silvestrsko zabavo za otroke in
odrasle letos prvič pripravljamo na Gorenjski plaži. Obilo
prazničnih prireditev pripravljajo tudi po okoliških
vaseh," na veselo dogajanje v
tržiški občini vabi Petra Hladnik iz Turističnega promocijskega in informacijskega
centra (TPIC) Tržič in posebej omenja nekaj posameznih dogodkov: "Na Trgu svobode v Tržiču bo 19. decembra od 16. ure dalje dišalo po
praznikih. Na Novoletnem
bazarju bo sodelovala večina
udeležencev projekta Tržič –
mesto dobrih misli in želja,
od vseh treh šol do javnih
tržiških ustanov in društev.
Zadnja darila za najdražje
boste lahko nakupili 23., 27.,
28. in 29. decembra na božično-novoletnem sejmu v
občinskem atriju. V soboto,
23. decembra, se bodo najmlajši zabavali s Plesnim

Foto: arhiv Občina Tržič

Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Posnetek je iz lanskega Novoletnega bazarja, na katerega
vabijo tudi letos, 19. decembra, od 16. ure dalje.
studiom Špela, obiskal jih bo
tudi Božiček; 29. decembra
pa se bomo z baklami in v
spremstvu pevk ljudskih
pesmi iz Folklorne skupine
Karavanke podali na pohod
do cerkve sv. Jožefa nad Tržičem in ga zaključili z ogledom Tekčevih jaslic."
V Žiganji vasi pri cerkvi sv.
Urha bodo 22. in 23. decembra zdaj že tradicionalne Žive
jaslice. Ob 17. uri se začne

vaški sejem, na katerem okoliški kmetje in obrtniki ponujajo svoje dobrote in izdelke.
Po uprizoritvi Božične zgodbe za animacijo in obdarovanje otrok poskrbi Božiček.
Melodijam, ki jih celo leto
tako težko čakamo, vse dokler
nam v srcih navsezadnje ne
zanetijo prazničnega plamena, boste lahko prisluhnili
23. decembra na božično-novoletnem koncertu Pihalne-

ga orkestra Tržič, 28. decembra na koledovanju v Bistrici
pri Tržiču ali na koncertu ob
Tekčevih jaslicah ali 30.
decembra na koncertu MePZ
Ignacij Hladnik.
"V novo leto bodo na zadnji
dan iztekajočega se leta najprej vstopili otroci, saj zanje
pripravljamo prav posebno
silvestrsko zabavo. Od 15. ure
dalje bodo v amfiteatru
Gorenjska plaža različne
delavnice, seveda pa ne bo
manjkal Dedek Mraz. Zabava
se bo nadaljevala ob 22. uri,
ko bodo za dobro vzdušje skrbeli Veseli svatje, poskrbeli
pa bomo tudi, da v leto 2018
ne boste stopili suhih ust. Za
prijetno vzdušje boste skupaj
z nami poskrbeli vi, dragi
obiskovalci. Ne pozabite na
volnene rokavice in toplo
kapo, pridite v čim večjem
številu in se prepustite prazničnemu razpoloženju na
Tržiškem," je povabila Petra
Hladnik. Podrobnosti o posameznih dogodkih si lahko
ogledate na: http://www.
trzic.si/koledar-dogodkov.

