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Tržič – V atriju Občine Tržič 
bo od 21. do 24. decembra 
Božični sejem, v sredo ob 17. 
uri bo v sodelovanju s Ples-
nim studiem Špela tudi raja-
nje z Božičkom. V soboto, 
26. decembra, ob 19. uri bo v 
Dvorani tržiških olimpijcev 
tradicionalni Božično-novo-
letni koncert Pihalnega orke-
stra Tržič, na katerega so 
povabili gostjo, mlado sopra-
nistko Evo Černe.
Na zadnji dan leta se bo ob 
15. uri začelo silvestrovanje 
za otroke in mladino. Na 
Trgu svobode bodo potekale 
delavnice za izdelavo voščil-
nic in spominskih bunkic, 
nastop čarovnika, pravljična 
bitja Frozen bodo delila otro-
ški šampanjec in pecivo. 
Dogajanje bo pestro, začelo 
pa se bo z uvodnim pozdra-
vom voditeljev. Po  nastopu 

škratov Plesnega kluba Tržič 
in plesne animacije bo iz 
Severne dežele prišel v snež-
nem viharju dedek Mraz s 
kočijo in dvajsetimi snežni-
mi kraljicami iz Kultur-
no-umetniškega društva Ley-
li. Z reperjema iz skupine 
T.M.S. Crew  bodo otroci 
odrepali zadnjih nekaj minut 
koledarskega leta in nazdra-
vili z otroškim šampanjcem.
Letošnje silvestrovanje za 
odrasle se bo začelo ob 22. 
uri. Ob prijetni ponudbi 
napitkov bo obiskovalce 
prvo uro zabavala skupina 
T.M.S. Crew iz Tržiča. 
V  novo leto boste lahko 
zaplesali z ansamblom 
Vagabundi. Te in številne 
druge decembrske priredit-
ve v Tržiču organizirajo 
Občina Tržič, Turistično 
promocijski in informacij-
ski center Tržič, Polona Bro-
dar, Tržiški muzej in drugi.

V novo leto  
z Vagabundi
V ponedeljek se začne Božični sejem, naslednjo 
soboto bo Božično-novoletni koncert Pihalnega 
orkestra Tržič, na zadnji dan leta pa bo v Tržiču 
silvestrovanje za otroke in za odrasle. 

Prvi semafor v Tržiču
Na pobudo Tržičanke Andreje Potočnik, poslanke 
državnega zbora, so se ob obisku ministrov v 
Tržiču dogovorili tudi o postavitvi semaforja na 
cesti pod Gorenjsko plažo. 

Delamo v dobro vseh, v 
vseh krajevnih skupnostih

Župan Občine Tržič Borut Sajovic letošnje leto 
ocenjuje kot zelo uspešno.

POGOVOR

Podžupanovo prvo leto
Novembra je minilo leto dni, 
odkar je funkcijo poklicnega 
podžupana občine Tržič 
prevzel Dušan Bodlaj. Kot 
najzahtevnejše delo v prvem 
letu mandata je poudaril 
pripravo koncesije za redno 
vzdrževanje občinskih cest. 
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LJUDJE IN DOGODKI

Tu smo, da pomagamo
Rdeči križ Slovenije – OZ Tržič 
ima registriranih 244 
uporabnikov, skupaj z 
družinskimi člani pa 473 oseb, 
ki potrebujejo njihovo pomoč. 
Uspešno so letos izvedli tudi 
dve krvodajalski akciji in 
ustanovili ekipo prve pomoči. 
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KULTURA

Pevska kultura 
Tržičanov
Kje in kdaj so v Tržiču 
prepevali, katere pesmi so 
najraje prepevali kot otroci, 
kaj je pesem pomenila nekoč, 
kako je ljudi povezovala in 
kako se ljudska pesem 
razlikuje od sodobne ...
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ŠPORT

Pred negotovo sezono
Po odlični sezoni, v kateri si 
je deskar Žan Košir zagotovil 
tri kristalne globuse, se nova 
sezona zaradi poškodbe ni 
začela po njegovih željah. 
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Najboljša pot vodi vedno naprej.  

                                                                                         (H. Keller) 

  

V letu, ki prihaja, se veselimo nadaljevanja sodelovanja, kot smo ga  

gradili do sedaj.  

Želimo vam vesele praznike in srečno 2016! 

 
Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič 

Dušan Bodlaj, podžupan Občine Tržič  

Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave s sodelavci 

Svetnice in svetniki občinskega sveta Foto: Vili Vogelnik 

Najboljša pot vodi vedno naprej.
 (H. Keller)

V letu, ki prihaja, se veselimo nadaljevanja sodelovanja, 
kot smo ga gradili do sedaj. 

Želimo vam vesele praznike in srečno 2016! 

Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič 
Dušan Bodlaj, podžupan Občine Tržič 

Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave s sodelavci 
Svetnice in svetniki občinskega sveta

Suzana P. Kovačič

Tržič – Prireditev je bila na 
dan, ki ga je Občina Tržič 
izbrala za svoj praznik; 12. 
decembra 1492 je Tržič 
dobil posebne trške pravice 
in svoboščine in je bil iz vasi 
povzdignjen v trg. » Vsako 
leto je 12. december tudi 
dan, ko se malce zazremo 
nazaj v zgodovino, ocenimo 
sedanjost in pogledamo tudi 
v prihodnost. Mesto niso 
samo stavbe, ulice, tlaki in 
zidovi, ampak so predvsem 
ljudje tisti, ki mu dajejo 
dušo in nivo kvalitete življe-
nja. Tržič je lahko zgled 
mnogim mestom doma in v 
tujini. Je dinamično in odpr-
to mesto, mesto tisočerih 
obrazov, multikulturno 
mesto. Lahko si želimo le, 
da v našem mestu nikoli ne 
bi bilo prostora za rasne, 
verske, kulturne in še kak-
šne razlike. Le takšno mesto 

je lahko prijetno in uspešno 
in v takšnem mestu je vred-
no živeti,« je številne zbrane 
v tržiškem Kulturnem cen-
tru nagovorila voditeljica 
Maja Tekavec.
»Moj Tržič, imam te rad,« je 
citiral misli Franca Ankersta 
tržiški župan Borut Sajovic, 
ki je letošnje leto ocenil kot 
izredno uspešno in delovno. 
Zadovoljen je, da so ob 
novem šolskem letu v tržiške 
vrtce sprejeli vse otroke, da 
vse tržiške osnovne šole in 
javni zavodi odlično delujejo. 
Ponosen je na svoje zveste 
sodelavce v občinski upravi, 
na dobre odločitve občinskih 
svetnikov in na kar sto druš-
tev, ki delujejo v občini; druš-
tvom je zagotovil, da jim 
sredstev za njihovo delovanje 
ne bodo zmanjševali. 
Pomembno je gospodarstvo, 
uspel je razpis za dodeljeva-
nje sredstev lokalnim podje-
tjem, ki znajo iz enega evra 

ustvariti dva. Investicije slu-
žijo občanom – in teh je bilo 
kar nekaj v letošnjem letu, je 
še poudaril župan. Med izzi-
vi je poudaril gradnjo nogo-
metnega igrišča v Križah in 
ureditev območja nekdanje 
Bombažne predilnice in tkal-
nice (BPT) Tržič. Veliko 
zahvalo je namenil organiza-
torjem slavnostne prireditve 
in nastopajočim. 
Posebno mesto v praznič-
nem večeru so imeli letoš-
nji občinski nagrajenci, ki 
delajo vse, kar je treba, in še 
malo več. Za častnega obča-
na so imenovali Tineta 
Tomazina, ki je kljub spoš-
tljivim devetdesetim letom 
še v vedno aktiven v druš-
tvih in organizacijah, v pre-
teklosti je uspešno deloval v 
gospodarstvu in politiki. 
Leta 1965 je bil izvoljen za 
predsednika občinske skup-
ščine, danes bi rekli župa-
na, bil je tudi direktor tedaj 

uspešnega BPT s 1200 
zaposlenimi. Vse svoje živ-
ljenje je posvetil razvoju 
občine Tržič. 
Diplomo Občine Tržič za 
dolgoletno ljubiteljsko delo, 
fotografsko beleženje lokal-
ne zgodovine in promocijo 
občine je prejel Foto klub 
Tržič. Diplomo Občine 
Tržič za neizmerno požrtvo-
valnost pri osamosvojitve-
nih dogodkih na Ljubelju, 
dolgoletno predano delo v 
veteranskih organizacijah in 
prostovoljno delo zastavono-
še na lokalnih in državnih 
proslavah je prejel Milan 
Černoga. Plaketo Občine 
Tržič za 25 let predanega 
dela na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in ohra-
njanje kulturne dediščine 
kraja pa je prejel Jože Tišler. 
Letos prvič je v skladu z 
Odlokom o priznanjih Obči-
ne Tržič župan podelil tudi 
svoja priznanja.

»Moj Tržič, imam te rad«
Na prireditvi ob prazniku Občine Tržič so podelili priznanja najzaslužnejšim občanom, častni občan 
je postal Tine Tomazin. Kulturni program so pripravili domači izvajalci na temo Kako je nastalo mesto 
Tržič, saj kot je dejal župan Borut Sajovic: »Radi smo tu doma in ponosni smo na to.«

Župan Borut Sajovic je čestital častnemu občanu Tinetu 
Tomazinu. / Foto: Luka Rener

Občinski nagrajenci, od leve Milan Černoga, Matej Meglič 
v imenu Foto kluba Tržič in Jože Tišler / Foto: Luka Rener
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Občinski nagrajenci
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Častni občan Občine 
Tržič: Tine Tomazin
Leta 1965 je bil Tine Toma-
zin izvoljen za predsednika 
občinske skupščine in je to 
funkcijo (današnji župan) 
opravljal do leta 1967. Po 
izteku mandata se je vrnil v 
Bombažno predilnico in 

tkalnico (BPT) in kot direk-
tor tovarne BPT (od 1978 do 
1982) odšel v pokoj. BPT je 
pod njegovim vodstvom 
zaposloval več kot 1200 
delavk in delavcev. V svoji 
poklicni karieri je uspešno 
deloval tako v gospodarstvu 
kot tudi v politiki. Pod nje-
govim vodstvom je tovarna 
tehnološko izredno napre-
dovala, saj so že v tistem čas 
uspeli s pomočjo tujih obli-
kovalcev in proizvajalcev 
proizvode prodajati na zah-
tevno evropsko tržišče. Tine 
Tomazin je bil pobudnik in 

sopodpisnik listine o pobra-
tenju in je to prijateljstvo 
izkoristil tudi za tesne gos-
podarske in turistične pove-
zave tako med pobratenima 
mestoma kot tudi med drža-
vama. Zlasti je treba pouda-
riti, da je bil leta 1976 pro-
glašen za častnega občana 
mest Ste Marie aux Mines, 
francoski parlament pa mu 
je leta 2006 podelil plaketo 

za zasluge pri pobratenju in 
mednarodnem sodelovanju. 
Kljub devetim križem je še 
vedno aktiven in po svojih 
najboljših močeh pomaga v 
raznih društvih in organiza-
cijah. 

Plaketa Občine Tržič:  
Jože Tišler
Jože Tišler že 25 let predano 
dela na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in ohra-
njanja kulturne dediščine 
kraja. Njegova kulturniška 
pot se je začela leta 1991, ko 
se je pridružil dramski sku-

pini in Mešanemu pevske-
mu zboru KUD Lom pod 
Storžičem. Je ustanovitelj 
otroške dramske skupine in 
skupine Lomski fantje, ki 
pod njegovim vodstvom 
uspešno deluje že od leta 
1995. Je član Kvinteta bratov 
Zupan, predsednik Pevske-
ga društva Zupan. Leta 
2008 je postal zborovodja 
skupine Gorščaki, leta 2010 
pa zborovodja Mešanega 
pevskega zbora Kres iz 
Kovorja. 

Diploma Občine Tržič: 
Foto klub Tržič
Diplomo si je Foto klub 
Tržič zaslužil za dolgoletno 
ljubiteljsko delo, fotograf-
sko beleženje lokalne zgo-
dovine in promocijo občine 
Tržič. V vseh svojih letih so 
člani kluba, ki bo kmalu 
praznoval 80 let obstoja, 
ustvarjali fotografske zapi-
se o tržiški naravi, ljudeh, 
običajih in arhitekturi. Svo-
ja dela imajo razstavljena v 

Sloveniji in Avstriji na šti-
rih stalnih razstavah, več-
krat letno pa se predstavlja-
jo v sodelovanju z domači-
mi in tujimi foto klubi na 
priložnostnih razstavah z 
različno tematiko. S svojim 
znanjem in vrhunskimi 
izdelki so nepogrešljiv par-
tner Tržiškemu muzeju, 
njihove fotografije pa so 
sestavni del turističnega 
kataloga in spletne strani. 

Diploma Občine Tržič: 
Milan Černoga
Milana Černogo odlikujejo 
neizmerna požrtvovalnost 
pr i  osamosvoj i tvenih 
dogodkih na Ljubelju, dol-
goletno predano delo v vete-
ranskih organizacijah in 
prostovoljno delo zastavo-
noše na lokalnih in držav-
nih proslavah.
Vestno je opravljal delo 
policista na mejnem preho-
du Ljubelj od leta 1984 do 
vstopa Republike Slovenije 
v schengensko območje, 

seveda tudi v času osamo-
svojitvene vojne za Sloveni-
jo. Posebno ponosen je, da 
je bil ravno on tisti, ki je 
skupaj s policistom Mila-
nom Mlinaričem snel jugo-
slovansko zastavo in izobe-
sil novo, slovensko. Je član 
Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska in 

Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo.
Kot praporščak pa se udele-
žuje vseh državnih proslav 
po Republiki Sloveniji. Z 
veliko vnemo poudarja 
pomen veteranstva, hkrati 
pa s tem nič manj ugled 
občine Tržič, ki je tudi botra 
prapora društva.

Dobitniki najvišjih priznanj 
Občinski nagrajenci predstavljajo bogastvo Tržiča. Vsak njihov uspeh je sad trdega dela, znanja, inovativnosti in ljubezni do tega, kar delajo in kar so.

Tine Tomazin / Foto: Luka Rener

Jože Tišler / Foto: Luka Rener V imenu Foto kluba Tržič njegov predsednik Matej Meglič 

Milan Černoga / Foto: Luka Rener

Prireditev ob občinskem prazniku so sooblikovali članica Kulturnega društva Mladinsko 
gledališče Tržič Jana Kus, Glasbena šola Tržič, KD Folklorna skupina Karavanke in Vrtec 
Tržič (na sliki). / Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič

Tržič – Nekateri zaslužni 
občani so županova prizna-
nja prejeli že med letom, to 

so bili predsednik Krajevne 
skupnosti Kovor Franci 
Smolej za izjemen prispe-
vek pri izgradnji večnamen-
ske stavbe skupnega pome-

na v Kovorju, Gasilska zve-
za Tržič za 60 let uspešne-
ga in tvornega delovanja ter 
Domen Kuralt za izjemno 
angažiranost pri organiza-

ciji dobrodelnega koncerta 
in spodbujanje medčloveš-
ke solidarnosti. Na priredit-
vi ob občinskem prazniku 
so županova priznanja pre-

jeli tudi Gorski petelini iz 
Osnovne šole Tržič za izje-
men uspeh na državnem 
tekmovanju Mladina in 
gore, kjer so postali državni 
prvaki, Janko Alič za več kot 
750 ur prostovoljnega in 
humanitarnega dela v okvi-
ru Rdečega križa Slovenije 
– OZ Tržič, Aleš Godnov za 
uspešno nadaljevanje več 
kot dvajsetletne družinske 
tradicije lesne dejavnosti v 

skladu s cilji trajnostnega 
razvoja podjetja Gaj les in 
Območno združenje Vetera-
nov vojne za Slovenijo za 
petnajst let uspešnega delo-
vanja in sodelovanja pri 
organizaciji tradicionalnih 
in spominskih dogodkov in 
pohodov. 
Občinski praznik je vselej 
prežet z raznolikimi vsebi-
nami in številnimi sprem-
ljevalnimi dogodki.

Zahvalil se je tudi župan
Prvič je v skladu z odlokom o priznanjih Občine Tržič župan podelil svoja priznanja. 

Župan Borut Sajovic je na prireditvi ob občinskem prazniku podelil še županova priznanja 
Gorskim petelinom, Janku Aliču, Alešu Godnovu in Območnemu združenju veteranov 
vojne za Slovenijo. / Foto: Luka Rener
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"Na prvem mestu je poskrb-
ljeno za sistem vzgoje; od 
predšolske vzgoje preko šol. 
V tržiške vrtce smo ob začet-
ku šolskega leta sprejeli prav 
vse otroke. Pomemben ste-
ber življenja v občini je skrb 
za socialne transferje, kjer 
sredstev ne zmanjšujemo, 
se pa seveda delež, ki ga 
občine plačujemo za to, da 
pomagamo državi pri pre-
vzemanju nalog, iz meseca 
v mesec viša. Pohvaliti 
moram zelo dobro delo vseh 
tržiških javnih zavodov, prav 
vsak od njih se je letos doka-
zal s kakšno presežno novo-
stjo. Nemoteno teče bogata 
dejavnost športnih, kultur-
nih in ostalih društev, ki jim 
namenjamo veliko pozorno-
sti in sredstev v proračunu 
jim ne zmanjšujemo. Med 
razvojnimi projekti v letu 
2015 bi na prvo mesto pono-
vno uvrstil uspešno izveden 
občinski razpis za gospodar-
stvo za sofinanciranje njiho-
ve dejavnosti, ki je presegel 
vsa pričakovanja. Podjetni-
kom smo namenili 160 
tisoč evrov, mogoče bi si 
želel nekaj več odziva s stra-
ni ponudnikov turistične 
dejavnosti. Veseli smo vseh 
investicij tržiških podjetij, 
skupaj smo se uspešno tudi 
letošnjo jesen predstavili na 
sejmu v Celovcu. Želim pa, 
da lastnik Peka, to je država, 
zanj končno najde dobro 
rešitev. "

Na Gorenjski plaži več 
kot 26 tisoč kopalcev
Občina Tržič je zaključila s 
projektom Gorenjske plaže, 
da je bila odločitev v prid 
projektu, govorijo številke 
same po sebi: letošnje pole-
tje so imeli več kot 26 tisoč 
kopalcev. Tudi gostišče na 
Gorenjski plaži, za katerega 
so kar dolgo iskali najemni-
ka, že obratuje polno. "V 

času obratovanja Gorenjske 
plaže je v kompleksu dobilo 
delo od deset do trinajst lju-
di na dan, ta trenutek jih v 
izmenah vsak dan dela vsaj 
pet do šest," je še en pomem-
ben plus, nova delovna mes-
ta, izpostavil župan in zago-
tovil, da bodo v letu 2016 za 
spodbude gospodarstva iz 
proračuna namenili še več 
denarja. Ena pomembnih 
investicij na področju turiz-
ma je bila letos tudi prenova 
zasebnega objekta, koče na 
starem Ljubelju. V občini se 
pripravlja strategija razvoja 
kolesarjenja s poudarkom 
na gorskem kolesarjenju, en 
del turistične zgodbe, ki jo 
razvijajo, je tudi nedavna 
izdaja image kataloga. 
Kvalitetna infrastruktura je 
eden od ključnih pogojev za 
turistični napredek, med-
njo sodijo zagotovo tudi 
urejene ceste, kot so ceste 
na relaciji Retnje-Smuk, 
cesta na Kukovnico in cesta 
proti Jožefu. "V Križah smo 

začeli s projektom ureditve 
t.i. kriškega trgca, kjer želi-
mo urediti jedro vasi; treba 
bo prestaviti avtobusno pos-
tajališče, poskrbeti za var-
nost, narediti nove priključ-
ke, partnerja pri sofinanci-
ranju pa smo našli v Pošti 
Slovenije, za kar smo jim 
hvaležni," je dejal župan. V 
letu 2016 bo na vrsti tudi 
ureditev ceste Potarje-Tič. 
Ureditev bo izjemno zahte-
vna zaradi terena, saj samo 
en kilometer ceste stane 
skoraj pol milijona evrov, a 
bistveno manjši bodo 
potem stroški vzdrževanja 
ceste. Od nižinskih cest bo 
v letu 2016 na vrsti asfalti-
ranje ceste Kovor - občinska 
meja z Radovljico. 

Zagotoviti več pitne vode
Pomemben razvojni projekt 
je dokončanje vodovoda na 
Vohu v Podljubelju. Kot je 
še povedal župan, bodo 
2016 nadaljevali s povezavo 
kanalizacijskih vodov na 

relaciji Sebenje - Križe. Kar 
pa je še zelo pomembno, 
nova vrtina pri vodnem zaje-
tju Smolekar v Podljubelju 
je že zgrajena, voda je testi-
rana kot odlična in priteče iz 
žive skale iz globine 70 met-
rov. Denar za dokončanje 
del je vključen v proračun 
2016. "S tem bomo omogo-
čili tudi dodatne količine 
vode za transport preko 
občinskih meja proti Nakle-
mu in Kranju, načrtujemo 
namreč skupen vodovod do 
zadraškega mostu, zraven 
pa gradnjo sodobne peš poti 
in kolesarske steze," je poja-
snil župan.
Ena od večjih postavk v pro-
računu 2016 bo tudi obnova 
ceste in dotrajanega oporne-
ga zidu pred vhodom v tunel 
v Dovžanovi soteski. Že letos 
so zaradi večje varnosti 
namestili nekaj dodatnih 
varnostnih mrež in s tem 
teren zavarovali pred padan-
jem kamenja. "V naslednjem 
obdobju želimo zgraditi še 
nekaj pločnikov. Že se proje-
ktira pločnik Križe - Snako-
vo, pa pločnik Loka v smeri 
proti Kovorju. Pločnik bo 
tudi v Seničnem," je naštel 
Sajovic in dodal: "V občini 
imamo trinajst krajevnih 
skupnosti in zagotovo se bo v 
vsaki od njih v letu 2016 zgo-
dilo vsaj nekaj na področju 
investicij." 
Končno bo končan tudi 
Občinski prostorski načrt 
(OPN), ki je z vsemi postopki 
trajal skoraj štiri leta. OPN 
bo omogočil dodatne mož-
nosti gospodarskega in turi-
stičnega razvoja in individu-
alne gradnje. Žal pa so zara-
di državnega davčnega vijaka 
posamezniki kar nekatere 
gradbene parcele spremenili 
nazaj v kmetijske. 

Delamo v dobro vseh, v 
vseh krajevnih skupnostih
Župan Občine Tržič Borut Sajovic letošnje leto ocenjuje kot zelo uspešno, pravi, da so poskrbeli za 
čisto vse osnovne potrebe, ki se tičejo življenja občank in občanov.

"Skrajni čas je za prvi korak v smeri obnove kompleksa BPT v sodelovanju z zasebnimi 
lastniki. Občina ima načrt komunalne infrastrukture, dostopnih poti, ideje za parkirišče. 
Del BPT-ja, kjer je določene stavbe možno porušiti, pa bo lahko tudi mestni park, ki ga 
Tržič še nima," je napovedal Borut Sajovic (v ozadju kompleks BPT). / Foto: Tina Dokl

Občina Tržič je skupaj s Fundacijo za šport obnovila 
športno igrišče pri OŠ Tržič. Prihodnje leto bodo na drugi 
strani grajskega hriba oz. šole obnovili otroško igrišče in ga 
nadgradili s fitnesom na prostem. 

Ureja se t. i. kriški trgec. / Foto: Tina Dokl

Letos so zgradili prizidek h gasilnemu domu v Kovorju, ki je s tem pridobil tudi 
večnamensko dvorano. / Foto: Tina Dokl

Galerijski prostor prenovljenega Paviljona NOB 

Nova vodna vrtina pri zajetju Smolekar v Podljubelju bo 
zagotovila dodatne vire kakovostne pitne vode. Fotografija 
pa je iz letošnjega zaključka gradnje na Vetrnem. 
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Tr ži ški glas št. 1/let nik X je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 101, ki je iz šla 18. decembra 2015.
Brez plač no so jo pre je li vsi na roč ni ki Go renj ske ga gla sa in vsa go spo dinj stva v ob či ni Tržič, iz šla je v na kla di 24.400  
iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče.  Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Ministrstvo za zdra-
vje je objavilo javni razpis 
za prijavo predlogov inves-
ticijskih projektov za sofi-
nanciranje investicij na pri-
marni ravni zdravstvene 
dejavnosti v Sloveniji za 
leto 2015, konkretno za 
nakup prenosnih urgentnih 
ultrazvokov za uporabo v 
nujni medicinski pomoči. 
Občina Tržič je uspešno 
kandidirala na razpisu in si 
zagotovila sofinanciranje 
investicije iz državnega pro-
računa v višini 90 odstot-

kov vrednosti opreme brez 
DDV. Javno naročilo za 
dobavo urgentnih ultrazvo-
kov je za več gorenjskih 
občin, ki so uspele na jav-
nem razpisu, izvedlo Osno-
vno zdravstvo Gorenjske. 
Prenosni urgentni ultrazvok 
je izbrani dobavitelj že pre-
dal Zdravstvenemu domu 
Tržič. Nabavna vrednost 
znaša 21.897 evrov z DDV. 
Razliko med sredstvi sofi-
nanciranja ministrstva za 
zdravje in nabavno vrednos-
tjo ultrazvoka bosta krila 
Občina Tržič in Osnovno 
zdravstvo Gorenjske.

Dobili nov 
urgentni ultrazvok
Občina Tržič je uspela na razpisu in 
Zdravstvenemu domu Tržič zagotovila nov 
prenosni urgentni ultrazvok. 

Pridobitev prenosnega urgentnega ultrazvoka pomeni 
korak naprej pri diagnosticiranju v mreži javne zdravstvene 
službe v Zdravstvenem domu Tržič. 

Tržič – Konec oktobra se je zaključila obnova Kukovniške poti, 
ki se iz središča Tržiča vije po pobočju Kukovnice. Obnovili in 
preplastili so vozišče v dolžini 370 metrov, hkrati so uredili 
vzdolžno in prečno odvodnjavanje. Na novo so naredili izogi-
bališča oziroma lokalne razširitve cestišča, obnovili so obsto-
ječe dotrajane podporne zidove. Dela, ki so se začela v mese-
cu septembru, so bila zaradi strmega niviletnega poteka, 
širine vozišča in neugodnega dostopa zelo zahtevna. Vred-
nost vseh izvedenih del znaša 64.773 evrov z DDV. 

Obnovili Kukovniško pot

V nedeljo, 6. decembra, so cesto uradno odprli. 

Bistrica pri Tržiču – Gorenjska banka je v stečajnem postop-
ku odkupila večstanovanjski objekt na Bistrici 26, imenovan 
Vila A Tržič. V teku so zaključna gradbeno-obrtniška dela in 
pridobitev ustreznih dovoljenj. Predvidoma konec pomladi 
2016 bo naprodaj osem na novo urejenih stanovanj različ-
nih velikosti. Kot so sporočili iz banke, bodo stanovanja 
sodobno urejena, energetsko varčna, objekt pa bo imel tudi 
primerno urejeno lastno parkirišče.

Gorenjska banka na trg z novimi stanovanji
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Na pobudo poslanke 
državnega zbora, Tržičanke 
Andreje Potočnik, so se ob 
nedavnem obisku obeh 
ministrov v Tržiču pogovar-
jali tudi o ureditvi preobre-
menjenega križišča pod 
Gorenjsko plažo. Minister za 
infrastrukturo Peter Gašper-
šič je povedal, da so za leto 
2016 že zagotovili denar za 
ureditev križišča s semaforji, 
kar bo v teh fazi ureditve 
zneslo 160 tisoč evrov. Dve 
tretjini denarja bodo zagoto-
vili iz državnega proračuna, 
tretjino iz občinskega. »Zelo 
sem vesela, da ta sredstva 
bodo in da se je izkazalo dob-
ro sodelovanje tržiškega 
župana, ministra in celotne-
ga ministrstva za infrastruk-
turo. Križišče je kritično, 
pobuda po njegovi ureditvi 
sega že v leto 2007, z uredit-
vijo v prihodnjem letu bomo 
dobili tudi prvi semafor v 
Tržiču,« je povedala Andreja 
Potočnik. Ministra sta si v 
družbi vodstva lokalne skup-
nosti ogledala tudi Gorenj-
sko plažo, projekt, ki je bil v 
dveh tretjinah sofinanciran 
iz evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. 

Državna sekretarka Marija 
Pukl je obiskala Dom Petra 
Uzarja, kjer ji je tamkajš-
nja direktorica Anamarija 
Kejžar predstavila razvojne 
načrte in delovanje doma, 
med drugim Center za 
aktivno in prijetno staranje 
– Regijski gerontološki 
center, ki so ga odprli leto-
šnjo jesen. Kejžarjeva je 
poudarila, da so tu zaradi 
stanovalcev, da gre proces 
v smeri deinstitucionaliza-
cije, ven iz © uniform© , s pri-
lagoditvijo vsakemu stano-
valcu posebej, ker je to tu 
njihov dom. Skupaj z obči-
no bodo poskušali pridobi-
ti sredstva iz kohezijskega 
sklada za nadaljnji razvoj v 
smeri razvoja regijskega 
centra za dolgotrajno oskr-
bo. Med gradbenimi proje-
kti je Kejžarjeva omenila 
načrtovano prenovo avle v 
domu, kot je še poudarila: 
»Naš dom mora imeti topel 
videz.« Puklova je pohvali-
la prizadevanja zaposlenih 
in omenila, da je (še ved-
no) v pripravi zakon o dol-
gotrajni oskrbi, da pa so na 
ministrstvu pripravili tudi 
aktivnosti za izdelavo stra-
tegije o demografskih 
gibanjih.

Prvi semafor v Tržiču
Ob obisku vlade na Gorenjskem sta se v Tržiču mudila ministrica brez resorja Alenka Smerkolj, 
pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo, in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Dom 
Petra Uzarja pa je obiskala državna sekretarka Marija Pukl.

Srečanje ministrov z lokalno oblastjo na Gorenjski plaži. 

Marija Pukl se je rokovala s stanovalci, ki so ji pod 
mentorstvom Zdravke Klančnik pripravili krajši program. 
Državna sekretarka je bila navdušena nad pozitivnim 
vzdušjem v domu. / Foto: Primož Pičulin
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Simon Šubic

Tržič – »Lahko potrdim, da 
smo se iz najhujšega že 
izvlekli. Tudi naročil ima-
mo dovolj, tako da nam pre-
ostane le še trdo delo,« pra-
vi direktor Marjan Mali, 
čigar podjetje Mali Elektro-
nika, s. p., je leta 2011 kupi-
lo Tiko in njegove prostore 
na Loki, kjer poteka celotna 
proizvodnja elementov za 
elektroniko in kovinsko 
opremo sedaj skupnega 
podjetja Mali-e Tiko.
Marjan Mali se je za selitev 
v Tržič odločil zaradi 
nezmožnosti širitve proiz-
vodnih prostorov podjetja 
Mali Elektronika na njegovi 
prvotni lokaciji v Mošah pri 
Smledniku. Odkupil je nep-
remičnino in odprte dolgo-
ve poplačal v skladu z dogo-
vori z upniki, je razložil. Ob 
njegovem prihodu je imel 
Tiko za približno osemsto 
tisoč evrov znanih dolgov, 
ko so odprli omare, je iz 
njih padlo še za približno 
štiristo tisoč evrov okostnja-
kov. »Ko je Hypo leta 2012 

tudi sam zašel v težave, 
smo ostali še brez bančne 
podpore. Zagotoviti smo 
morali lastna sredstva, tako 
za vračilo dolgov kot za 
financiranje rasti podjetja, 
ki je bila v letih 2012–2014 
od 16- do celo 24-odstotna,« 
je razložil. V zadnjih letih 
so tudi povečali število 

zaposlenih z začetnih 51 na 
sedanjih 64. 
V naslednjih treh letih jih 
čaka približno milijon evrov 
vreden investicijski cikel v 
posodobitev proizvodnje. 
»Zaradi načrtovane nadalj-
nje rasti in omejenih povr-
šin v Tržiču tudi načrtuje-
mo, da bomo v nekaj letih 

na stari lokaciji v Mošah 
vendarle lahko zgradili novo 
proizvodno halo, kamor 
bomo selili večji del Elektro-
nike, tu bo ostal le del njene 
proizvodnje,« načrtuje Mali. 

Podjetje Mali-e Tiko z izvo-
zom ustvari približno 70 
odstotkov prihodkov, večina 
njegovih kupcev pa prihaja 
iz Nemčije, Avstrije in Itali-
je. »Dejavnost Tika je izdela-
va jeklenih komponent ozi-
roma varjenje za cestno 
mehanizacijo, v programu 
elektronika pa izdelujemo 
predvsem hladilna telesa in 
ohišja za elektroniko. Dolo-
čeni izdelki za elektroniko 
se vgrajujejo tudi v pospeše-
valnike elektronov,« je še 
pojasnil.

Večino težav že prebrodili
Potem ko je podjetje Tiko Tržič leta 2010 zaradi finančnih težav nekdanjega lastnika zašlo v velike 
težave, je v zadnjih petih letih pod novim imenom Mali-e Tiko in novim večinskim lastnikom 
poplačalo dolgove, z optimizmom pa zrejo tudi v prihodnost.

»Vedel sem, kaj nas čaka v Tiku, a nikoli nisem pomislil, 
da bi odnehal. Če imaš ekipo, ki je motivirana za delo, je 
vse precej lažje,« pravi direktor podjetja Mali-e Tiko Marjan 
Mali. 

V prvih petih letih z 
novim lastnikom so v 
podjetju Mali-e Tiko 
število zaposlenih z 
začetnih 51 povečali na 
sedanjih 64. 
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Za katera področja dela vas 
je pooblastil župan?
»Najprej me je pooblastil za 
ureditev stanja na področju 
rednega vzdrževanja občin-
skih cest, za vodenje in koor-
dinacijo svetniške skupine 
Ekipa Boruta Sajovica, za 
povezavo med občinsko upra-
vo s sveti krajevnih skupnosti 
in za koordinacijo dela med 
svetniškimi skupinami občin-
skega sveta in županom. Če 
začnem z zadnjo zadolžitvijo, 
sem uspel z idejo o usklaje-
valnih sestankih vodij svetni-
ških skupin pred vsako sejo 
občinskega sveta. Vodje svet-
niških skupin se tako vsakič 
sestanemo z županom, ki 
odgovarja na vprašanja v zve-
zi s temami, ki bodo obravna-
vane na prihajajoči seji občin-
skega sveta, udeleženci pa do 
seje z županovimi pojasnili 
seznanimo druge člane svet-
niških skupin. S takim nači-
nom dela so seje občinskega 
sveta bistveno krajše in uspe-
šnejše, manj je brezplodnih 
debat in strankarskih prere-
kanj, kot se je to dogajalo v 
preteklih mandatih.«

Kako sodelujete s krajevni-
mi skupnostmi?
»Redno se udeležujem ses-
tankov svetov krajevnih sku-
pnosti, jim glede na predvi-
deni dnevni red pripravim 
informacije in stališča 
občinske uprave in jim spro-
tno posredujem odgovore 
na njihova vprašanja. S 
takim načinom dela sem 
dosegel boljšo informira-
nost in manj raznih dezin-
formacij, ki po nepotreb-
nem vznemirjajo naše obča-
ne. Na tem področju vidim 
še veliko dela, saj vse krajev-
ne skupnosti še niso pov-
sem sprejele ponujene roke 
in občinske uprave ne obve-

ščajo in vabijo na svoje ses-
tanke. Verjamem, da se bo 
to izboljšalo, še zlasti zato, 
ker so dosedanje izkušnje 
na tem področju zelo pozi-
tivne.«

Lotili ste se priprave konce-
sije za redno vzdrževanje 
občinskih cest, ki jo je s 
potrditvijo občinskega sveta 
dobila Komunala Tržič. Kaj 
prinaša ta novost?
»Najzahtevnejše delo v 
prvem letu mojega mandata 
je zagotovo priprava konce-
sije za redno vzdrževanje 
občinskih cest. Občinska 
uprava je pripravila vse 
dokumente za podelitev te 
koncesije, člane občinskega 
sveta pa smo s pravimi argu-
menti uspeli prepričati, da 
smo podelili koncesijo 
Komunali Tržič. Na osnovi 
tega se je vodstvo Komunale 
Tržič odločilo za reorganiza-
cijo svojih kadrov in tako 
smo v občini dobili pravo 
ekipo vzdrževalcev cest s 
svojim vodjem, ki skrbi za 
pravočasno in kvalitetno 
opravljeno delo. Nič manj 

pomembna pridobitev je 
preglednik cest, ki vsakod-
nevno obvešča pristojne na 
Občini Tržič in v komunal-
nem podjetju o stanju na 
občinskih cestah in odprav-
lja manjše napake, ki bi lah-
ko ogrožale varnost udele-
žencev v cestnem prometu. 
Redno vzdrževanje cest v 
občini je od druge polovice 
letošnjega leta kvalitetnejše 
in racionalnejše, predvsem 
pa sta vzpostavljena koordi-
nacija in nadzor med lastni-
kom in izvajalcem. Ta seg-
ment bomo v prihodnjih 
letih še nadgradili in izbolj-
šali, pomembno je, da je pot 
prava in prinaša pozitivne 
rezultate, ki se že in se bodo 
tudi v prihodnjih letih odra-
žali tudi v preplastitvah 
makadamskih cest z asfal-
tom, kar bistveno poceni 
redno vzdrževanje cest in 
izboljšuje varnost.«

Ukvarjati ste se začeli s pri-
pravo predlogov investicij 
na področju javne razsvetlja-
ve, ki vključuje tudi raciona-
lizacijo. Kaj ste že konkret-

nega naredili in kakšni so še 
načrti v zvezi s tem?
»Tega področja sem se lotil 
še posebno skrbno in z veli-
kim veseljem, ne samo zara-
di tega, ker sem vso svojo 
kariero delal na področju 
elektrotehnike, pač pa pred-
vsem zaradi znatnih prihran-
kov, ki jih bo občinski prora-
čun imel na račun racionali-
zacije javne razsvetljave. S 
sodelavkami iz občinske 
uprave smo glede na podatke 
o stanju na tem področju 
izdelali strategijo, ki smo jo 
letos delno že izvedli, velika 
večina del pa nas čaka v pri-
hodnje. Najprej smo se lotili 
najbolj potratnih tras javne 
razsvetljave in zamenjali sve-
tilke z varčnejšimi in sklad-
nimi z državno uredbo. 
Zamenjali smo več kot sto 
svetilk na vpadnicah v mesto 
in z zmanjšanjem porabe in 
režimi izklopov in zatemnje-
vanja sijalk prepolovili pora-
bo električne energije na teh 
trasah. V starem mestnem 
jedru Tržiča smo potratne 
sijalke zamenjali z moderni-
mi in varčnimi LED-sijalka-
mi, ki bodo zmanjšale pora-
bo električne energije za več 
kot polovico, stanovalcem pa 
omogočale mirnejši spanec, 
saj ne bodo več osvetljevale 
oken njihovih spalnic, pač pa 
samo ulice in pločnike. Za 
prihodnje leto načrtujemo 
racionalizacijo še najmanj 
treh potratnih tras javne raz-
svetljave in združevanje elek-
tro krmilnih omar, kar bo 
omogočilo ukinjanje števč-
nih odjemnih mest in s tem 
še dodatno zmanjšanje stro-
škov. Vsako traso javne raz-
svetljave, ki jo obnovimo, 
ustrezno označimo in doku-
mentiramo ter vnesemo v 
kataster zaradi lažjega vzdr-
ževanja, spremljanja stanja 
na terenu in obvladovanja 
stroškov.«

Podžupanovo prvo leto
Novembra je minilo leto dni, odkar je funkcijo poklicnega podžupana občine Tržič prevzel Dušan 
Bodlaj. Kot najzahtevnejše delo v prvem letu mandata je posebej poudaril pripravo koncesije za redno 
vzdrževanje občinskih cest, njegova trenutna in dolgoročna zadolžitev pa je racionalizacija in priprava 
predlogov investicij na področju javne razsvetljave.

Dušan Bodlaj / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kovor – Odlagališče nene-
varnih odpadkov v Kovorju 
bo konec letošnjega leta pre-
dvidoma zapolnjeno nekaj 
čez 90-odstotno, kar je 
upravljavcu odlagališča 
Komunali Tržič uspelo zlas-
ti z intenziteto odlaganja 
odpadkov v zadnjih treh 
letih. Kot je pojasnil direktor 
komunalnega podjetja Seba-
stijan Zupanc, bo treba teh 
slabih deset odstotkov še 
zapolniti z materialom, npr. 
gradbenim, le prihodka od 
odlaganja ne bo. Odlagališče 
v Kovorju bodo zapirali tri 
leta. V prihodnjem letu 
bodo najprej sanirali in 

rekultivirali del zahodnega 
oboda odlagališča, v nasled-
njih dveh letih pa še preosta-
nek oboda ter pokrov depo-
nije. Na območju deponije 
bosta ostala zbirni center ter 
prekladalni plato za odpad-
ke. Odpadke iz tržiške obči-
ne, ki so primerni za odlaga-
nje na odlagališču za nene-
varne odpadke, bodo po 
novem letu odlagali na Mali 
Mežaklji. V katerem centru 
bodo predhodno obdelovali 
mešane komunalne odpad-
ke iz tržiške občine, pa v 
tem trenutku še ni znano 
oz. je odvisno od tega, ali bo 
Mala Mežaklja dobila dovol-
jenja tudi za delovanje cen-
tra za obdelavo odpadkov. 

Deponija le še do 
konca leta
Na območju deponije Kovor bosta po prvem 
januarju ostala le zbirni center ter prekladalni 
plato za odpadke. Odlagališče bodo sanirali 
postopoma, predvidoma tri leta.

Sanacija deponije Kovor že poteka. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Reorganizacija 
občinske uprave je pomem-
bna z več vidikov, je povedal 
Drago Zadnikar, saj med 
drugim prinaša učinkovitej-
še in hitrejše reševanje 
zadev, enakomernejšo delo-
vno obremenitev vseh zapo-
slenih, natančneje določa 
pristojnosti in odgovornosti 
ter naloge zaposlenih, izbo-
ljšuje organizacijsko struk-
turo z namenom večje kako-

vosti, uspešnosti in učinko-
vitosti do uporabnikov stori-
tev. Po novem so uradne ure 
v sprejemni pisarni in osta-
lem delu občinske uprave 
brez opoldanskega odmora 
od 8. do 16.30. Nov je delov-
ni čas Turistično promocij-
skega in informacijskega 
centra (TPIC); od 1. oktobra 
do 30. aprila je ta odprt od 
ponedeljka do petka od 9. 
do 17. ure, od 1. maja do 30. 
septembra pa od ponedeljka 
do petka od 9. do 18. ure, ob 

sobotah pa od 9. do 13. ure. 
Občinska uprava se umika 
iz tistih področij, kjer zase-
bni sektor ali druge ustrez-
nejše oblike zagotavljanja 
javnih služb omogočajo 
izvajanje stroškovno učin-
kovitejših in kakovostnejših 
storitev. Zato tudi ukinja t.i. 
režijski obrat. Ukinja Urad 
za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe, dela in 
naloge urada pa prevzema-
ta Urad za okolje in prostor 
ter Urad za gospodarstvo in 

družbene dejavnosti. S tem 
bodo združili celotno pod-
ročje razvoja (gospodarske-
ga in turističnega), ki je bilo 
doslej razpršeno med posa-
meznimi uradi. »Cilj je tudi 
racionalizacija postopkov 
oddaje javnih naročil, pos-
topke izvedbe vseh javnih 
naročil ter vodenje doku-
mentacije za celotno občin-
sko upravo pa prevzema en 
uslužbenec, ki bo zaposlen 
na Uradu za finance,« je še 
pojasnil Zadnikar. 

Reorganizacija občinske uprave
»Eden od pomembnih ciljev reorganizacije je povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev in 
zaposlenih,« je poudaril direktor občinske uprave Občine Tržič Drago Zadnikar. Novi so delovni časi. 

Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič
Tel.: 04 5971 300, faks: 04 5971 320

E-pošta: info@komunala-trzic.si, www.komunala-trzic.si

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 
do krova in pravega kova poskusi: 

vnovič in zopet in znova. (T. Pavček)

Bralcem Tržiškega glasa in občanom Tržiča  
želimo SREČNO 2016 

kolektiv podjetja Komunala Tržič, d. o. o.

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

SREČNO 2016
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Pri Rdečem križu 
Slovenije – Območnem 
združenju (RKS – OZ) Tržič 
so letos že razdelili 509 pre-
hranskih paketov, 3070 kilo-
gramov moke, riža in teste-
nin, 2897 litrov mleka in 
olja, 504 zabojčkov jabolk, 
385 kosov hrane, zbrane po 
osnovnih šolah v Tednu 
otroka, in še nekaj drugih 
potrebščin v sodelovanju s 

šolami in društvom Za raz-
voj Tržiča, 510 kilogramov 
pralnega praška, 90 kosov 
kozmetičnih in higienskih 
pripomočkov, 8300 kosov 
oblačil in šolske potrebščine 
za 70 otrok. »V sodelovanju 
z Mladinskim centrom 
Tržič bomo za novo leto 
obdarili 87 otrok,« je pove-
dala Noelle Kavčič, sekretar-
ka pri RKS – OZ Tržič. 

Izpeljali so akcijo Drobtini-
ca ob svetovnem dnevu hra-
ne, s katero so zbrali dobrih 
devetsto evrov, denar pa raz-
delili med tržiške osnovne 
šole za njihove učence. 
»Desetim osebam in druži-
nam smo pomagali s plači-
lom položnic, 1482 evrov pa 
smo podarili za pogorelo 
domačijo. Omogočili smo 
letovanje nekaj otrok in sta-
rejših na Debelem rtiču pre-
ko akcije Peljimo jih na 

morje. V sodelovanju z 
društvom Dan odprtih src 
smo še v poletnem času 
pred Osnovno šolo Bistrica 
34 otrokom omogočili celo-
dnevno zabavo ob raznih 
delavnicah. V tednu Rdeče-
ga križa smo obiskali Dom 
Petra Uzarja,« je še nekaj 
aktivnosti naštela Kavčičeva. 
Krajevni organizaciji RK 
Lom in Podljubelj za svoje 

starejše občane priredita tra-
dicionalno srečanje. 
Pri RKS – OZ Tržič so uspe-
šno izpeljali krvodajalski 
akciji junija in novembra, ki 
se ju je udeležilo 474 krvo-
dajalcev. »V Sokolnici smo 
za pomoč migrantom oddali 
dve paleti zimskih oblačil, 
obutve in odej ter spalnih 
vreč, dve prostovoljki sta 
nudili pomoč v sprejemnem 
centru v Dobovi. Pomagali 
sta pri razdelitvi oblačili in 
hrane,« je dodala sogovorni-
ca. Letos so njihovi prosto-

voljci opravili več kot 1175 
prostovoljnih ur.  
V tem letu je RKS – OZ Tržič 
ustanovil tudi šestčlansko 
ekipo prve pomoči, organizi-
rajo tudi tečaje prve pomoči 
za bodoče voznike in delov-
ne organizacije. In kot je še 
sporočila Noelle Kavčič, 0,5 
odstotka dohodnine lahko 
namenite oz. podarite tudi 
RKS – OZ Tržič. Z donacijo 
boste omogočili, da bo ta 
nevladna organizacija lahko 
prispevala še več h kakovosti 
bivanja občanov. 

Tu smo, da pomagamo
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Tržič ima registriranih 244 uporabnikov, skupaj z 
družinskimi člani pa 473 oseb, ki potrebujejo njihovo pomoč. Uspešno so letos izvedli tudi dve 
krvodajalski akciji in ustanovili ekipo prve pomoči.

Ob svetovnem dnevu hrane so organizirali humanitarno 
akcijo Drobtinica. / Foto: arhiv RKS – OZ Tržič

Noelle Kavčič: »Lions Klub Golf Bled in Tržiški 
muzej sta imela licitacijo, prodajo slaščic in 
voščilnic, ves izkupiček pa bodo namenili 
našemu območnemu združenju za nakup hrane 
in tako pomagali socialno ogroženim v naši 
občini. V imenu RKS – OZ Tržič se jim lepo 
zahvaljujemo.«

Suzana P. Kovačič

Tržič – Milan Valjavec je bil 
eden od petih ustanovnih 
članov Gasilske zveze Tržič 
(GZT) pred šestdesetimi 
leti, za kar so se mu sedanji 
člani zahvalili s priznanjem. 
»Po drugi svetovni vojni je 
bilo gasilstvo urejeno po 
sektorjih. Tržič je imel tri 
sektorje: Tržič, Bistrica in 
Križe. Kasneje je prišel 
ukaz, naj se ustanovijo 
občinske gasilske zveze v 
velikosti, kot so velike obči-
ne. V naši občini nas je bilo 
pet v pripravljalnem odboru, 
poleg mene še Anton Dor-
nik, Ivko Dornik, Vinko 
Godnov in Ludvik Štalc. 
Ustanovni občni zbor smo 
imeli 20. marca v prostorih 
BPT v Tržiču. Antona Dor-
nika smo imenovali za prve-
ga predsednika GZT,« se še, 
kot bi bilo to včeraj, spomi-
nja Valjavec. Takrat je GZT 
združevala petnajst gasil-
skih društev, od tega štiri 
industrijska. Milan Valjavec 
je zdaj častni predsednik 
GZT, šestnajst let jo je vodil 

kot predsednik. Dolga leta je 
bil v upravnem odboru 
GZT, pravi, da so ga gasilci 
vedno imeli radi, še poseb-
no zato, ker se je zavzemal 
za gasilstvo na deželi. Krepil 
je tudi sodelovanje s tujino, 
še zlasti je bilo to uspešno s 
sosednjo avstrijsko Koroško. 
Valjavec je po poklicu kroja-
ški mojster, sešil je čez šest-
sto gasilskih uniform za 
celo Gorenjsko. 

Aktivne tržiške gasilke
Uspešnega delovanja GZT 
pa tudi danes ne bi bilo brez 
članstva, ki se krepi. Zelo 
dejavne so prostovoljne 
gasilke. Kot je povedala 
Manca Ahačič, višja gasilska 
častnica, so se gasilke letos 
udeležile različnih strokov-
nih gasilskih izobraževanj, 
taktičnih vaj, posvetov, se 
družile ob dnevu gasilcev na 
sv. Florjana, na 8. srečanju 
gasilk GZT, na 29. srečanju 
članic GZ Gorenjske ... Ude-
ležile so se več tekmovanj, 
ob 120-letnici PGD Zabrez-
nica je v hudi konkurenci 81 
ekip ekipa gasilk PGD Lom 

pod Storžičem zasedla odlič-
no četrto mesto. Junija je v 
organizaciji PGD Križe 
potekal 13. Lombarjev 
memorial, na katerem je 
sodelovalo osem ekip gasilk; 
domačinke so ponovno 
ubranile naslov najboljše 
ekipe gasilk. Članice B PGD 
Leše so si z vrhunskim 3. 
mestom na regijskem gasil-
skem tekmovanju v Škofji 
Loki priborile vstopnico za 
državno gasilsko tekmovan-
je, ki bo potekalo drugo leto. 

Tržiške gasilke so sodelovale 
tudi pri pripravah in izvedbi 
proslav ob 60-letnici GZT in 
60-letnici gasilskih zvez 
Gorenjske. »Članice pouču-
jemo gasilsko mladino, sode-
lujemo s člani pri požarni 
preventivi, sodelujemo na 
skupnih gasilskih vajah in se 
udeležujemo intervencij,« je 
še poudarila Manca Ahačič 
in pohvalila vse gasilke v 
GZT, ki si poleg vseh obvez-
nosti vzamejo tudi čas za 
delo v gasilstvu.

Gasilstvo je eno veliko srce
Milan Valjavec se spominja, kako je bilo, ko so ustanovili Gasilsko zvezo Tržič pred šestdesetimi leti, 
Manca Ahačič pa se je v besedi sprehodila skozi delo tržiških gasilk v letu 2015.

Milan Valjavec je doma na Brezjah pri Tržiču.

Leše pri Tržiču – V Lešah so imeli pred nedavnim srečanje 
zainteresiranih krajanov za sajenje in gojenje starih sort sad-
ja. »Akcija je uspešno zaključena, v večini je sadje že posaje-
no,« je povedala krajanka, nekdanja predsednica Krajevne 
skupnosti (KS) Leše Metka Kokalj. Za nakup se je odločilo 22 
krajanov KS Leše, kupili so skupaj 315 sadik, največ jablan in 
hrušk, nekaj pa tudi višnje, češnje, kutine, nešplje, slive, 
marelice, nashi, breskve/nektarine, ribeza in aronije v skup-
nem znesku nekaj čez 1600 evrov. Občina je za vsako sadiko 
prispevala šest evrov, KS Leše malo več kot en evro, po dva 
evra na sadiko pa je prispeval vsak kupec sam. »Lešani se 
zahvaljujemo županu Borutu Sajovicu za idejo in Občini Tržič 
za soprispevek, KS Leše za pomoč in soprispevek, drevesnici 
Zakotnik za izobraževanje in nakup sadik ter Matjažu Ringu, 
kjer smo kupovali sadjarske mreže,« je še dejala Kokaljeva. 

Posadili stare sorte sadja

Tržič – Na občinskem svetu je bil sprejet plan energetske 
sanacije v občini. »Na tem področju pričakujemo bodoče 
evropske razpise. V javnih objektih imamo uvedeno ener-
getsko knjigovodstvo, prednost pri prenovah bodo imeli 
energetsko bolj potratni objekti. Pri teh smo že izvedli raz-
širjene energetske preglede in pripravili projektno doku-
mentacijo, tako da imamo zadeve pripravljene na morebit-
no evropsko kandidiranje (primer vrtec Deteljica). Občinska 
stavba je eden energetsko najbolj potratnih objektov v obči-
ni, v naslednjem letu predvidevamo popravilo in energetsko 
sanacijo dela strehe,« je pojasnil direktor občinske uprave 
Drago Zadnikar. 

Energetska sanacija javnih objektov

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Naj bo leto 2016 uspešno in razigrano!

Zahvaljujemo se vam za vaše dosedanje zaupanje in si 
želimo uspešnega sodelovanja z vami tudi v letu 2016.

Zato smo tu

Družbi v skupini Elektro Gorenjska odgovoren odnos do okolja 
izkazujeta z nakupom izdelkov invalidskih podjetij ter s podporo 
organizacijam, ki osveščajo otroke, mladostnike in odrasle o 
različnih oblikah zasvojenosti sodobnega časa, predvsem pa 
o načinih vzpostavljanja ravnovesja in strpnosti v družbi, med 
generacijami in v okolju. Ob zaključku leta 2015 sta družbi skupaj 
s poslovnimi partnerji sredstva za novoletna darila ponovno 
namenili programu Ne-odvisen.si, ki bo s sprejeto pomočjo lahko 
gostoval po gorenjskih šolah tudi v letu 2016. 
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Maja Olip,  
Dom Petra Uzarja 

Tržič – Center za aktivno in 
prijetno staranje (CAPS) 
deluje drugi mesec. Urnik 
aktivnosti objavljamo na 
spletni strani www.dputrzic.
si in na svoji Facebook stra-
ni. Naše redne aktivnosti so 
angleščina za začetnike, telo-
vadba, izdelovanje naravne 
kozmetike, čuječnost in vaje 
za urjenje spomina, namen-
jene tudi našim občanom in 
prebivalcem v širši okolici. 
Če vas katera od njih zani-
ma, se nam lahko pridružite 
brez vnaprejšnje najave in 

brezplačno. Prav tako smo v 
CAPS pred nedavnim gostili 
Jureta Paplerja, ki je predaval 
o stresu. Prostovoljki Brigita 
in Simona Gaser pa sta izve-
dli delavnici izdelave okras-
kov za adventne venčke in 
izdelave adventnih venčkov. 
CAPS – Regijski gerontološ-
ki center Doma Petra Uzarja 
Tržič vabi tudi k udeležbi na 
skupino za samopomoč dru-
žinskih članov oseb z demen-
co. V skupini lahko delite 
svoje stiske in izmenjate 
izkušnje. Srečanja potekajo 
vsak drugi ponedeljek v 
mesecu ob 18.30 v Domu 
Petra Uzarja. 

Za lepši, aktivnejši dan

Po delavnici izdelovanja adventnih aranžmajev

Marinka Kenk - 
Tomazin

Tržič – V mojem preteklem 
petletnem mandatu se je 
knjižnica izrazito odprla nav-
zven, v lokalno skupnost ter 
se povezala s številnimi zavo-
di, društvi, ustanovami. Skr-
ben izbor in nakup novega 
gradiva, ki ga vključujemo v 
knjižnično zbirko, je zelo 
pomemben za tisto petino 
občanov, ki so navajeni bran-
ja in izobraževanja. Ti so čla-
ni knjižnice, jo redno obisku-
jejo in si izposojajo gradivo. 
Dodano vrednost jim pred-
stavljajo srečanja v živo z 
avtorji, ustvarjalci, poustvar-
jalci kulture, umetniki na 
literarnih večerih, letos je bilo 
teh srečanj 14. So pa še števil-
ni občani, ki se radi izobražu-
jejo tako, da prisluhnejo stro-
kovnjakom, ki širijo svoje 
izkušnje in znanje na preda-
vanjih. V namen vseživljenj-
skega učenja gostimo stro-
kovnjake, običajno avtorje 
poljudno-strokovnih del, ki 
izobražujejo za dobre odnose 
do sebe, bližnjih, narave in 
domačije, za ohranjanje 
korenin, razvijanje občutka 
za to in ono. Teh in potopis-
nih predavanj, ki so zelo pri-
ljubljena, je bilo letos 26. Z 
nami je letos program ustvar-
jalo več kot 190 nastopajočih, 
sodelujočih, gostov. 
Ker ne čakamo za zidovi, kdo 
bo prišel do nas, smo sep-
tembra v sklopu tržnega dne-
va s Polono Brodar v starem 

mestnem jedru pripravili 
popoldansko prireditev Knji-
žnica, srce mesta Tržiča in 
tako s predstavitvijo različnih 
knjižničnih dejavnosti in 
zanimivimi gosti praznovali 
40 let potujoče knjižnice, 70 
let od ustanovitve javne sindi-
kalne knjižnice in čitalnice v 
Tržiču ter 70. obletnico rojs-
tva dr. Toneta Pretnarja. 
Spomin na rojaka Toneta 
Pretnarja negujemo z obele-
ževanjem obletnic, letos s 
spominskim večerom na 
predvečer rojstva in namesti-
tvijo spominske plošče sku-
paj z Občino Tržič. Z Zgod-
bami o Tonetu obiskujemo 
petošolce, letos že tretjič. 
Valerija Rant Tišler in Špela 
Jerala sta zaključili triletni 
projekt katalogizacije zapuš-
čine osebne knjižne zbirke 
Toneta Pretnarja, kar je bilo 
izredno zahtevno delo.

Poleg že desetletje trajajoče-
ga projekta Rastem s knjigo, 
ki ga izvajamo za sedmošol-
ce in ga podpira Javna agen-
cija za knjigo RS, smo s pro-
jektom S knjigo do branja in 
znanja tri leta zapored zalo-
žili in izdali slikanico tržiške 
avtorice, upokojene prof. slo-
venskega jezika Tanje Aha-
čič, namenjeno prvošolcem 
za vzgojo in širjenje bralne 
kulture. Letošnja Popotnica 
vabi na pot po tržiški občini 
in obnovi legendo o Hudem 
gradu. Za najmlajše smo pri-
pravili 34 ur pravljic, 11 dni 
počitniških delavnic, več kot 
30-krat smo obiskali vrtce in 
šole in VDC. 
V novem mandatu bomo v 
knjižnici nadaljevali z vsemi 
dejavnostmi, s katerimi 
bomo razvijali in izboljševali 
bralno kulturo, kulturo in 
izobraževanje občanov, splo-

šno razgledanost, odprti 
bomo vsem (tudi ranljivim) 
skupinam prebivalcev, z 
domoznansko zbirko pa 
varovali preteklost in sedan-
jost za zanamce. Z digitaliza-
cijo gradiva, ponudbo e-knjig 
bomo vse bolj prisotni v vir-
tualnem svetu. V viziji knjiž-
nice je poleg zagotavljanja 
dostopnosti in raznovrstnos-
ti knjižničnih vsebin zapisa-
na tudi vrhunskost oz. kako-
vost vsebin in storitev. 
S pomočjo ustanoviteljice, 
Občine Tržič, smo pridobili 
Pretnarjevo spominsko sobo, 
obnovili notranjost prosto-
rov, dodajali stojala za gradi-
vo idr. Za Balos 4 bo v pri-
hodnje pripravljen celosten 
načrt prenove, po katerem se 
bo reševala prostorska prob-
lematika knjižnice. Tako se 
bo lahko razvijala v skladu s 
strategijami.

Knjižnica, srce mesta
Pogled direktorice Marinke Kenk - Tomazin na delo in razvoj Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič 

Knjižnica je jeseni pripravila tudi predstavitev fotomonografije Umik čez Ljubelj, maj 1945, 
skozi objektiv Marjana Kocmurja. / Foto: Luka Rener

Ekipa restavracije Firbc©  okn je novembra povabila na ura-
dno odprtje svoje restavracije na Gorenjski plaži v Tržiču. 
Šef nove restavracije Željko Preradovič je v gostinstvu, kar 
pomni. Tržičani ga dobro poznajo, ravno tako pa tudi oko-
lica. V dogajanje v Firb© c oknu sta vpeta tudi njegova sop-
roga Marjeta in najmlajši od treh otrok, Luka, ki je bil glav-
ni idejni vodja in pobudnik vizualne zgodbe lokala. Celota 
tvori prijetno vzdušje, kjer se modno prepleta z domačim, 
kar se kaže tudi na krožnikih Firb© c okna. Šef kuhinje je 
domačin Andraž Zupančič, na meniju nove restavracije pa 
najdemo vse od divjačine do testenin, morsko hrano in 
tudi priljubljeno pico.

Radovedno okno na domači plaži

Luka, Marjeta in Željko Preradovič / Foto: A. B.

Dom po meri stanovalcev
Kaj zaznamuje razvoj v 
Domu Petra Uzarja v letu 
2015? 

Leto 2015 se zaključuje. V 
domu, ki je letos obeležil 35 
let delovanja, smo bili zelo 
aktivni: pridobili smo certi-
fikat Družini prijazno 
podjetje in se tako z maj-
hnimi ukrepi zahvalimo 
kolektivu doma za izjemno 
predanost svojemu delu.
Celoten kolektiv se je od 
jeseni kot prvi od gorenj-
skih domov aktivno vključil 
v aktivnosti za pridobitev 
certifikata kakovosti 
E-Qalin, kar pomeni, da 
analiziramo naše procese 
in se ob tem zavedamo, da 
je središče našega delova-
nja – zadovoljen stanova-
lec. Zato smo vse enote v 
domu enako pomembne, 
kot je pomembna tudi naša 
dobra povezanost in med-
sebojna komunikacija. Vsi 
zaposleni so vključeni v 
proces prenove. Pomem-
bno pa je tudi, da v proces 
sprememb ves čas vključu-

jemo tudi stanovalce in 
svojce. 
Pomemben napredek smo 
naredili tudi z investicija-
mi v stavbo – dom je pri-
dobil novo streho, izgrajen 
je bil zdravilni park, prila-
gojen stanovalcem z 
demenco, prenovljeni pro-
stori čajne kuhinje, narejeni 
pa so že novi načrti preno-
ve doma. 

Kako pa je poskrbljeno 
pri vas za stanovalce  
z demenco?

V kratkem času smo naredili 
bivanje na oddelku stano-
valcev z demenco veliko 
bolj prijazno in domače. To 
smo dosegli s stalno ekipo 
zaposlenih, ki dobro pozna 
potrebe in želje stanovalcev 
in so usposobljeni za delo s 
stanovalci z demenco. Veli-
ko potrpljenja, veliko aktiv-
nosti in druženja naredi 
vsak dan lepši. Najbolj prije-
ten pa je dan v tednu, ko 
stanovalci ob pomoči zapo-
slenih spečejo sladico. 

Ob vsem tem niti ne prese-
neča, da se je zanimanje za 
bivanje v tržiškem domu 
starejših tako povečalo in 
število prošenj za bivanje v 
domu strmo narašča, prav 
tako pa tudi pomoč na 
domu. 
V Domu Petra Uzarja je raz-
mišljanje usmerjeno v pre-
teklost, ki jo moramo spoš-
tovati in se na njej učiti, v 
sedanjost, da prisluhnemo 
potrebam naših stanovalk 
in stanovalcev, naš pogled 

pa je usmerjen tudi v priho-
dnost. Načrti, ki jih gradi-
mo, morajo ustrezati tako 
potrebam današnje, kot 
potrebam dela družbe, kjer 
starost trka na vrata, zaklju-
či direktorica Doma Petra 
Uzarja, dr. Anamarija Kej-
žar.

V domu se zavedamo, da 
smo dom ljudje in da pra-
vo toplino, tisto v srcu, 
dajeta prijazna beseda in 
nasmeh. 

Tržič – V Dvorani tržiških olimpijcev je pred časom potekal 
prvi dobrodelni koncert za glasbenika, domačina Tomaža 
Ahačiča - Fogla. V zadnjih letih je 46-letni Tržičan dosegel 
povsem upravičeno priljubljenost pri gledalcih in poslušal-
cih, ki jih je navduševal z raznovrstnimi glasbenimi imitaci-
jami v oddaji Znan obraz ima svoj glas, številni se ga spom-
nijo tudi kot pevca zasedbe Abrakadabra ter pozneje Yuhu-
bande. Nedavno je tako vse pretresla novica o njegovi hudi 
bolezni, ki mu je vzela prav tisto, kar vsakemu pevcu največ 
pomeni – glas. Skoraj dva tisoč petsto obiskovalcev, vključ-
no z županom Borutom Sajovicem, se je udeležilo dobro-
delnega koncerta na pobudo Tomaževega prijatelja Domna 
Kuralta, na odru pa se je zvrstilo več kot trideset nastopajo-
čih. Tomaž je obljubil, da se bo boril še naprej in jih ne bo 
razočaral. Mnogi znani glasbeniki so Foglu v čast posneli 
tudi videospot skladbe Mi smo s teboj, ki je lepo ujela duha 
celotne prireditve in je še en dokaz, da znamo v stiski hitro 
priskočiti na pomoč. 

Polna dvorana za Fogla
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Neža Rozman

Tržič – Da je v Tržiču več-
krat veselo, se ve; tako je bilo 
tudi v četrtek, 3. decembra, 
ko smo Slovenci praznovali 
Ta veseli dan kulture, s kate-
rim obeležujemo rojstni 
dan pesnika Franceta Pre-
šerna. Na ta dan svoja vrata 
odprejo vsi muzeji in kultur-
ne ustanove, vstop vanje pa 
je prost. Tržiški muzej pri 
tem ni izjema. Odprli so vse 
tri stalne razstave; Tržiški 
šuštarji – zgodovino čevljar-
stva v Tržiču, Usnje vseh 
barv – zgodovino usnjarstva 
v kraju in Smuk – slovenski 
smučarski muzej. Skoznje 
so ves dan brezplačno vodili 
kustosi muzeja. 
Najnovejša izmed naštetih 
je usnjarska, pri kateri pri-
kažejo zgodovino usnjarske 
tradicije pa tudi postopke 
nastajanja usnja – od stroje-
nja kož pa do barvanja. V 
muzeju je na zabaven način 
poskrbljeno za najmlajše, za 
katere imajo pripravljene 
različne naloge. Ker pa ima-
jo radovedneži »na koncu 
prstov oči«, pa lahko pobo-

žajo različne kože, usnjene 
izdelke in pokukajo skozi 
luknjice, za katerimi se skri-
vajo usnjeni izdelki. 
Interaktivnost razstav se 
nadaljuje tudi pri čevljarski 
razstavi. Ta ponuja pogled v 
»berštat« – čevljarsko delav-
nico, ki je razsvetljena z 
lučjo na »gavge«, edinstve-
no svetilko, s katero so čev-
ljarji razsvetljevali prostore. 
Okoli petrolejske luči so 
krogle z vodo, ki so usmerja-
le svetlobo v čevljarjevo 
naročje. Najbolj privlačen je 
del razstave, kjer je na tlako-
vanih tleh razporejenih pre-
cej parov čevljev, ki so se 
skozi zgodovino nosili v 
Tržiču; ne manjkajo niti 
»gojzarji« – pohodni čevlji, s 
katerimi so Tržičani radi 
zahajali v hribe. Posebnost 
je drevo, na katerem »raste-
jo« čevlji znanih Slovencev; 
Miše Molk, Karla Erjavca, 
Alenke Bratušek itd.; svoj 
par je daroval tudi tržiški 
župan Borut Sajovic. Del 
razstave je namenjen tudi 
Petru Kozini, ustanovitelju 
Peka, ki je glas Tržiča pone-
sel v svet. 

Kozina pa ni bil edini, ki je 
proslavil Tržič po svetu. 
Pomemben del tega so bili 
tudi tržiški zimski olimpijci; 
do zdaj jih je bilo že 38. Njim 
je posvečena razstava Smuk. 
Razstavljene so številne 
smuči, vse od bloških pa do 
tistih, ki so peljale Jureta 
Koširja do zmage. Nekoliko 
nostalgije pa prinese tudi del 

stare sedežnice, ki je peljala 
na Zelenico. To je bilo za slo-
venske smučarje pomembno 
smučišče, saj so bili tereni 
primerni za trening, gneče 
pa tudi ni bilo veliko.
Če ste zamudili veseli dan, 
si veselje pričarajte tudi ob 
kakšni drugi priložnosti in 
spoznajte Tržič, ki ima zares 
bogato zgodovino. 

Od belih strmin  
do šuštarjev 
Ta veseli dan kulture so obeležili tudi v Tržiškem muzeju. S kustosi ste se lahko sprehodili po stalnih 
razstavah in izvedeli veliko o Tržiču in tradicijah v mestu.

Le čevlje sodi naj kopitar; Ta veseli dan kulture v čast 
pesniku Prešernu / Foto: Luka Rener

Manca Perko

Tržič – Na pobudo predsed-
nice KD FS Karavanke Saše 
Meglič in ob pomoči dr. 
Bojana Knifica sem se letos 
lotila raziskave o pevski kul-
turi Tržičanov. Da bi teorijo 
o slovenski ljudski pesmi 
podprla s praktičnimi ele-
menti, sem obiskala nekaj 
starejših občanov Tržiča, ki 
so v svojem otroštvu in mla-
dosti živeli z ljudsko pesmi-
jo in jo še danes ohranjajo v 
srcu. S pomočjo pripravlje-
nega vprašalnika in nekaj 
radovednosti sem dobila 
ogromno informacij o tem, 
kje in kdaj so v Tržiču pre-
pevali, katera društva oziro-
ma pevski zbori so nekdaj 
delovali v Tržiču, katere 
pesmi so najraje prepevali 
kot otroci, kaj je pesem 
pomenila nekoč, kako je lju-
di povezovala in kako se 
ljudska pesem razlikuje od 
sodobne. Teorijo, ki sem jo 
pridobila na Začetnem 
seminarju za vodje otroških 
folklornih skupin pri preda-
vanjih o ljudski vokalni glas-

bi na Slovenskem, sem tako 
sedaj lahko potrdila s pripo-
vedovanjem intervjuvanih.
Predstavitev raziskave je 
potekala v obliki predavanja 
v petek, 27. novembra, v 
društveni dvorani na Balosu. 
Pripovedovanja o ljudski 
glasbi so s praktičnimi pri-
meri popestrili pevci in pev-
ke ljudskih pesmi KD FS 
Karavanke, ki so zapeli kar 
nekaj ljudskih pesmi, ki so 
bile zapisane v Tržiču in nje-
govi okolici. Med njimi smo 

lahko prisluhnili tudi posko-
čnicam oz. štirivrstičnicam, 
ki so se vedno pele v kombi-
naciji s plesom, imenovanim 
štajeriš. Solist je najprej 
zapel, potem se je zaplesalo. 
Besedilo poskočnic so si 
navadno izmišljali sproti – 
vsebina je bila tako zelo raz-
lična: ljubezenska, domolju-
bna, hudomušna ipd. Na 
prireditvi so poslušalci lahko 
slišali kar nekaj poskočnic, ki 
opisujejo Tržič in Tržičane. 
Večini Tržičanov je poznana 

tale: »Tržiška dolin© ca velika 
res ni, je vendar kraljica z 
gorenjske strani.« Ali pa nas-
lednja, ki opeva Tržičanke: 
»Tržiška dekleta so lahko 
lepe, ko sonce posije, pa v 
senco zlete.«
Da so obiskovalci dobili 
popolno predstavo o poskoč-
nicah, smo petje podkrepili 
tudi s plesom. Eden od tržiš-
kih plesov, ki ga spremlja 
petje, je tudi šuštarska, mimo 
katerega v Tržiču ne more-
mo, saj zaznamuje dolgolet-
no čevljarsko tradicijo. Tudi 
tega smo vključili v predstavi-
tev. Ljudske pesmi so odraz 
krajev in življenja ljudi, zato 
so pevci in pevke ljudskih 
pesmi KD FS Karavanke ob 
koncu prireditve združili gla-
sove in zapeli še eno tržiško 
pesem: Oj, dolinca.
Z raziskavo smo pridobili 
kar nekaj gradiva za nadalj-
nje poustvarjanje pevske kul-
ture Tržičanov, pridobljeno 
znanje pa želimo širiti in ga 
predati občanom, ki jim 
pesemska dediščina nekaj 
pomeni. Le tako se bo ohra-
nila in živela med ljudmi.

Pevska kultura Tržičanov
Kje in kdaj so v Tržiču prepevali, katera društva oziroma pevski zbori so nekdaj delovali v Tržiču, 
katere pesmi so najraje prepevali kot otroci, kaj je pesem pomenila nekoč, kako je ljudi povezovala in 
kako se ljudska pesem razlikuje od sodobne ...

Raziskavo Pevska kultura Tržičanov so predstavili konec 
novembra na Balosu. / Foto: Luka Rener

Matevž Urbančnik

Po likovnih razstavah lani v 
Paviljonu NOB (Načeta pale-
ta se predstavi) in letos v Kul-
turnem centru Tržič (Jaz 
sem Prešeren), smo paletov-
ci dobili enkratno priložnost, 
da se naše ime sliši tudi v 
Ljubljani. Na povabilo umet-
nice Laure Ličer in Društva 
za teorijo in kulturo hendike-

pa smo se morali odzvati, 
zato smo zbrali svoja dela in 
jih pokazali širši javnosti na 
odprtju razstave z naslovom 
Korteksalni preboji. Na ogled 
je bila mesec dni v klubu 
SOT 24,5 – Metelkova mes-
to. Obiskali ste nas številni 
prijatelji in ljubitelji kulture, 
za kar se vam najlepše zahva-
ljujemo, še posebno pa Emi-
lu Bohincu in Lauri Ličer za 

prijazen sprejem in pogosti-
tev ter kitaristu Mihaelu Kav-
čiču za glasbeni vložek.
KUD Načeta paleta formalno 
obstaja šele eno leto, a se več-
krat spopadamo s pomanjka-
njem sredstev za delovanje 
društva. Trenutno nas je že 
sedemnajst članov, večino-
ma mlajših, ki bi radi naredi-
li še več za kulturo, družbo in 
zase. Tokrat nas je podprla 

Občina Tržič, zato gre pose-
bna zahvala še našemu župa-
nu. Upamo, da smo Tržiču 
povrnili s svojo predstavitvijo 
v Ljubljani, saj smo znova 
uspeli prikazati veliko mero 
kreativnosti in idejne enot-
nosti – kljub individualizmu 
izražanja. Vse naše dosedan-
je delovanje in fotografije 
lahko vidite na Facebook 
strani KUD Načeta paleta.

KUD Načeta paleta 
na Metelkovi
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Samo Lesjak

Tržič – Glasbena šola Tržič je 
v decembru že drugič pripra-
vila Božično-novoletni kon-
cert v Kulturnem centru 
Tržič. Predstavile so se 
komorne skupine, prvič 
kitarski ansambel, Orffova 
skupina, harmonikarski in 
šolski zabavni orkester. S 
svojim izvajanjem božičnih 
skladb so navdušili do zad-
njega kotička napolnjeno 
dvorano. »S tovrstnimi kon-
certi želimo predstavljati 
delovanje glasbene šole širše-
mu občinstvu in hkrati omo-
gočiti glasbeno rast našim 
učencem,« je po uspešnem 
koncertnem večeru dejal rav-
natelj šole Franci Podlipnik. 

Njihovi učitelji se redno ude-
ležujejo strokovnih seminar-
jev, študijskih skupin in se 
strokovno izpopolnjujejo, s 
tem pa učencem nudijo naj-
boljšo strokovno znanje s 
področja glasbenega pouka. 
Odlično delo učiteljev in pri-
dnost učencev odražajo šte-
vilna najvišja priznanja z 
državnih in mednarodnih 
tekmovanj, ki se jih redno 
udeležujejo. »Če se nam v 
bližnji prihodnosti uresniči 
dolgoletna želja po dodatnih 
učilnicah, bomo s tem dobili 
optimalne pogoje za delo in 
glasbeni razvoj,« je še dodal 
Podlipnik ter vsem bralcem v 
imenu Glasbene šole Tržič 
zaželel miren božič in srečno 
novo leto 2016.

Mladi tržiški glasbeniki 
navdušili

Kitarski ansambel Glasbene šole Tržič z mentorico Moniko 
Breuss / Foto: Luka Rener
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Neža Rozman

Tržič – Ljudje se radi šalijo o 
Tržiču, a Tržičani odgovarja-
jo, da kljub temu da res je 
luknja taka, v njej živijo 
veseli ljudje z voljo do ustvar-
janja. Kako velika je ta, se je 
pokazalo na podelitvi Kurni-
kovih priznanj za leto 2015, 
ki sta jih podeljevala Zveza 
kulturnih organizacij Tržič 
in Območna izpostava JSKD 
Tržič. Omenjeni organizaci-
ji sta prejeli kar 42 predlo-
gov za različna priznanja; 
tista za dolgoletno sodelova-
nje so podelili na dogodkih 
posamičnih društev, sveča-
no pa so podelili Kurnikove 
plakete; eno zlato, tri srebr-
ne in eno bronasto.
Poleg podeljevanja priznanj 
pa so si zbrani ogledali tudi 
dva nova dokumentarna fil-
ma iz cikla Filmski portreti 
tržiških ljubiteljskih kultur-
nikov. Tokrat so se s filmo-
ma poklonili Vinku Hlebšu 
in Ivu Kokalju za njuno dol-
goletno delo na področju 
kulture v Tržiču. 
Bronasto Kurnikovo plaketo 
so prejeli na Ljudski univerzi 
Tržič, saj vrsto let dviguje 
zavest in pripadnost lokalni 
dediščini. Organizirajo razli-
čne dogodke, slikarsko šolo, 

založniške projekte in študij-
ske krožke, pri katerih krepi-
jo kulturno identiteto Tržiča-
nov. Ljudska univerza pa v 
Tržiču skrbi tudi za medge-
neracijsko povezovanje. 
Prvo srebrno plaketo je pre-
jela Sanja Voglar, učiteljica 
in mentorica plesne skupi-
ne na Osnovni šoli Bistrica. 
Učence je s svojim delovan-
jem navdušila za ples in z 
njimi dvakrat dosegla zlati 
priznanji na državnem nivo-
ju. Navdušena je nad sodo-
bnim plesom in se v tej 
smeri, kot so povedali v 
napovedi, tudi redno izobra-
žuje. 

Srebrno Kurnikovo plaketo 
je prejela tudi Maja Tekavec, 
še ena mentorica plesne 
skupine, in sicer pri Folklor-
ni skupini Karavanke. 
Ukvarja se z mladimi plesal-
ci, s katerimi so v preteklih 
letih dosegli veliko – se pov-
zpeli tudi na državni nivo. 
Poseben uspeh je dosegla 
njihova predstava Micika, al 
bi rada ti moža. 
Mladinska skupina, ki delu-
je v sklopu KUD Leyli, je 
prav tako prejela srebrno 
plaketo, saj so dekleta aktu-
alne državne prvakinje v ori-
entalskih plesih. Sodelujejo 
pa tudi na številnih festiva-

lih izven državnih meja, kjer 
prav tako dosegajo vrhunske 
uvrstitve. 
Zlato Kurnikovo plaketo pa 
je prejela Jožica Koder, uči-
teljica slovenskega jezika v 
Tržiču in Bistrici. Po upoko-
jitvi se je usmerila v uredni-
ško, zbirateljsko, raziskoval-
no in lektorsko delo. Ukvar-
ja se z raziskovanjem slo-
venske folklore, sodeluje 
tudi pri občinskem glasilu 
Tržičan. Gospa Koder je 
uredniško načrtovala ali pa 
strokovno usmerjala veliko 
del o tržiški zgodovini, med 
drugim pa tudi napisala 
knjigo O Dolini in Dolincih. 

Tržičan, daleč poznan
Vsako leto v Tržiču podeljujejo Kurnikova priznanja, slovesno pa so podelili tudi Kurnikove plakete. 
Bronasto je prejela Ljudska univerza Tržič, srebrne so dobili Sanja Voglar, Maja Tekavec in mladinska 
sekcija KUD Leyli, z zlato pa so počastili delo Jožice Koder.

Neža Rozman

Tržič – Marjan Pančur je 
znan tržiški pevec, solist in 
slikar, ki je letos dopolnil 80 
let. Društvo upokojencev 
Tržič in Kulturno društvo 
tržiških likovnikov sta prip-

ravila razstavo in koncert v 
počastitev Pančurjeve oblet-
nice. Hkrati je bil to tudi let-
ni koncert moškega pevske-
ga zbora DU Tržič pa tudi 
ženskega zbora istega druš-
tva. Oba zbora vodi Stane 
Bitežnik.

Zbrane poslušalce je nago-
voril tržiški župan Borut 
Sajovic. V tednu, ko se je 
odvijal koncert, smo prazno-
vali Ta veseli dan kulture in 
župan je opozoril, da v Trži-
ču kulture ne obeležujejo le 
na en dan, pač pa vse leto. 

Recitiral je tudi Prešernovo 
Elegijo svojim rojakom – 
pesem, v kateri je slavni 
pesnik spodbujal ljudi, da bi 
bolj cenili zemljo, ki jo ima-
jo, in ljudi, ki hodijo po njej. 
Sajovic je želel poudariti, da 
ljudje ne spoštujemo dovolj 
domačega, saj pesem pravi: 
»Kar ni tuje, zaničuješ, sta-
rih šeg se zgublja sled, pev-
cov svojih ne spoštuješ, za 
dežele čast si led!«
Da so ponosni na svoj dom, 
so z več pesmimi pokazali 
tudi nastopajoči – pevski 
zbor je opeval Tržič in Trži-
čane. Lepoto kraja in ljudi v 
njem je znal prepoznati tudi 
gospod Marjan Pančur, na 
razstavi, katere avtor je sam 
in so jo odprli skupaj s kon-
certom, je razstavljenih več 
slik, na katerih so naslikani 
različni kraji v občini, tudi 
Kovor in Lom pod Storži-
čem. Ob visokem jubileju je 
imel avtor le še eno željo, in 
sicer pripraviti še eno samo-
stojno razstavo v Tržiču.
Na koncertu je predsednik 
Zveze kulturnih organizacij 
David Ahačič pevcem podelil 
Kurnikove značke za dolgolet-
no sodelovanje pri zboru. 
Zanimivost večera so bili 
gotovo slikarji, zbrani na 
odru, ki so slikali goste in nas-
topajoče; slike so nato podarili 
nekaterim gostom, tudi župa-
nu. Kot solista pa sta nastopila 
slavljenec in njegov brat, ki 
jima glas še odlično služi.

V čast osemdesetletniku
Pevski zbor Društva upokojencev Tržič je skupaj s tržiškimi likovniki 
pripravil koncert, s katerim so počastili tudi osemdeset let Marjana 
Pančurja, ki v zboru tudi prepeva. Obenem so odprli tudi razstavo, na 
kateri so zbrana dela slavljenca. 

Neža Rozman

Tržič – V tržiški glasbeni 
šoli vsako leto pripravijo 
veliko število koncertov, na 
katerih učenci pokažejo, 
koliko znanja so usvojili. 
Tokrat pa so pripravili neko-
liko drugačen koncert; vloge 
so se na njem obrnile. 
Namesto učencev so se 
predstavili skoraj vsi učitelji, 
ki poučujejo v glasbeni šoli. 
Prav učenci so budno spre-
mljali, kako spretno znajo 
učitelji igrati na inštrumen-
te, ki jih sicer poučujejo; 
preverjali so, ali sami upoš-
tevajo nasvete, ki jih sicer 
dajejo na učnih urah. 
Koncert se je začel z mojs-
trovino čudežnega dečka – 
Mozarta; zaigrali sta jo flav-
tistka Andreja Pogačnik in 
Tanja Ahačič na klavirju. 
Slednja je koncert tudi pove-
zovala in vsako točko na 
oder pospremila z zanimivo 
razlago o zgodovini nastan-
ka skladbe in z marsikomu 
neznanimi podrobnostmi iz 

avtorjevega življenja. Na vio-
lini sta se predstavili Eva 
Dukarič in Ana Avšič; s kla-
virskimi tipkami sta se poleg 
Ahačičeve poigravala še Pri-
mož Ahačič in Sašo Simič. 
Monika Breuss je zbrane s 
kitaro popeljala v toplo Špa-
nijo, takoj za njo pa je nasto-
pila Urša Kržič na violonče-
lu, ki je z Rahmaninovom 
šla v mrzlo Rusijo. Ob spre-
mljavi klavirja je zapela 
Natalija Radić. Angleško 
pokrajino, kot sta tudi sama 
dejala, sta poskusila pribli-
žati Klemen Smolej na kitari 
in Jure Rozman na bobnu. 
V poskočnih bolgarskih rit-
mih pa sta koncert zaključi-
la Jan Ulčnik na harmoniki 
in Robert Bone s klarine-
tom. 
Vodilo tržiške glasbene šole 
je: rastemo z glasbo v srcu. 
Dasiravno so majhna šola, 
pa jim je uspelo do konca 
napolniti koncertno dvora-
no in pričarati prijeten uvod 
v december; rastli z glasbo 
torej še bodo. 

Rusi, Španci in 
Angleži v Tržiču
Glasbena šola Tržič je pripravila koncert, na 
katerem so nastopali učitelji, in sicer z 
inštrumenti, ki jih sicer poučujejo. Otroci, sicer 
učenci glasbene šole, so jih z zanimanjem 
spremljali in se ob tem učili.

Urša Kržič, violončelo; spremlja jo Tanja Ahačič. 
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Tržičani, ki so dejavni na področju kulture, letošnji prejemniki Kurnikovih plaket 
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Moški pevski zbor DU Tržič, v ospredju pa slikar med slikanjem dogajanja na odru 
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Tržič – Tržiški muzej je v minulih dneh prijazno povabil v 
Kurnikovo hišo, kjer je bila na ogled razstava Jedli smo skro-
mno, a bilo je praznično. Predstavili so praznovanja in šege, 
značilne za adventni čas, jaslice, Miklavževanje, nošenje 
Marije, božič, pisanje voščilnic, okraševanje božičnega dre-
vesa, polnočnico, blagoslavljanje in koledovanje. Razstavili 
so jedi, ki so jih včasih pripravljali za božič, nekatere izmed 
dobrot je bilo mogoče tudi pokusiti. Jedi so pripravile člani-
ce Podeželskih žena Svit. 

Jedli smo skromno, a bilo je praznično

Razstavili so jedi, ki so jih včasih pripravljali za božič, 
nekatere izmed dobrot je bilo mogoče tudi pokusiti. 
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Nataša Durjava in 
Kristina Lindav,  
Vrtec Tržič

Tržič – »Novo šolsko leto, 
nov začetek« za Vrtec Tržič 
letos ni bil le rek, ampak je 
pomenil sploh velik premik 
v mednarodnem sodelovan-
ju. Po večkratnem hladnem 
tušu s strani programa Era-
smus je Vrtcu Tržič kot edi-
nemu slovenskemu vrtcu v 
tem šolskem letu uspelo 
postati del mednarodnega 
projekta strateškega part-
nerstva, ki bo s sredstvi pro-
grama Erasmus+ obogatil 
svoje strokovno delo. 
Projekt Through democracy 
to literacy (Skozi demokraci-
jo k pismenosti) povezuje 
štiri države: Slovenijo, Islan-
dijo, Španijo in Poljsko. Z 
navedenimi državami smo v 
prejšnjem šolskem letu že 
sodelovali tudi prek projekta 
e-Twinning z naslovom The 
Gruffalo – Zverjasec, po 
istoimenski slikanici pisate-
ljice Julie Donaldson. Skozi 
ta projekt so otroci na različ-
ne inovativne in igrive nači-
ne razvijali svojo pismenost. 
Novi in obsežnejši projekt 
prinaša poglobljeno medna-
rodno izkušnjo in delo na 
področju spoštovanja demo-
kratičnosti in razvijanja 
delovnih metod porajajoče 
se pismenosti pri otrocih. S 
tem dveletnim projektom si 
bomo na edinstven način 

prizadevali slediti vseobse-
gajočemu cilju izboljšati 
kakovost predšolske vzgoje 
z uporabo inovativnih 
metod pri delu z otroki. 
Zanimalo nas bo, kako lah-
ko vzgojitelj konkretno pod-
pira demokracijo in pisme-
nost v vrtcu, na kakšne nači-
ne se lahko otroci udeležuje-
jo učnih procesov, kako v 
vse to vključiti tudi starše, in 
če pogledamo skozi dnevno 
rutino, kako bi še lahko 
izboljšali demokracijo in 
pismenost skozi praktične 
izkušnje, kamor vključuje-
mo tudi organizacijo prosto-
ra in postavitev pohištva v 
igralnici; predpostavljanje 
možnosti izbire otrok je v 
preteklih letih že bila rdeča 
nit strokovnega dela v Vrtcu 
Tržič, npr. Rekonceptualiza-
cija časa počitka in spanja 
otrok v vrtcu. 
Projekt je usmerjen predv-
sem na vzgojitelje sodelujo-
čih vrtcev, ki bodo z uporabo 
strokovnega znanja in avto-
nomije dali še dodaten pou-
darek predpisnemu razvoju 
otrok. Med seboj si bomo 
izmenjali delo in izkušnje, 
saj predvidoma delujemo po 
različnih pristopih, modelih 
in metodah dela. Bolj bomo 
pozorni na vsebine dejavno-
sti, ki razvijajo pismenost 
predšolskih otrok, hkrati pa 
si želimo ustvarjati demo-
kratično vzdušje, ki spodbu-
ja pozitivne procese v skupi-

ni in se postavlja po robu 
negativnim. S tem bomo 
posegli v še kakovostnejšo 
izvedbo dejavnosti, ki so že 
umeščene v delo v vrtcu in o 
katerih priča poseben dose-
žek v preteklem šolskem 
letu, ko je Vrtec Tržič izdal 
in založil pripovedko z ilus-
tracijami otrok z naslovom 
Kako je nastalo naše mesto 
Tržič. Ne le da knjižica ude-
janja omenjene usmeritve 
vrtca, temveč hkrati tudi 
krepi našo kulturno identi-

teto, ki se v tem času in pro-
storu zdi iz dneva v dan 
pomembnejša.
Vključevanje demokracije in 
pismenosti v vrtce naj bi 
postalo nekaj vsakdanjega, 
naravnega in samoumevne-
ga, konkretne situacije pa so 
včasih še daleč od želenega. 
Ravno zato še zlasti cenimo 
našo (z)možnost mednaro-
dnega sodelovanja, saj bo to 
zagotovo obogatilo znanje 
strokovnih delavcev pri delu 
z otroki. 

Bogatimo svoje znanje
Vrtec Tržič je edini vrtec v Sloveniji, ki je v letošnjem letu pridobil sredstva programa Erasmus+.

Vrtec Tržič je izdal in založil pripovedko z ilustracijami 
otrok z naslovom Kako je nastalo naše mesto Tržič. 
Knjižica tudi krepi kulturno identiteto, ki se v tem času in 
prostoru zdi iz dneva v dan pomembnejša.

Tržič – V Vrtcu Tržič je za 
izjemno delo pri projektu 
eTwinning Read the World 
vodja projekta in pomočni-
ca vzgojiteljice Andreja Sta-
nek poleg nacionalnega 
znaka kakovosti pridobila še 
evropski znak kakovosti. To 
pomeni, da je bilo njeno 
delo skupaj z delom njenih 
otrok v skupini ter celotnega 
vrtca priznano na najvišji 
evropski ravni. L. S. 

Prejela evropski znak 
kakovosti

Andreja Stanek

Suzana P. Kovačič

Tržič – Ljudska univerza 
(LU) Tržič je v zadnjem času 
izvedla kar nekaj odmevnih 
dogodkov, pa naj poleg jezi-
kovnih, študijskih in slikar-
skih programov omenimo 
predavanje, ki se bo po 
novem letu nadaljevalo v 
obliki tečaja o ambiental-
nem  mozaiku. Predavatelji-
ca je udeležence popeljala v 
svet mozaika in predstavila 
svojo osebno zgodbo, kako 
se je srečala s to čudovito 
umetnostjo, ki je postala 
pomemben del njenega živ-
ljenja. »Zelo množično je 
bilo obiskano predavanje 
Tatjane Miljavec z naslovom 
Nasmeh srca. Skozi primere 
svoje terapevtske prakse je 
predstavila, kaj lahko sami 
naredimo za svoje zdravje in 
srečo, pa potem novoletno 
ustvarjanje z mentorico Maj-
do Fiksl, ki je prava zaklad-
nica različnih idej,« je nekaj 
dejavnosti povzela direktori-
ca LU Tržič dr. Metka Kni-
fic. Trenutno potekata zani-
miva in dobro obiskana izo-
braževalna programa Ons-
transki svetovi in potovanje 
duš skozi psihoterapijo z 
mentorico Natalijo Brumen 
ter Slovenska ljudska plesna 
dediščina z mentorico Met-
ko Knific. 
Pri LU razvijajo medgenera-
cijsko učenje, s katerim želi-
jo preseči globok prepad 
med generacijami in olajšati 
prenos znanja med predsta-
vniki različnih generacij. 
Spodbujajo ustvarjalne pris-

tope vseh udeležencev, ki 
tako lahko spoznavajo, kaj 
se lahko naučijo od drugega. 
»Starejši ljudje lahko mlade 
ogromno naučijo. Lahko so 
njihovi svetovalci in mentor-
ji, pomagajo jim lahko pri 
doseganju boljših učnih 
rezultatov, oblikovanju pri-
hodnosti in spodbujajo 
medkulturno razumevanje. 
Vendar ne smemo prezreti, 
da lahko tudi mladi veliko 
naučijo starejše. V izobraže-
valne programe Univerze za 
tretje življenjsko obdobje se 
vključujejo starejši upokoje-
ni, starejši brezposelni, sta-
rejši zaposleni, ki se priprav-
ljajo na upokojitev. Gre za 
programe, kot so Zgodovina 
umetnosti, Izobraževalni 
izleti, Zeliščarstvo ipd.,« je 
še dodala Metka Knific.
V Kulturnem centru Tržič je 
3. decembra potekala prire-
ditev Ta veseli dan kulture s 
podelitvijo Kurnikovih pla-
ket v organizaciji Zveze kul-
turnih organizacij Tržič. 
Med nagrajenci je bila tudi 
LU Tržič. Prejela je prizna-
nje za dolgoletno strokovno 
in organizacijsko delo v lju-
biteljski kulturi. Na priredi-
tvi je bil prikazan tudi film o 
Vinku Hlebšu (mentorju 
slikarske šole), za katerega 
je zbirala gradivo in nato 
film režirala direktorica LU 
dr. Metka Knific. LU Tržič 
kljub neurejenemu sistemu 
izobraževanja odraslih na 
nacionalni ravni kakovostno 
in odmevno pripravlja pro-
grame, ki so občanom prija-
zni in dostopni.

Nudijo veliko 
različnih vsebin 
Pri Ljudski univerzi Tržič potekajo številni 
zanimivi programi, dogodki, že po novem letu 
bodo imeli tečaj ambientalnega mozaika. 

Izobraževalni izlet v Žalec konec novembra / Foto: arhiv LU Tržič 
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Dobrodošli v  
Tržiškem muzeju!

Tržiški muzej lahko obiščete vsak dan, med 10. in 18. uro, 
razen ponedeljka in praznikov. 
Na ogled imajo tri nove sodobne interaktivne stalne 
razstave: čevljarsko, ki je tudi njihova najpomembnejša,
usnjarsko, katero so odprli letos oktobra in smučarsko,
kjer razstavljajo najzanimivejše predmete iz zgodovine
smučanja.
Odrasli obiskovalci si lahko razstavo ogledajo v  
spremstvu kustosa ali pa sami, saj so razstave zasnova-
ne tako, da obiskovalec predstavljene tematike lahko 
raziskuje tudi sam.

Na novih razstavah Tržiškega muzeja so pripravili pot  
jelenčka Jake, ki je namenjena otrokom. Urejeni so tudi 
posebni pedagoški kotički, kjer lahko otroci delajo poskuse, 
gledajo posnetke, izvejo številne zabavne zanimivosti,  
poslušajo pravljice in pesmi, rokujejo z replikami muzejskih 
predmetov, uporabljajo orodje itd. Po razstavi jih vodi  
kustos muzeja.
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Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič
T: 04 53 15 500
E-naslov: trziski.muzej@guest.arnes.si
www.trziski-muzej.si
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Maja Ahačič  
in Nina Vogelnik

Tržič – Mentorice planinske 
vzgoje treh šol, Tanja Kralj 
in Joži Seifert z OŠ Bistrica, 
Anči Žohar in Darja Miku-
landra z OŠ Tržič, Maja 
Ahačič s podružnične šole 
Podljubelj, je združil načel-
nik mladinskega odseka, 
planinski vodnik Stane Kob-
lar. V množično skupino 
pohodnikov vedno povabi 
ustrezno število planinskih 
vodnikov: Primoža Štamcar-
ja, Pavleta in Meto Habjan, 
Petra Megliča, Janka Megli-
ča, Bernarda Aliča, Joža in 
Alenko Rožič, novo planin-
sko vodnico Nino Vogelnik, 
ki je že naša stalna članica. 
V letu, ki se izteka, smo 
desetkrat v naravo odpeljali 
mlade planince od prvega 
do petega razreda, dvakrat 
od tega smo šli z najmlajši-
mi na tabor. Vseh udeležen-
cev je bilo okoli 740.
V januarju je prav gotovo 
vsem petdesetim udeležen-
cem ostal v spominu dvod-
nevni zimski tabor na Zele-
nici. V februarju smo se 
odpravili na tradicionalno 
sankanje v Tamar in pogle-
dali skakalce na planiških 
napravah.
Tudi dvodnevni junijski 
tabor na Zelenici je bil nekaj 
posebnega. Na septembrski 
izlet po poti Triglavske Bis-
trice v dolino Vrat smo se 
odpeljali kar s tremi avtobu-
si. Oktobra smo se peš 
odpravili izpred podljubelj-
ske šole skozi Vasovje na 
Kal in po markirani stezi do 
Završnikovega roba in se po 
cesti vrnili pred šolo. Uživali 
smo v domačem kraju in v 
gostoljubju domačinov. 

Novembra smo se z dvema 
avtobusoma odpeljali do 
Preddvora. Po zasneženi 
markirani poti smo se povz-
peli na Sv. Jakoba. Za učen-
ce prvega triletja in predšol-
ske otroke je bil to kar zahte-
ven zimski vzpon. Decem-
bra smo se z Ljubelja povz-
peli na vrh starega prelaza. 
Gostoljubni lastnik dr. Silvo 
Tischler in njegova ekipa so 
za 80 planinčkov pripravili 
Miklavžev čaj in bombone. 
V letu 2015 smo se odrasli 
potrudili, da je bil vsak izlet 
poučen, zabaven in fiziološ-
ko učinkovit, sicer prilago-
jen starosti planincev.

Pridružite se nam
Čeprav je upad med mladi-
mi v višjih razredih zelo 
velik, se trudimo, da bi 
obdržali čim več mladih 

pohodnikov. Zaradi organi-
zacije in zniževanja stroškov 
prevoza se na izletih večkrat 
pridružimo Vodniškemu 
odseku. Tako druženje pos-
tane medgeneracijsko. Da bi 
bil program čim zanimivej-
ši, smo v šolskem letu 
2014/2015 poleg klasičnih 
pohodov organizirali nočni 
pohod do Koče pod Storži-
čem. Zimske mesece smo si 
popestrili s športnim sanka-
njem na Ljubelju s pomočjo 
Sankaškega kluba Podlju-
belj in izdelovalca sani Boš-
tjana Rožiča, ki nam je omo-
gočil brezplačno izposojo 
sank. Pridružili smo se Ple-
zalnemu odseku PD Tržič, 
kjer so nam predstavili špor-
tno plezanje na umetni ste-
ni. Ostala srečanja so bila 
bolj klasično pohodniška, pa 
zaradi tega nič manj zani-
miva. Verjetno najbolj zani-

miv pa je dvodnevni zimski 
planinski tabor, ki ga orga-
niziramo v decembru. Lani 
smo zimovali v Koči na 
Dobrči. V dveh dneh združi-
mo hojo, druženje, igro in 
bivanje v in z naravo. Lanski 
zimski tabor je bili sicer 
zelen, zato pa si za letošnje-
ga, ki nas še čaka, želimo 
veliko snega. V sredini 
decembra se odpravljamo 
na Zelenico in radi bi se pre-
izkusili tudi v krpljanju.
Program za leto 2016 je pri-
pravljen, na nas je, da v svo-
jo družbo povabimo vse, ki 
si želijo druženja, gibanja, 
stika z naravo in ljudmi. 
Mladino bi radi naučili in 
jim pokazali, da je aktivno 
preživljanje prostega časa in 
druženje z ljudmi vseh 
generacij sprostitev, ki pri-
nese zadovoljstvo vsem ude-
leženim.

Pristen stik z naravo
Združeni v mladinskem odseku Planinskega društva Tržič se zavedamo, da je narava največja učilnica 
in telovadnica ter da imata Tržič in njegova okolica odlične planinske poti. 

Pozdrav s starega Ljubelja / Foto: Stanko Koblar

Ajda Bizjak, 8. a,  
OŠ Križe

Križe – Odšle smo v Osnov-
no in srednjo šolo Dinkels-
cherben na Bavarsko, kjer 
smo v istoimenskem kraju 
teden dni preživele v družbi 
nemških gostiteljev in učen-
cev iz drugih partnerskih 
šol. V nedeljo zvečer smo se 
nastanile v domovih nem-
ških učencev, v ponedeljek 
zjutraj pa z njimi odšle v 
šolo. Najbolj zanimiva je bila 
ura geografije, kjer smo s 
pomočjo igre Geocatch spo-
znale Dinkelscherben. 
Popoldan smo obiskali Lego-
land, ki nam je bil zelo všeč. 
V torek smo nemškim učen-
cem predstavile Slovenijo in 

ob koncu pripravile še kviz. 
Popoldne smo preživele v 
živalskem vrtu v Augsburgu. 
V sredo smo obiskali eno 
največjih nemških znameni-
tosti – grad Neuschwanste-
in. Največji dogodek četrtka 
je bila popoldanska zabava v 
šoli, na katero so prišle tudi 
vse gostiteljske družine. 
Tudi zadnji dan obiska smo 
preživele najprej v šoli, 
popoldne pa na izletu v Aug-
sburgu, kjer smo si ogledali 
lutkovno predstavo Trnuljči-
ca. S solzami v očeh smo v 
poznih petkovih urah zapu-
stile Nemčijo, ki nam bo za 
vedno ostala v lepem spomi-
nu, z novimi prijatelji pa 
smo si obljubili, da ostane-
mo v stikih. 

Z lepimi spomini na Nemčijo
Učenke Osnovne šole Križe, Maja, Sara in Ajda, smo se v okviru projekta Erasmus in v spremstvu 
učiteljic nemščine in zgodovine za teden dni odpravile v Nemčijo na mednarodno izmenjavo učencev.
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Učenci 2. in 3. razreda 
POŠ Lom pod Storžičem

Lom pod Storžičem – Živi-
mo v Lomu pod Storžičem. 
Pri nas je veliko kmetij. 
Odločili smo se, da bomo 
kakšno obiskali. Želeli smo 
videti domače živali in izve-
deti, kakšno delo opravljajo 
kmetje na kmetiji. Tako 
smo odšli najprej na ekološ-
ko kmetijo Pr©  Zabrnek. 
Gospodar kmetije Izidor 
Ahačič nas je lepo sprejel. 
Popeljal nas je naokrog in 
nam razkazal vsa gospodar-
ska poslopja, vrt, polje in 
pašnik, kjer so se pasli krave 
in telički. Videli smo veliko 
živali in smo izvedeli več 
zanimivih stvari. Gospodar 
nas je na koncu pogostil z 

domačim čajem in jabolki. 
Dobili smo tudi darilo – vre-
čke z zelišči za čaj. 
Potem smo obiskali še kme-
tijo Pr©  Žirovc. Tam sta nas 
lepo sprejela gospodar Gre-
gor Roblek in gospodarica 
Janja Meglič. Tudi ta kmeti-
ja je ekološka. Ukvarjajo pa 
se še s predelavo lesa. Gos-
pod Gregor nam je pokazal, 
kako žaga hlode in iz njih 
nastanejo tramovi in deske. 
Gospa Janja pa nas je peljala 
do ovc, kjer smo jih lahko 
nahranili. Na tej kmetiji je 
doma naša sošolka Maša. 
Pogostila nas je s sladkimi 
dobrotami. 
Vsem se zahvaljujemo, da 
smo lahko preživeli dopol-
dan malo drugače. Bilo je 
zelo zanimivo in poučno.

Bili smo na kmetiji

Tija Stritih, 5. b,  
OŠ Bistrica pri Tržiču

Bistrica pri Tržiču – Ob pet-
kih v podaljšanem bivanju z 
učiteljem Mitjem ustvarja-
mo. Nek petek so drugi otro-
ci najprej s kredami narisali 
skico na zunanja tla. Nato 
ko sem prišla jaz in moji dve 
prijateljici, smo začeli barva-
ti z belo barvo. Barvali smo 
tisti, ki smo bili v podaljša-
nem bivanju. Ko smo vse 
pobarvali, smo morali poča-
kati, da se barva posuši. 
Otroci, ki so bili zunaj, so 

spraševali, kaj bo. Tudi 
nekaj učiteljev nas je prišlo 
pogledat in vprašat, kaj dela-
mo. Ko smo jim povedali, so 
bili navdušeni. Povedali 
smo jim, da bomo naredili 
še dva ristanca in kačo, ki bo 
imela vse črke abecede. Uči-
teljica je vprašala, ali lahko 
prispeva še kakšne svoje ide-
je, in smo ji dovolili. Sedaj 
pa čakamo, da Tia Dobrin 
skicira ristanca, ki ju bomo 
pobarvali. Sama sem narisa-
la en ristanc, ki smo ga 
izbrali. Komaj čakam, da 
začnemo z risanjem.

Novo merilo za skok  
v daljino
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Magda Mandelc, Ženski 
rokometni klub Tržič

Tržič – V letošnji tekmovalni 
sezoni 2015/2016 naša 
dekleta v državnem prvens-
tvu Tekmovanje mladih 
sodelujejo v štirih starostnih 
kategorijah: mlajše deklice A 
in B – skupina CENTER, sta-
rejše deklice B – 1. državna 
liga in mladinke – skupina 
Zahod. Treningi potekajo tri 
do štirikrat tedensko v Dvora-
ni tržiških olimpijcev in telo-
vadnici OŠ Bistrica. Na vseh 
treh tržiških osnovnih šolah 
in podružnični šoli Goriče pa 
se izvaja tudi interesna dejav-
nost igre z žogo – mini roko-
met, v katero je vključeno 
veliko deklic in tudi nekaj 
dečkov letnik 2005 in mlajši.
Ob zaključku leta bo v sobo-
to, 19. decembra v Dvorani 
Tržiških olimpijcev v Tržiču 
potekal drugi Božično-novo-
letni rokometni turnir, na 
katerem se bodo predstavile 
vse ekipe našega kluba, 
sodelovale pa bodo tudi eki-
pe SC Ferlach (Borovlje) in 

RK Sava Kranj. Glavni 
namen tekmovanja je pou-
darek na uživanju v roko-
metni igri in medsebojnem 
druženju ter sklepanju 
novih poznanstev in prija-
teljskih vezi. 
Veseli smo, da   v Tržiču 
rokomet postaja vse bolj 

popularen pri mladih dekli-
cah, ki svoj prosti čas name-
nijo športu (treningom in 
tekmam), zdravemu življe-
nju, druženju s prijateljica-
mi, potovanju po Sloveniji 
... Še vedno   vabimo dekli-
ce, ki imajo veselje do iger z 
žogo in želijo igrati roko-

met, da se nam pridružijo 
na treningih, ki so organizi-
rani v športni dvorani v 
Tržiču in v telovadnicah 
tržiških osnovnih šol (doda-
tne informacije o klubu 
in   treningih lahko najdete 
na https://www.facebook.
com/zrk.trzic).

Jubilej ženskega 
rokometa
Ženski rokometni klub Tržič deluje že deseto leto. Že jutri pa bo v Dvorani Tržiških olimpijcev potekal 
drugi Božično-novoletni rokometni turnir. Suzana P. Kovačič

Tržič – »Naj se spektakel 
začne,« je tekmo v © žepnem©  
hokeju med številnimi 
hokejskimi legendami in 
pred številnimi obiskovalci 
napovedal predsednik Bali-
narskega kluba Tržič AC 
Žepič Dušan Kavčič ob 
nedavnem odprtju drsališča 
pod streho na Ravnah. Prav 
dobro sodelovanje balinar-
skega kluba in Občine Tržič 
je drugo leto zapored pripe-
ljalo do tega, da se na Rav-
nah spet drsa. Drsališče je 
odprto vsak dan od 16. ure 
do 19.30, za odrasle tudi od 
19.30 do 21. ure, ob sobotah, 
nedeljah in med šolskimi 
počitnicami pa tudi od 10. 
do 12. ure. Drsanje je brez-
plačno, v prostorih balinar-
skega kluba pa je možna 
tudi izposoja drsalk za sim-
bolično ceno en evro. 
In če se še malo pomudimo 
pri hokejski tekmi: igrali so 

tri na tri, namesto tretjin so 
bile na koncu kar četrtine, 
vsaka po deset minut. Z 
rezultatom 19 : 17 so zmaga-
li Jeseničani (Tomaž Razin-
gar, Jože Razingar, Andrej 
Razinger, Bine Felc, Borut 
Vukčevič, Miha Rebolj, Sil-
vo Poljanšek in Janez 
Tušar), ampak tudi Tržičani 
(Martin Belhar, Jernej 
Čerin, Danilo Hafner, Ivko 
Japelj, Nejc Japelj, Silvo 
Japelj, Viktor Jelar, Zoran 
Jelar, Nik Oman, Grega 
Podrekar, Borut Sajovic in 
Luka Teran) so pokazali svo-
jo borbenost. Dogodek so 
popestrili odlični plesalci 
Plesnega kluba Tržič in prav 
tako odlični umetnostni 
drsalci iz Drsalnega kluba 
Jesenice. Seveda pa je lede-
na ploskev na Ravnah za 
rekreativno drsanje namen-
jena prav vsem generacijam 
z različnim drsalnim znan-
jem. Drsališče bo odprto do 
15. januarja 2016. 

Drsanje pod streho 
je brezplačno

Drsališče na Ravnah bo odprto do 15. januarja, 
na odprtju pa so se pred številnimi gledalci v 
prijateljskem srečanju pomerili tržiški hokejisti in 
ekipa veteranov jeseniškega hokeja.

Tako je, ko se pomerijo profesionalci ... / Foto: Luka Rener

... in tako so danes videti bodoči profesionalci, na primer 
Rok Rener, ki hokej že trenira. Seveda pa je drsalna ploskev 
na Ravnah namenjena prav vsem generacijam z različnim 
drsalnim znanjem. / Foto: Luka Rener

Biserka Drinovec, 
Športna zveza Tržič

Tržič – Res lepo je bilo pogle-
dati igro naših mladih upov, 
ki so se pomerili s svojimi 
starejšimi, že izkušenimi 
kolegi. Zaradi številne udele-
žbe ekip smo se odločili in 
ekipe razdelili v dve skupini, 
ki so se pomerile med seboj. 
Po rednem delu sta se  prvi 
dve ekipi iz vsake skupine 
(Bistriški orli in Dream team 

ter Tazadnja ekipa in Draft 
steelers) uvrstili v polfinale. 
Zmagovalca polfinala, Ta 
zadnja ekipa in Dream stee-
lers, sta se pomerila za prvo 
mesto, Bistrški orli in Dre-
am team pa za tretje mesto. 
Zmago so osvojili fantje iz 
Tazadnje ekipe (Jože Pirnat, 
David Kokalj, Urban Trste-
njak in Avgust Braatz), dru-
gi so bili Draft steelers, za 
ekipo so igrali Rok Škufca, 
Matic Polajnar, Andraž 

Baloh, Matic Cokan in Alojz 
Marčun, tretje mesto so 
zasedli Dream team, za 
katere so nastopili Vitan 
Zavrl, Domen Vrhovnik in 
Matej Slatnar. Četrti so bili 
Bistriški orli v sestavi Mark 
Stubljar, Miha Frantar in 
Nejc Pavšek. Sodelovali so 
še Tržiški levi, OŠ Tržič, 
Mamice in Ekipa Tilen.
Najboljši metalec trojk je bil 
letos Domen Vrhovnik, član 
ekipe Dream team. Za naj-

boljšega v zabijanju pa je 
letos žirija izbrala Urbana 
Trstenjaka iz Tazadnje eki-
pe. Prve tri ekipe so prejele 
pokale in medalje, najboljša 
v zabijanju in metanju trojk 
pa sta prejela pokal. Vse eki-
pe so prejele praktične 
nagrade naših sponzorjev. 
Hvala vsem ekipam, ki so 
pripomogle k odlični igri. 
Upam, da se srečamo tudi 
naslednje leto v še večjem 
številu. 

Slavila Tazadnja ekipa
Turnir trojk je potekal 4. decembra v okviru tekmovanj za občinski praznik. Nastopilo je osem ekip, 
med njimi tudi ena ženska ekipa, kar je bilo za vse udeležence popolno presenečenje. Poleg domačih 
mladincev in odraslih ekip se nam je pridružila še ekipe iz Ljubljane. 
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Križe – V nedeljo, 13. decembra, so v okviru občinskega pra-
znika Občine Tržič v Križah organizirali odprto šahovsko 
prvenstvo. Ta tradicionalni dogodek je ob podpori Krajevne 
skupnosti Križe izvedla Športna zveza Tržič. Udeležba je 
vsako leto večja, kar priča, da je tekmovanje organizirano 
vzorno in da so Tržičani željni takšnih tekmovanj. Med 29 
udeleženci prireditve je šla zmaga v roke Dušana Zorka, 
drugi je bil Boštjan Pretnar, tretji pa Metod Logar. Najboljši 
Tržičan in s tem občinski prvak za leto 2015 je postal Arif 
Begulič. Razglasili so tudi najboljšega tekmovalca nad 60 
let, to je Tase Ristov, in najboljšega mladega udeleženca 
turnirja v kategoriji do 20 let, ki je postal Vili Grdič.

Odprto občinsko prvenstvo v šahu
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Jure Markič

Naklo – Plesni klub Tržič je 
bil pred kratkim organiziral 
kar dve tekmovanji, in sicer 
Pokal Slovenije v akrobat
skem rokenrolu in tekmova
nje v break danceu za vse 
kategorije. Prepolna dvora
na OŠ Naklo je bila prizori
šče odličnih plesnih nasto
pov v dopoldanskem času 
najboljših plesalcev akrobat
skega rokenrola v Sloveniji, 
v popoldanskem času pa 
najboljših plesalcev break 
dancea z vse Slovenije. 
Ponovno smo odlično nasto
pili plesalci rokenrola ples
nega kluba Tržič, in sicer 1. 
mesto Ajša in Ajd; mlajši 
mladinci: 1. mesto Tej in 

Teja, 3. mesto Domen in 
Nika, 6. mesto Teja in Nejc, 
9. mesto Jure in Iris; starejši 
mladinci: 4. mesto Jaka in 
Kaja, 9. mesto Lara in Maj, 
10. mesto Matic in Ema; čla
ni A: 2. mesto Jure in Lejla.
Tudi tekmovanje v break 
danceu je zaznamovala eki
pa Plesnega kluba Tržič, od 
več kot stotih plesalcev vseh 
kategorij je barve Tržiča zas
topalo trideset tekmovalcev. 
Odlično vzdušje, krasni sod
niki in najboljši plesalci so 
se potrudili, da smo plesni 
spektakel zaključili tudi z 
dvojno zmago plesalcev Ple
snega kluba Tržič, prvo 
mesto sta si priplesala Mar
ko Stegnar in Kristjan Debe
ljak. Čestitke vsem!

Plesni spektakel  
v Naklem

Rokenrol plesalci plesnega kluba Tržič 

Zmagovalca v break danceu: Kristjan in Marko iz Plesnega 
kluba Tržič / Foto: Plesni klub Tržič
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Tržič – Občina Tržič, Športna zveza Tržič in tržiške osnovne 
šole se že od leta 2010 uspešno vključujejo v projekt Zdrav 
življenjski slog, ki je namenjen učencem od prvega do devet-
ega razreda. Gre za navajanje otrok od šestega do petnajst-
ega leta starosti na zdrav življenjski slog s pomočjo dodatne 
športne aktivnosti. Državni razpis za sofinanciranje projekta 
se je zaključil konec novembra, na nov razpis pa še čakajo. 
Tržiški župan Borut Sajovic in sekretarka pri Športni zvezi 
Tržič Biserka Drinovec sta poudarila, kako pomemben in 
koristen je ta projekt za otroke, zato so se v tržiški občini 
dogovorili, da bodo v prehodnem obdobju do novega razpi-
sa potrebna finančna sredstva za nemoteno nadaljevanje 
projekta zagotovili sorazmerno občina, športna zveza in 
osnovne šole. Drinovčeva je še dodala, da so ena redkih 
občin, ki so poiskali takšno rešitev. 

V občini © rešili©  Zdrav življenjski slog 

Vilma Stanovnik

Tržič – Žan Košir je na krilih 
dveh olimpijskih kolajn iz 
Sočija tudi v zadnji sezoni 
dokazal, da gre za izjemnega 
športnika, saj je v Lachtalu 
postal svetovni podprvak v 
paralelnem veleslalomu, še 
eno izjemno sezono pa je 
kronal s prvim mestom v 
svetovnem pokalu. Poleg 
tega je osvojil mali kristalni 
globus za paralelni slalom in 
veleslalom ter tako osvojil 
vse, kar se je osvojiti dalo.
Izjemni dosežki so pomenili 
tudi, da se je znova uvrstil v 
elitno trojico najboljših slo
venskih športnikov, saj sta v 
letošnjem glasovanju šport
nih novinarjev več glasov kot 
on dobila le smučarski ska
kalec Peter Prevc in biatlo
nec Jakov Fak. Žan Košir pa 
si je zaslužil tudi veliko sta
tuo, najvišje priznanje, ki ga 
vsako leto podeljuje Olimpij
ski komite Slovenije – Zdru
ženje športnih zvez. »Res je 
bilo minulo leto zame zelo 
uspešno, spomini so lepi in 
vsega skupaj ne bom kmalu 
pozabil,« je ob prejemu 
novih priznanj povedal Žan 
Košir.
Simpatični Tržičan, ki je pri 
31 letih še vedno motiviran 
za nove podvige, pa v pripra
vah na letošnjo sezono ni 
imel sreče, saj zaradi bolečin 
v hrbtu ni mogel normalno 

trenirati, prav tako pa je 
izpustil začetek svetovnega 
pokala v italijanski Carezzi. 
»O svojih težavah, ki se vle
čejo že dlje časa, nisem veli
ko pripovedoval. Gre za poš
kodbe živcev in tudi diagno
zo je težko postaviti. Po 
sezoni sem potreboval kar 
nekaj časa, da se je telo ohla
dilo, da so se bolečine pole
gle, in trenutno lahko rečem, 
da se stanje izboljšuje. Ven
dar o novih tekmah še ne 
premišljujem, še nisem 
napet in še ne spim slabo. 
Treniram po svojih močeh, 
želim si, da bi ujel nivo, ki je 
na tekmah potreben za zma
ge. Kdaj to bo, je trenutno še 
težko povedati. Želim si, da 
bi bil pripravljen do domače 
tekme januarja na Rogli, 
vendar bo za ta cilj moralo 
vse iti po načrtu, ki sem si ga 
zastavil. Lahko se zgodi celo, 
da vso sezono ne bom tek
moval,« pravi Žan Košir, ki 
pa vseeno še ni potegnil črte 
pod svojo res uspešno šport
no kariero. 
»Ko si nekaj časa odsoten, 
takrat vidiš, kako težko se je 
umakniti iz življenja vrhun
skega športnika. Enostavno 
ti nekaj hudo manjka in zato 
o koncu kariere še ne razmiš
ljam,« še pravi Žan Košir, ki 
ga tolaži dejstvo, da v tej 
sezoni na koledarju ni velike
ga tekmovanja, svetovnega 
ali evropskega prvenstva. 

Pred negotovo sezono
Po odlični sezoni, v kateri si je deskar Žan Košir zagotovil kar tri kristalne globuse in pred kratkim 
dobil priznanje za tretjega najboljšega med vsemi slovenskimi športniki, se nova sezona ni začela po 
njegovih željah, saj mu je poškodba preprečila, da bi lahko nastopil že na uvodnih tekmah.

Žan Košir s priznanjem za tretje mesto med vsemi 
slovenskimi športniki in priznanjem OKS – Združenja 
športnih zvez. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kovor – Jožeta Kirma iz 
Kovorja Tržičanom ni več 
treba predstavljati, saj ga 
poznajo kot navdušenega 
športnika, predvsem tekača, 
ki večino prostih uric najra
je porabi v naravi. Od male
ga ima rad vse športe, naj
bolj pa uživa pri teku, kjer 
dosega tudi lepe rezultate. 
»Tako kot druga leta sem se 
tudi letos udeležil teka po 
ulicah Tržiča, nato sem šel 
na mali maraton na Malto, 
odločil pa sem se, da bo zno
va pretekel dolenjski tekaški 
pokal. V skupnem točkova
nju sem osvojil četrto mes
to, v svoji kategoriji pa sem 
bil najboljši. In to kljub 
temu, da me je vmes povozil 
avto. Imel sem počeno reb
ro, tako da sem imel dvome
sečni prisilni počitek,« pravi 
Jože Kirm, ki je letos prvič 
tekel v kategoriji med 50 in 
60 let, saj je pod Storžičem 
srečal abrahama. 

»Vsako leto sem tekel kak
šen maraton ali polmaraton 
v tujini. Bil sem v Franciji, 
Nemčiji ... letos pa sem nor
mo za New York opravil na 
ljubljanskem maratonu. 
Tekel sem sicer le 21 kilo
metrov in dosegel čas uro in 

24 minut. Pri tem mi je z 
narekovanjem tempa poma
gal tudi Franci Teraž. Glede 
na to, da sem bil dva meseca 
poškodovan, je bilo zelo 
dobro, in odločil sem se, da 
se bom januarja prijavil za 
maraton v New Yorku. Teči 

na newyorškem maratonu 
je že nekaj let moja velika 
želja, saj je ta res nekaj pose
bnega. Na njem nastopa pet
deset tisoč tekačev, priredi
tev je res veličastna in tudi 
jaz si želim biti del tega 
dogodka. Je pa udeležba 
povezana s kar velikim stro
škom, saj je že za startnino 
odšteti tristo evrov, šeststo 
evrov je letalska vozovnica, 
nekaj bo treba odšteti še za 
nastanitev. Zato že sedaj 
iščem sponzorje, ki bi mi 
pomagali, da bi lahko bil del 
tega maratona,« pravi Jože, 
ki se zaveda, da se bo treba 
za takšno preizkušnjo dobro 
pripraviti in trdo trenirati 
vse do druge jeseni. 
»Maraton bi rad odtekel prej 
kot v treh urah, kar pomeni, 
da bom moral vsaj trikrat 
tedensko trenirati po 25 do 
30 kilometrov. Večino treni
ram okoli doma ali v okolici 
Brda. Prav tako hodim v hri
be,« še dodaja Jože Kirm, ki 
je vzdrževalec v Peku. 

V New York na maraton
To je želja Jožeta Kirma iz Kovorja, ki ima za seboj že mnogo pretečenih kilometrov, osvojil pa je tudi 
že precej precej pokalov, medalj in letos tudi normo za nastop na slovitem newyorškem maratonu.

Jožetu Kirmu je letos uspelo osvojiti pokal za zmago na 
dolenjskem tekaškem pokalu in na ljubljanskem maratonu 
doseči normo za newyorški maraton.
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v soboto 19. 12 .2015 
ob 19:30

v cerkvi Marijinega oznanjenja
v Tržiču 

KD IGNACIJ HLADNIK
vabi na koncert adventne in božične koralne glasbe 

v izvedbi MePZ Ignacij Hladnik

ADVENTUS REDEMPTORIS

Koncert sta omogočili Občina Tržič in Župnija Tržič

Vstopnina 5€

Petek, 18.12.2015
17.00 Vaški sejem

18.00 OTROŠKA Božicna zgodba v izvedbi KD Kruh
18.30 PRIHOD BOŽICKA IN OBDAROVANJE OTROK

19.00-24.00 Zabava z DJ Igorjem

Sobota, 19.12.2015
17.00 Vaški sejem   15.30 Pohod po poti treh zvonov

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

19.00-24.00 Zabava Z DJ IGORJEM

18.  in  19. 12. 2015ŽIGANJA VAS

 PRIHOD BOŽICKA IN OBDAROVANJE OTROK

vstop prost

DOBRODOŠLI  WELCOME  WILLKOMMEN  benvenuti   

Petek, 18. decembra
- ob 19. uri v Galeriji družine Ribnikar

KONCERT: SLOVENSKA PESEM OB JASLICAH; Pevsko 
društvo Zupani – Kvintet Pueri Cantorum

Sobota, 19. decembra
- od 9. do 15. ure v Dvorani tržiških olimpijcev

BOŽIČNO-NOVOLETNI ROKOMETNI TURNIR; Ženski 
rokometni klub Tržič

- od 10. do 17. ure pri gostišču Smuk v Retnjah

BOŽIČNI DIRENDAJ – MINI BOŽIČNI SEJEM IN NASTOPI 
SLOVENSKIH GLASBENIKOV; Hiša Nova priložnost v 
sodelovanju z Občino Tržič in Radiem 1

- ob 11. uri v prostorih Krajevne skupnosti Tržič-mesto

DAN ODPRTIH VRAT KRAJEVNE SKUPNOSTI 
TRŽIČ-MESTO Z RAZSTAVO ZNANEGA SLOVENSKEGA 
INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVALCA MARJANA ŽITNIKA Z 
NASLOVOM RETROSPEKTIVNA OBLIKOVANJA, S 
KULTURNIM PROGRAMOM; KS Tržič-mesto

Ponedeljek, 21. decembra
- od 9. do 12. ure v atriju Občine Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Občina Tržič

- ob 17. uri v Osnovni šoli Bistrica

IGRICA ZA OTROKE: ČEBELICA MAJA IN SOBNA MUHA TER 
OBISK DEDKA MRAZA; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

Torek, 22. decembra
- od 9. do 12. ure v atriju Občine Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Občina Tržič

Sreda, 23. decembra
- od 9. do 19. ure v atriju Občine Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Občina Tržič

- ob 17. uri v atriju Občine Tržič

RAJANJE S PLESNIM STUDIEM ŠPELA; Občina Tržič

Četrtek, 24. decembra
- od 9. do 12. ure v atriju Občine Tržič

BOŽIČNI SEJEM; Občina Tržič

Sobota, 26. decembra
- od 26. do 30. decembra

SNEŽNI KAMP; KUTS Tržič

- ob 9. uri izpred Mladinskega doma na Ravnah

VI. POHOD NA KAL; Krajevna skupnost Ravne

- iz Tržiča

SILVESTROVANJE DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ NA 
KOKRICI PRI KRANJU; Društvo invalidov Tržič

Nedelja, 27. decembra
- v Restavraciji Raj

SLOVO OD STAREGA LETA; Društvo upokojencev Tržič

Ponedeljek, 28. decembra
- ob 18. uri v Bistrici pri Tržiču

KOLEDOVANJE V BISTRICI; Krajevna skupnost Bistrica pri 
Tržiču

Sreda, 30. decembra
- od 10. do 14. ure na Balosu 4

POČITNIŠKI DAN Z ALTERŠOLO; Alteršola

Četrtek, 31. decembra
- ob 15. uri v starem mestnem jedru Tržiča

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

- ob 22. uri v starem mestnem jedru Tržiča

SILVESTROVANJE ZA ODRASLE S SKUPINO T.M.S. CREW 
IN ANSAMBLOM VAGABUNDI; Polona Brodar, s. p., in 
Občina Tržič

December 2015
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen tudi na 
spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/

Razstave
do 4. januarja 2016

- Galerija Atrij Občine Tržič

VDC KRANJ – ENOTA TRŽIČ: razstava izdelkov in likovnih 
del; Tržiški muzej

25. decembra 2015–6. januarja 2016
- Galerija družine Ribnikar

TEKČEVE JASLICE; družina Zupan

25. decembra 2015–4. januarja 2016
- Kovor, Pod skalco 14

SMOLEJEVE JASLICE; Jurij Smolej

vsak dan: od 16. ure do 19.30, odrasli od 19.30 do 21. ure
sobota, nedelja: od 10. do 12. ure

- Drsališče Ravne

BREZPLAČNO DRSANJE

Januar 2016
Nedelja, 3. januarja

- ob 16. uri v cerkvi sv. Katarine v Lomu pod Storžičem

BOŽIČNI KONCERT MAJDE IN MARJANA PETANA Z 
MEŠANIM PEVSKIM ZBOROM KUD LOM POD STORŽIČEM; 
Kulturno-umetniško društvo Lom pod Storžičem

Sobota, 9. januarja
- od 8. do 13. ure v starem mestnem jedru Tržiča

TRŽNI DAN; Občina Tržič

- iz Tržiča

PLANINSKI IZLET: VELIKI VRH (2088); Planinsko društvo Tržič

Nedelja, 10. januarja
- ob 5. uri izpred gasilskega doma v Ročevnici

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

Ponedeljek, 11. januarja
- v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič

ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

Sobota, 16. januarja 
- na Zelenici

DVODNEVNI ZIMSKI TABOR ZA MLADINSKO SKUPINO; 
Planinsko društvo Tržič – Mladinski odsek

Četrtek, 21. januarja
- v Kulturnem centru Tržič

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH 
SKUPIN; OI JSKD Tržič

Petek, 22. januarja
- v Kulturnem centru Tržič

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH 
SKUPIN; OI JSKD Tržič

Sreda, 27. januarja
- ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič

JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; 
Glasbena šola Tržič

Petek, 29. januarja
- ob 19. uri v Kulturnem domu Križe

PREDPREMIERA IGRE BRANISLAVA NUŠIĆA NAVADEN 
ČLOVEK; Kulturno društvo Kruh Križe

Sobota, 30. januarja
- na Rudnem polju na Pokljuki

24. SMUČARSKI TEK POLITIKOV, DIPLOMATOV IN 
GOSPODARSTVENIKOV; Športno društvo Strelica Tržič 

- ob 19. uri v Kulturnem domu Križe

PREMIERA IGRE BRANISLAVA NUŠIĆA NAVADEN 
ČLOVEK; Kulturno društvo Kruh Križe

Nedelja, 31. januar
ob 18. uri v Domu krajanov Lom pod Storžičem

PONOVITEV IGRE BRANISLAVA NUŠIĆA NAVADEN 
ČLOVEK; Kulturno društvo Kruh Križe
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Prihaja čas obdarovanj. Letos podarite

naročnino na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in v naše domove 
prinaša novice z Gorenjske.

Za več informacij, prosimo, pokličite 04/201 42 41,  
pišite na: narocnine@g-glas.si ali se pri nas na  
Bleiweisovi 4 v Kranju oglasite osebno.

Lokalna novica je kraljica
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Nagrade: 3-krat brisača Gorenjski glas

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te 
do srede, 30. decembra 2015, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko  
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Noč diši po pravljici 
je Avsenikova skladba, ki jo 
je Sašo Primožič zaigral na 
harmoniko ob nedavnem 
odprtju razstave izdelkov in 
likovnih del uporabnikov 
Varstveno-delovnega centra 
(VDC) Kranj, enote Tržič. 
Njihovi uporabniki se na 
razstavi predstavljajo s pes-
trim programom izdelkov iz 
keramike in papirne galan-
terije, ki ga izdelujejo v okvi-
ru zaposlitve pod posebnimi 
pogoji. Izdelki so očem pri-
jazni, vizualno prepričljivi in 
imajo v sebi veliko pozitivne 
energije; naj bodo to lučke, 
novoletni okraski, adventni 
venčki, voščilnice, narejene 
s posebno tehniko vezenja 
in izdelki iz gline, ki je zna-
na kot odličen pripomoček 
za izražanje čustev. Svojo 
ustvarjalnost in likovno izra-
znost pa dokazujejo tudi 
skozi likovna dela. Ta so 
nastala v okviru vsebine za 
dvig kakovosti življenja upo-
rabnikov, ki poteka ob vode-
nju dolgoletnega mentorja, 
tržiškega slikarja Vinka Hle-
bša, ki je na svoje učence več 
kot ponosen. »Ena velika in 
lepa zahvala gre ravno naše-
mu prijatelju Vinku Hlebšu, 
ki že petnajst let prihaja 
med nas in ustvarja skupaj z 
varovanci,« se je Hlebšu 
zahvalila direktorica VDC 
Kranj Mirjana Česen. Da je 

Vinko Hlebš velik človek, 
predan in iskren, ki zna iz 
udeležencev slikarskih dela-
vnic potegniti tisto najboljše, 
vzbuditi v njih zaupanje in 
jih pripraviti do tega, da mu 
sledijo, je poudarila tudi 
vodja tržiške enote VDC 
Ana Gračnar. Ta iskrenost 
se odraža tudi v njihovih 
delih na razstavi, ki je pro-
dajna in bo na ogled do četr-
tega januarja.
VDC Kranj je javni zavod, ki 
izvaja socialno-varstveno sto-
ritev vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi 
pogoji za odrasle osebe z 

motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju. Letos pra-
znujejo 15-letnico samostoj-
nosti zavoda. V tržiški enoti 
imajo trenutno petnajst upo-
rabnikov. »Uporabnikom v 
varnem okolju omogočamo 
vključevanje v aktivno življe-
nje in delovno okolje. Poleg 
kooperatnskih del imamo 
tudi lastne izdelke, v tržiški 
enoti predvsem keramične 
izdelke in papirno galanteri-
jo. En izdelek se razdeli v več 
delovnih faz, da se lahko 
prav vsak uporabnik vključi 
po svojih sposobnostih, žel-
jah. Denar od prodanih 

izdelkov gre za nagrade 
našim uporabnikom in izva-
janje nadstandardnih vse-
bin,« je razložila Ana Grač-
nar. Kako so nastali izdelki 
za razstavo, sta lepo predsta-
vila uporabnika VDC Nataša 
Kimovec in Jani Moškon. Da 
imajo prijatelji iz VDC števil-
ne darove, je poudaril tudi 
tržiški župan Borut Sajovic. 
Direktorica Tržiškega muze-
ja Jana Babšek pa je poudari-
la še nekaj zelo pomembne-
ga: sodelovanje. Prvič sta 
skupaj organizirala razstavo 
Tržiški muzej in VDC Kranj, 
enota Tržič. 

Zadišalo po pravljici
V galeriji Atrij Občine Tržič je na ogled razstava izdelkov in likovnih del uporabnikov 
Varstveno-delovnega centra Kranj, enote Tržič. 

Prijatelji, sodelavci, ustvarjalci na razstavi, ki jo morate videti. / Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič

Tržič – Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije podelju-
je ob vsaki rokodelski raz-
stavi tudi najvišja priznan-
ja, zlato vitico, izdeloval-
cem, ki s svojim ustvarjal-
nim opusom in prizadeva-
nji na različnih rokodelskih 
področjih pomembno pris-
pevajo k razvoju tega teme-
ljnega ustvarjalnega podro-
čja v Sloveniji. Letos so na 
dvajseti razstavi domačih in 
umetnostnih obrti v Koroš-
ki galeriji likovnih umetno-
sti v Slovenj Gradcu podeli-
li štiri zlate vitice. Prejeli so 
jih Čipkarska šola iz Idrije, 
UKO Kropa, umetnostni 
kovač Vlado Zupančič in 
družinsko podjetje Kosmač 
iz Bistrice pri Tržiču. V 
obrazložitvi so za Kosmače-
ve zapisali: »Oče Jernej je 
prvi začel z doslednim izde-
lovanjem replik lesenih 
predmetov kulturne dediš-
čine, ki jih hranijo naši 

muzeji, muzejske in zaseb-
ne zbirke. Za izdelovanje je 
navdušil tudi svojega sina, 
ki sedaj nadaljuje bogato 
paleto izdelkov. Tem nič ne 
dodaja ali odvzema, kar 
predstavlja temelj vsakega 
pravega repliciranja.« Na 
razstavi sodobnih inovativ-
nih izdelkov na temeljih 

dediščine v Sloveniji se je 
predstavilo 81 rokodelcev, 
častni pokrovitelj razstave 
je bil predsednik države 
Borut Pahor. 
Oče Jernej Kosmač je pred-
vsem ponosen na to, ker sta 
priznanje dobila skupaj s 
sinom Matejem oz. kar celo-
tna Kosmačeva delavnica, v 

katero vsak član družine pri-
speva svoj del. Snaha Tanja 
je spretna v poslikavah, riše 
tudi panjske končnice, prav 
tako vnukinja Taja. Jerneje-
va soproga Majda je po pri-
povedki Franceta Bevka 
Pestrna izdelala punčki, ki 
sta bili nagrajeni kot spomi-
nek Slovenije. Tudi vnuka 
Vid in Danaja se že sučeta 
po domači delavnici in nare-
dita kak obesek iz lesa.
Kot je še povedal sogovor-
nik, je njihovo delo bolj © trd 
kruh©  v današnjih časih. V 
Sloveniji je okrog štiri tisoč 
rokodelcev, od tega jih okrog 
230 v Sekciji za domačo in 
umetnostno obrt pri Obrt-
no-podjetniški zbornici Slo-
venije. In ravno primarna 
naloga sekcije je urediti 
delovne pogoje, da bi se lah-
ko tudi preživljali. Delavnica 
Kosmač se v teh dneh pred-
stavlja na stojnicah po več 
gorenjskih krajih, prisotni 
bodo tudi na božično-novo-
letnem sejmu v Tržiču.

Nagrajeni z zlato vitico
Družinsko podjetje Kosmač iz Bistrice pri Tržiču je dobitnik zlate vitice, ki je največje in 
najpomembnejše rokodelsko priznanje v Sloveniji. 

Jernej Kosmač s priznanjem zlata vitica in nekaj izdelki 
izpod rok družinskih članov

Neža Rozman

Tržič – Tudi letos je Tržiški 
muzej skupaj z Lions klu-
bom Bled Golf organiziral 
dobrodelno dražbo slaščic 
in voščilnic. Slaščice so izde-
lale tržiške gospodinje, 
nekaj pa so jih prispevali pri 
Mestni kavarni, slaščičars-
tvu Ma-Ja in Cerkovnik, pa 
tudi Društvu podeželskih 
žena Svit Tržič. Vsako leto 
jih je več in bolj raznolike 
so, tako pa so tudi zanimi-
vejše za dražitelje. Voščilni-
ce so izdelali tržiški likovni 
umetniki – Viljem Jakopin, 
Vinko Hlebš, Brane Povalej, 
Veno Dolenc, Lučka Šparo-
vec in Lea Jazbec. 
Letos bo prejemnik zbrane-
ga denarja Rdeči križ Tržič, 
saj se organizatorji zavedajo, 
da imajo zelo izpraznjene 
zaloge, nova hrana pa bi jim 
prišla zelo prav. Direktorica 

muzeja Jana Babšek je deja-
la, da so pred dražbo izpelja-
li še eno dobro delo, in sicer 
podarili pralni stroj družini s 
petimi otroki. Tudi župan 
Borut Sajovic in predsednik 
Lions Kluba Žiga Osterc sta 
bila navdušena nad priprav-
ljenostjo ljudi, da sodelujejo 
pri dobrodelnosti.
Tablice s številkami so se 
dvigovale tako hitro, da jim 
dražitelj David Ahačič sploh 
ni mogel slediti. Na šaljiv 
način je sodelujoče spodbu-
jal, da bi ponudili čim več. 
Začenjal je z izhodiščnimi 
cenami okoli pet evrov; naj-
dražje pa je prodal pehtra-
novo potico, ki je dosegla 
sedemdeset evrov. V tržiš-
kem stilu je vsakič, ko je 
prodal določen izdelek, s 
kladivcem potolkel po čev-
ljarskem nakovalcu. Dobro-
delna dražba se je zaključila 
z izkupičkom 1307 evrov. 

Prvič, drugič, 
tretjič ¼ prodano!
Dobrodelna dražba slaščic in voščilnic v Tržiškem 
muzeju je prinesla dobrih tisoč tristo evrov. 
Izkupiček bo namenjen Rdečemu križu Tržič.

David Ahačič z ravno prodanimi piškoti / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Tržič – Osnovna šola Tržič s 
podružničnima šolama Pod-
ljubelj in Lom je v prvih 
decembrskih dneh pripravi-
la tradicionalni novoletni 
bazar, nanj pa povabila pri-
jatelje, starše ... Šolske mize 
so se šibile od domačih dob-
rot, kot je bila praznična 
marmelada, glineni zmajčki 
so vabili obiskovalce, da spo-
znajo, kako je nastalo mesto 

Tržič in kako so prav zmaj-
čki povezani z njegovim 
nastankom, učenci so po 
simbolnih cenah ponudili 
tudi polsteno milo, ki so ga 
sami izdelali, pa božično 
žito in še druge izdelke. 
Izkupiček od prodanega gre 
tako kot vedno za dober 
namen, v šolski sklad. In še 
nekaj smo izvedeli: na šoli 
so 4. decembra, ko je sonce 
že zašlo, priredili pravi Boži-
čkov ples.

Novoletni bazar
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