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Križaj vsa odličja
podaril muzeju

»Ko smo krajani zvečer ostali najprej brez elektrike, potem
pa še brez signala za mobilni telefon, si niti v sanjah nismo
predstavljali, da je vse to šele začetek katastrofe in da po
noči, ki bo sledila, nič več ne bo tako, kot je bilo.«

V Tržiškem muzeju je na ogled spominska
stena: Bojan Križaj, naš junak in zmagovalec.
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Praznik občine in vseh občanov
Suzana P. Kovačič
Tržič – Občina Tržič ima
svoj praznik 12. decembra, v
spomin na leto 1492, ko je
Tržič dobil posebne trške
pravice in svoboščine ter bil
iz vasi povzdignjen v mesto.
Letošnja slavnostna akademija ob občinskem prazniku je bila nekaj dni prej, v
soboto, 8. decembra, v Kulturnem centru Tržič. Praznik je bil najlepša priložnost
za podelitev priznanj letošnjim občinskim nagrajencem za njihove izjemne
dosežke in uspehe. Naziv
častnega občana so podelili
Vinku Hlebšu za dolgoletno
delo na področju likovnega
ustvarjanja. Plaketo Občine
Tržič sta prejela Lado Srečnik za več kot šestdesetletno
aktivno prostovoljno delo v
društvih in drugih organizacijah in Tržiški muzej za
prispevek h kulturno-turistični prepoznavnosti Tržiča v
širšem slovenskem okolju

ter popularizacijo kulturne
dediščine. Diplomo Občine
Tržič pa so prejeli: Francka
Globočnik za večletno uspešno vodenje Kulturnega
društva tržiških likovnikov,
Jože Steiner za dolgoletno
prostovoljno delo in izjemen prispevek na področju
razvoja gasilstva v občini
Tržič in gasilke Prostovoljnega gasilskega društva
Leše za dolgoletno predano
in požrtvovalno delo v gasilski organizaciji.
Občanom, organizacijam,
skupnostim in društvom s
sedežem v občini Tržič je
župan Borut Sajovic za njihove izjemne uspehe in
dosežke že med letom
podelil županova priznanja,
na slavnostni akademiji sta
ju prejela tudi Metka Kolevski za uspešno vodenje Krajevne skupnosti Brezje in
Janez Meglič za dolgoletno
delo v občinskem svetu. Za
vse nagrajence pa velja, kot
je poudaril župan, da so

tisti, ki kažejo pot; so sol,
duša in srce občine. Župan
je povzel nekaj projektov,
izvedenih letos, tudi takšne,
ki so od daleč videti majhni,
a so za ljudi, ki tam živijo,
velikega pomena, kot sta
pridobitev urejene cestne
povezave na relaciji Leše–
Peračica, pločnik v Zvirčah
... Leto si bomo zapomnili
tudi po novih krožiščih,
obnovi ceste na Begunjski,
novem nogometnem igrišču v Križah ..., je nadaljeval
župan in dodal: »Naš cilj je,
da postanemo razvita, sodobna občina, v kateri se do
bro živi in ki se razvojno
dotika vseh trinajstih
krajevn ih skupnosti.«
Zahvalil se je volivcem za
visoko udeležbo na nedavnih lokalnih volitvah, za njihovo zaupanje vanj in izvoljene občinske svetnike in
člane svetov krajevnih skupnosti – z željo, da bi dobro
sodelovali. V naslednjem
letu bo, kot je še poudaril

Borut Sajovic, prednost
imela sanacija po ujmi, ki
je oktobra prizadela številne kraje v občini.
Slavnostna akademija je bila
tisti trenutek v letu, ko se še
posebno tkejo topli medsebojni odnosi, ko se širi pozitivno sporočilo Tržiča –
mesta dobrih misli in želja.
In kot je dejala voditeljica
prireditve Mojca Krajnc, le
ujemite kakšno od tradicionalnih prireditev v razkošju
decembrskih dogodkov ...

Foto: Tina Dokl

Ob nedavnem občinskem prazniku so podelili občinska in županova priznanja. Vinku Hlebšu so za dolgoletno delo na področju likovnega ustvarjanja
podelili naziv častnega občana. Župan Borut Sajovic je povzel nekaj projektov, izvedenih letos, tudi takšne, ki so od daleč videti majhni, a so za ljudi, ki
tam živijo, velikega pomena, za prihodnje leto pa je kot prednostno nalogo poudaril sanacijo po ujmi.

Program na akademiji je popestril Pihalni orkester Tržič.

Letošnji občinski nagrajenci in nekateri prejemniki županovih priznanj z županom Tržiča
Borutom Sajovicem / Foto: Tina Dokl

AKTUALNO

LJUDJE IN DOGODKI

ZANIMIVOSTI

Ustanovna seja
občinskega sveta

Kdo je zagrešil zločin

Tržičanka je mis športa
Slovenije
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Dramska skupina Avantura,
ki deluje v okviru KD sv.
Janeza Krstnika Kovor, je
premierno uprizorila kriminalko Bodalo z rožnim ročajem.
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Dvajsetletna Tržičanka Dora
Markun je na prireditvi Miss
športa Slovenije 2018 prejela
naziv najlepše športnice.
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www.trzic.si

V torek, 11. decembra, je bila
ustanovna seja Občinskega
sveta Občine Tržič, na kateri
je slovesno zaprisegel župan
Borut Sajovic.
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Nagrajenci

Ste srce občine, tisti, ki kažete pot
Občinski nagrajenci za leto 2018 so s svojim delom in zgledom pomembno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Tržič. Ob občinskem
prazniku so se jim za njihove izjemne dosežke in uspehe zahvalili s priznanji.
Suzana P. Kovačič

strokovna ekipa na izreden
način razširila dejavnosti
javnega zavoda. Ne mine
leto, da ne bi bil predstavljen kakšen celostno prenovljen del stalne razstave tržiških obrti, leta 2014 je bil
urejen Slovenski smučarski
muzej, ki hrani najobsežnejšo zbirko s področja zgodovine smučanja na Slovenskem. Predstavitve muzejskih zbirk dosegajo visoka
strokovna merila, hkrati pa
so inovativne, sodobne in

Vinko Hlebš, častni
občan občine Tržič

Vinko Hlebš / Foto: Tina Dokl

Lado Srečnik / Foto: Tina Dokl

Jože Steiner / Foto: Tina Dokl

lovni center Tržič, kjer varovancem svetuje, se z njimi
pogovarja, kako s čopičem
izraziti svoja občutja. Že več
let vsak teden svoje znanje
posreduje odraslim na Ljudski univerzi Tržič, k slikanju
pa spodbuja tudi stanovalce
Doma Petra Uzarja. Pogosto
prisluhne humanitarnim
akcijam, svoja dela je poklonil številnim organizacijam,
društvom in posameznikom
tudi zunaj domačega kraja.
Za svoje delo je že prejel
številna priznanja, med
drugim leta 1985 tudi Prešernovo nagrado Gorenjske, leta 1991 plaketo mesta
Tržič za likovno dejavnost
in leta 2017 priznanje za
promocijo učenja in znanja
odraslih Andragoškega centra Slovenije.

V društveno dejavnost se je
vključil že z osmimi leti,
skoraj tri desetletja je bil
član in tudi predsednik
Turističnega društva Tržič,
kjer je bil gonilna sila organizacije največjih in najprepoznavnejših tržiških prireditev. Sodeloval je tudi pri
vseh izvedbah Mednarodnega teka na tekaških rolkah in Smučarskega teka
gospodarstvenikov, diplomatov in politikov. Že od 1.
Hrastovega memoriala je
član organizacijskega odbora prireditve, ob letošnji 22.
izvedbi mu je bila zaupana
funkcija direktorja prireditve. Za šestdesetletnico
AMD Tržič je kot odgovorni
urednik in soavtor pripravil
zgodovinsko knjigo Z dirko
na dirko. Kot zunanji sodelavec je bil vključen tudi v
koordinacijo in vodenje
dodatnih aktivnosti ob praznovanju praznika krajevne
skupnosti Bistrica pri Tržiču. Je tudi neutruden fotograf in zbiralec dokumentarnega gradiva o dogajanju
v Tržiču, ki ga je javnosti
predstavil na več kot devetdesetih avtorskih razstavah,
skupno pa jih je organiziral
kar 241. Vse svoje delo
razen službe je in še opravlja volontersko. Leta 2003 je
izmed petdeset tisoč članov
turističnih društev Slovenije prejel naziv Državnega
sveta RS prostovoljec leta.

svoje znanje prenašal na
druge ter si vseskozi prizadeval za razvoj gasilstva.
Eno mandatno obdobje je
bil tudi poveljnik regijskega
sveta za mladino. Za svoje
nesebično prostovoljno
delo je med drugimi prejel
tudi gasilsko plamenico I.
stopnje in bronasti znak
Civilne zaščite.

Lado Srečnik,
plaketa Občine Tržič
Plaketo Občine Tržič za več
kot šestdesetletno aktivno
prostovoljno delo v društvih
in drugih organizacijah je
prejel Lado Srečnik, ki je
najbolj znan kot neumorni
organizator prireditev, svoj
pečat pa je pustil tudi na
številnih drugih področjih.
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Gasilke
PGD Leše,
diploma Občine Tržič
Ekipa Tržiškega muzeja / Foto: Tina Dokl
interaktivne. Z omenjenimi
prenovami je muzej postavil
temelje za boljšo prepoznavnost lokalne dediščine Tržiča. Poleg muzejske dejavnosti pa veliko truda vlagajo
tudi v organizacijo začasnih
in priložnostnih razstav ter
kulturnih dogodkov. Tržiški
muzej tako ni le varuh kulturne dediščine, temveč se
izkazuje kot pomemben
partner in organizator kulturnih vsebin, pospeševalec
turističnega razvoja mesta
ter priljubljen kraj srečevanja domačinov.

Francka Globočnik,
diploma Občine Tržič
Diplomo Občine Tržič za
večletno uspešno vodenje
Kulturnega društva tržiških
likovnikov je prejela Francka Globočnik, ki se je v
Tržič preselila pred 17 leti
in se kot ljubiteljska slikarka takoj aktivno vključila v
kulturno življenje. Zaradi

Tržiški muzej,
plaketa Občine Tržič
Plaketo Občine Tržič za prispevek h kulturno-turistični
prepoznavnosti Tržiča v širšem slovenskem okolju ter
popularizacijo kulturne
dediščine je prejel Tržiški
muzej. Zamisel o ustanovitvi muzeja v Tržiču, ki so jo
spodbudili močna obrtna
tradicija in bogata tehniška
ter etnološka dediščina, se je
začela uresničevati že leta
1952. Z intenzivnim zbiranjem zgodovinskega gradiva
so oblikovali štiri osnovne
zbirke: tehniško, narodnoosvobodilno, arhivsko-knjižnično in umetnostnozgodovinsko. V zadnjih šestih
letih je popolnoma nova

za slikanje izbira predvsem
iz posebnosti in zanimivosti Tržiča in s tem pomembno sooblikuje današnjo
tržiško kulturo.

Jože Steiner,
diploma Občine Tržič
Jože Steiner je prejemnik
diplome Občine Tržič za
dolgoletno prostovoljno
delo in izjemen prispevek
na področju razvoja gasilstva v občini Tržič. Jože Steiner se je gasilskim vrstam
pridružil že kot 11-letni
deček. V času svojega prostovoljnega dela v gasilskih
organizacijah je opravil tudi
vrsto izobraževanj in usposabljanj in si pridobil čin
gasilski častnik II. stopnje.
34 let je kot poveljnik aktivno vodil gasilsko enoto I.
kategorije pri PGD Jelendol
- Dolina, redno je organiziral operativne vaje in s tem

Foto: Tina Dokl

Naziv častnega občana so
Vinku Hlebšu podelili za
dolgoletno delo na področju
likovnega ustvarjanja. Vinko
Hlebš že petdeset let ustvarja lepoto v slikah in je eden
najplodovitejših slikarjev v
Tržiču. Slikati in risati je
začel na pobudo starejšega
brata, ki mu je kupil prvo
slikarsko opremo. Izobraževal se je na likovnih tečajih,
pri akademskem slikarju
Milanu Batisti, Stanetu Kregarju in prof. Milanu Butini,
veliko znanja pa si je pridobil sam. Prvo samostojno
razstavo je imel že konec
šestdesetih let. Do sedaj je
razstavljal že na 86 samostojnih in več kot 150 skupinskih razstavah po različnih
krajih Slovenije in tudi v
Celovcu, Zagrebu, na Dunaju, v Ženevi, Ludbregu in
Kölnu. Je član Dunajskega
društva prijateljev umetnosti, Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov in Društva kranjskih likovnih umetnikov. Vseskozi je sledil svojim prepričanjem in razmišljanjem in se do danes globoko zapisal v likovno dediščino Tržiča. Pogosto slika
povečane detajle bogatega
rastlinskega sveta, saj kot
pravi, sam življenje povezuje z rastlinami. Njegovo
bogastvo barv, oblik, cvetov
kaže slikarjevo močno voljo
in ustvarjalno energijo, z
njo ponazarja večni krog:
rojstvo, življenje, smrt: trpljenje in radost. S svojo likovno simboliko povezuje
nebo in zemljo, tostranstvo
in onstranstvo.
Vinka Hlebša pogosto srečamo na poti v Varstveno-de-

sposobnosti vodenja in številnih idej so jo leta 2010
tržiški ljubiteljski slikarji
izbrali za predsednico Kulturnega društva tržiških
likovnikov. Pod njenim
vodstvom je društvo ponovno zaživelo, prisotni so na
številnih kulturnih prireditvah, njihove razstave pa
niso odmevne le v domačem okolju, temveč tudi po
Sloveniji, v Avstriji, na
Hrvaškem … Tudi sama je
aktivna ustvarjalka, ki teme

Francka Globočnik

Gasilke PGD Leše / Foto: Tina Dokl

Diplomo Občine Tržič za
dolgoletno predano in požrtvovalno delo v gasilski organizaciji prejmejo gasilke
Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Leše. Ekipa,
ki je v enaki sestavi že približno 15 let, se pod okriljem
PGD Leše udeležuje vseh
razpisanih tekmovanj in
srečanj članic ter organiziranih vaj gasilskih zvez, redno
se vključujejo tudi v organizacijo gasilskih prireditev in
prireditev v organizaciji krajevne skupnosti. V preteklosti so delovale tudi kot operativke. Same skrbijo za
opremo in vozila, ki jih uporabljajo. Z odgovornim pristopom k dodeljenim nalogam ter predanim in požrtvovalnim delom, tudi z otroki in mladino, pravzaprav
povezujejo vse generacije,
vključene v društvo in tudi v
krajevni skupnosti. S svojimi uspehi in udejstvovanji
na vseh področjih tako potrjujejo, da so gasilke s srcem
in dušo.
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Pogovor

Še smo solidarni
V proračunu za leto 2019 bo na prvem mestu zagotovo sanacija po
oktobrski ujmi, zatem dograditev javne kanalizacije, vmes pa še veliko
drugih projektov, pomembnih za kvaliteto življenja občanov, napoveduje
tržiški župan Borut Sajovic, ki bi za besedo letošnjega leta izbral
solidarnost.
Suzana P. Kovačič
Kam so v tem času usmerjene aktivnosti sanacije po
oktobrski ujmi?
»Prednostno poteka še
nekaj interventnih del,
intenzivna sanacija pa pride na vrsto v naslednjem
letu. Med najnujnejšimi
ukrepi je v tem času vzpostavitev prevoznosti tudi za
kamione na poškodovani
cesti pod vasjo Lom, močno
poškodovana cesta do
Doma pod Storžičem pa je
interventno sanirana. Na
Cankarjevi cesti v Tržiču,
kjer je Tržiška Bistrica prestopila bregove in se razlila,
odstranjujemo od 15 do 20
tisoč kubičnih metrov
naplavin, dela prehajajo v
zaključno fazo. V Dovžanovi soteski so prav tako sanirani prvi trije usadi, kar
omogoča normalno prevoznost za Bornovim predorom. Pobesnela Tržiška
Bistrica je nekaj sto metrov
pred Bornovim predorom,
na mestu, kjer je podrla
turistični most, poglobila
strugo, a so vodarji že naredili prečni prag in najbolj
poškodovana mesta podzidali. Po večini so tudi že
prevozne gozdne ceste. Najbolj poškodovani cestni
odsek od Bornovega predora do Geološkega stebra pa
bo novo podobo dobil v
naslednjem letu, ko se
bomo lotili tudi projektiranja številnih poškodovanih
mostov. Za vsa najnujnejša
dela smo od države dobili
dvesto tisoč evrov. Tudi
občina ima v proračunu
rezerviranih nekaj interventnih sredstev, ki smo jih
na nedavni izredni seji
občinskega sveta s sklepom
prerazporedili za sanacijo

po ujmi. Gre za mehanizem, ko mora občina porabiti vsa svoja interventna
sredstva, da lahko zaprosi
za sodelovanje tudi državo.
Poteka tudi popis oz. ocenjevanje škode, pohvaliti pa
moram solidarnost v občini
in se zahvaliti za pomoč
tudi širše, izven meja občine. Vsi skupaj smo bili
uspešni pri zbiranju sredstev na različne načine.
Zbranega je toliko, da bo
škoda na objektih zasebnih
lastnikov in izguba hiše
družine Dovžan poravnana
skorajda v celoti.«
Katere bodo prioritete proračuna v letu 2019?
»S proračunom smo namenoma počakali na nov
občinski svet, ker se nam ni
zdelo smiselno, da bi osnutek sprejeli pred volitvami,
nadgrajevali bi ga pa novi
svetniki. Osnutek proračuna imamo v občinski upravi
pripravljen, zagotovo bo
številka ena sanacija po
ujmi, takoj zatem pa gradnja kanalizacije, za katero
smo že pridobili evropsko
sofinanciranih 2,6 milijona
evrov od skupaj osem milijonov evrov, kolikor je vreden projekt. Gre za 34 odsekov dograditve kanalizacijskega sistema oziroma 12,1
kilometra nove kanalizacije, hkrati 5,3 kilometra popravljenega vodovodnega
omrežja in 5,1 kilometra
obnovljenih cestišč. V prvi
polovici leta 2019 pričakujemo pridobitev več kot trideset gradbenih dovoljenj,
konec leta bo sledila izbira
izvajalca del, mogoče tudi
že začetek gradnje. Zahteva
EU in države je, da v največji aglomeraciji Loka do leta
2025 zagotovimo 98-odsto-

tno priključenost. Trenutno
smo v aglomeraciji Loka
priključeni več kot osemdesetodstotno. V naslednjih
letih se bo treba tudi odločiti, ali bodo v Podljubelju,
Lomu, Brezjah pri Tržiču,
Seničnem imeli kanalizacijo, ki bo za tamkajšnje prebivalce zaradi oddaljenosti
do javnega omrežja zelo
draga, ali biološke čistilne
naprave, ki jih v tretjini
investicije subvencionira
občina.
Začeti bo treba tudi postopke OPPN, med drugim v
Križah za širitev šolsko-izobraževalnega centra s prizidkom k osnovni šoli in
športnega parka. S strani
Nogometne zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja
Slovenije in Fundacije za
šport imamo obljubljeno
pomoč, da bomo veliko
nogometno igrišče v Križah
preplastili z umetno travo,
da se bo nogomet lahko
igral v vseh pogojih. Prizidek k šoli pa potrebujemo
za tri dodatne oddelke vrtca
in zaradi ugodne demografije tudi za dodatne učilnice. Med manjšimi investicijami, a za občane nič manj
pomembnimi, je dokončanje otroškega igrišča in
športnega parka med Sebenjami in Žiganjo vasjo ter
začetek gradnje pločnika v
Seničnem.«
Kdaj bo končno podobo
dobilo krožišče pri Sokolnici
v Tržiču?
»V nedeljo so izvajalci del že
izvedli fino preplastitev cestišča in dokončali pločnike,
hortikulturna ureditev bo pa
ostala za spomladanske
mesece. Uspešno gredo h
koncu tudi dela na severnem delu BPT v Tržiču,

Borut Sajovic / Foto: Gorazd Kavčič
poškodovani most je že
zamenjal širok most, na
območju ureditve je tudi
nekaj novega pločnika in
kolesarskih poti. V proračunu za 2019 sicer ostaja še
nekaj neznank, kajti zaradi
dviga plač v javnem sektorju
bomo potrebovali nekaj
deset tisoč evrov več za plače
v vrtcih. Največja postavka v
občinskem proračunu so
ravno vrtci, skoraj dva milijona evrov pri dobrih 13
milijonov evrov proračuna.«
Sredi leta je stavba tovarne
Peko v Tržiču dobila novega
lastnika, na drugi javni dražbi jo je kupilo mariborsko
podjetje Reliant. Kaj se zdaj
dogaja s prostori?
»Tovarna Peko v stečaju bo
dokončno dobila novega
lastnika s plačilom kupnine
v naslednjem letu. Imeli
smo že sestanke z novim
lastnikom, ki se je sestal
tudi s tržiškimi podjetniki.
Ta trenutek v stavbi delata
dva tržiška čevljarja, en
tapetnik, naprej deluje PGP
Inde. Morda se bo lastništvo še drobilo ... Na občini
vztrajamo pri stališču, da
stavba ostane namenjena
obrti in podjetništvu.«
Vaša predvolilna obljuba je
bila dograditev prizidka k
Zdravstvenemu domu Tržič.

»To se bo moralo zgoditi
kar hitro, pogoj za realizacijo pa je nova opredelitev
stavbnega zemljišča tik ob
zdravstvenem domu, ki se
bo uredila s spremembami
in dopolnitvami OPPN. V
zdravstvenem domu je prostorska stiska, kajti dvoizmenskih ambulant več ni.
Po drugi strani pa nam javno zdravstvo na posameznih segmentih tudi kadrovsko peša. Pred leti smo
posodobili rentgen, pa nam
Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) ne zagotavlja
stalnega rentgenologa.
Podobno je z ultrazvokom;
imamo nov sodoben aparat,
nimamo pa specialista za
UZ-diagnostiko. Imamo
opremljeno oftalmološko
ambulanto, a nimamo okulista. Zagotovitev kadra je
naloga OZG, ne župana.
Želim pa, da se zgodi oboje:
da povečamo prostorske
kapacitete v sofinanciranju
z OZG in ambulante kadrovske zapolnimo.«
Slovenska filantropija je
Občini Tržič podelila naziv
prostovoljcem prijazna občina. S čim ste si to zaslužili?
»Priznanj za našo občino je
bilo v zadnjem času kar
nekaj, od dveh turističnih,
enega razvojnega, že pred
tem smo pridobili naziv bra-

nju prijazna občina ... Veliko nam pomeni tudi podelitev naziva prostovoljcem
prijazna občina, ker so kriteriji Slovenske filantropije
zelo strogi. Natančno so preverili, kako občina financira
društva, kakšne prostorske
pogoje imajo društva, kakšno je sodelovanje med
občino in društvi .... Sam v
delovanju stotih društev v
naši občini vidim izjemen
potencial in bogastvo.«
Nastopili ste četrti mandat
županovanja. Kakšno sodelovanje z novo sestavo
občinskega sveta si obetate?
»Skrbno sem preučil programe vseh svetniških skupin. Zagotovo vidim bistveno več sorodnosti kot razlik. V treh mojih dosedanjih
mandatih neke formalne
koalicije nismo nikoli sklepali, tak je moj cilj tudi za v
prihodnje. Prepričan sem,
da bomo pri pomembnih
odločitvah imeli v občinskem svetu veliko podporo.
Podžupan še naprej ostaja
Dušan Bodlaj, ki se je že
izkazal z delavnostjo, zagotovo pa bom prvič imenoval
še enega podžupana, to mi
omogočata statut in poslovnik, ker je dela na gospodarskem in razvojnem ter
področju družbenih dejavnosti res veliko.«

Podelili županova
priznanja
Občanom, organizacijam, skupnostim in društvom s sedežem v občini
Tržič je župan Borut Sajovic za njihove izjemne uspehe in dosežke podelil
županova priznanja. Ambasador občine Tržič je postal Bojan Balantič za
življenjsko delo na področju prostovoljstva in gasilstva.
Suzana P. Kovačič
Tržič – V letu 2018 so
županova priznanja že prejeli Zvonka Pretnar za aktivno in nesebično delo na
področju razvoja kvalitetnejšega življenja upokojen-

cev in njihovega vključevanja v skupnost, Primož
Studen za dvanajstletno
predano delo v Krajevni
skupnosti Senično, Nordijski smučarski klub Tržič
za petdeset let dela kluba,
vzgoje vrhunskih skakalcev

in njihovih dosežkov, zlata
maturanta Nina Žumer in
Benjamin Štangar ter Moški pevski zbor Gorščaki za
deset let uspešnega delovanja. Na nedavni slavnostni
akademiji ob občinskem
prazniku sta županovi pri-

Metka Kolevski / Foto: Tina Dokl
znanji prejela tudi Metka
Kolevski za uspešno vodenje Krajevne skupnosti
Brezje in Janez Meglič za

Janez Meglič / Foto: Tina Dokl
dolgoletno delo v občinskem svetu Občine Tržič.
Letos je bil podeljen tudi
naziv ambasador občine

Tržič, ki ga je za življenjsko delo na področju prostovoljstva in gasilstva prejel Bojan Balantič.
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Pomoč prek Rdečega
križa in Karitasa
Suzana P. Kovačič
Tržič – Po oktobrski ujmi je
bilo prizadetih veliko občanov, še več pa jih je bilo, ki
ste ponudili pomoč in na
račun Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja
(RKS OZ) Tržič nakazali
namenska denarna sredstva
za družino Dovžan ter za
prizadete v Jelendolu, Dolini, Čadovljah, Tržiču in
Lomu. Na račun ste podjetniki in zasebniki do 20.
novembra prispevali 59.120
evrov, od tega je bilo za družino Dovžan zbranih 22.340
evrov. Komisija bo sredstva
transparentno razdelila na
podlagi zbranih popisov
škode in zahtevkov za
pomoč.
Na Slovenski karitas se je do
konca novembra na TRR

zbralo 18.592 evrov, kot je
sporočil predsednik Slovenske karitas Peter Tomažič:
»Komisija Župnijske karitas
Tržič - Bistrica je obravnavala prejete prošnje huje prizadetih gospodinjstev v
poplavah. Osmim gospodinjstvom, ki jim je poplava
zalila ali poškodovala stanovanjske prostore, so odobrili
večjo pomoč v skupni višini
18 tisoč evrov. Preostala
sredstva in sredstva, zbrana
na župnijski karitas, bodo
namenjena ostalim manjšim pomočem, o katerih bo
komisija odločala v decembru. Karitas vso pomoč realizira v koordinaciji z Občino Tržič in drugimi lokalnimi dobrodelnimi organizacijami.« Hvala vsem za vašo
solidarnost in dobrosrčnost
pri pomoči sočloveku.

Defibrilator na stavbi nekdanje pošte v Križah
Križe – Včeraj je bil na prvi seji novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti Križe uraden prevzem defibrilatorja, ki je
dragocena pomoč pri oživljanju ob srčnem zastoju. Defibrilator, ki je nameščen na stavbi nekdanje pošte v Križah, je
kupilo podjetje Sanikom s sedežem podjetja v Križah in ga
podarilo krajevni skupnosti.

Poplava v Jelendolu
in Dolini

Tržič prostovoljstvu
prijazno mesto
Ljubljana – Slovenska filantropija podeljuje priznanja
občinam, ki podpirajo prostovoljske aktivnosti svojih
občanov. Naziv prostovoljstvu prijazno mesto je prvič
pridobil tudi Tržič. V obrazložitvi piše, da Občina Tržič
skrbi za odlične pogoje za
delo in razvoj prostovoljskih
organizacij, omogoča delovanje prostovoljskih organizacij tudi z brezplačno ali
dvotretjinsko sofinancirano
uporabo občinskih prostorov, spodbuja prostovoljstvo na lokalni ravni ...

Ko se življenje čez noč spremeni ... Ko smo krajani Jelendola in Doline v
ponedeljek zvečer ostali najprej brez elektrike, potem pa še brez signala za
mobilni telefon, si niti v sanjah nismo predstavljali, da je vse to šele
začetek katastrofe in da po noči, ki bo sledila, nič več ne bo tako, kot je bilo.
Petra Laharnar
V noči z 29. na 30. oktober
se je nebo nad nami dobesedno odprlo in potoki, ki
obdajajo ti naši prelepi vasici, so podivjali. Kot bi se
nam narava maščevala za
vse, kar smo v zadnjih letih
počeli z njo. Že ponoči so
stekle prve akcije, a kaj, ko
niti na številko 112 nismo
mogli poklicati in smo s
težavo vzpostavili vsaj zvezo
z gasilci. Potok Dovžanka je
skupaj s Tržiško Bistrico
Jelendol dobesedno razdelil
na dva dela in dostop do
spodnjega dela vasi je bil
drugače kakor čez gozd
nemogoč. »Odrezani smo
od sveta,« smo govorili med
sabo. »Ceste čez sotesko ni
več,« pa so bile besede, ki so
do konca uničile še tisto
malo upanja, da se bo kmalu vse uredilo.
Šele jutro je pokazalo, kako
strašne so bile posledice
besnenja narave. Vsemu
navkljub smo krajani stopili
skupaj kot še nikoli. Takoj
so stekle akcije po hišah,
kjer je voda naredila največ
škode.
Že dopoldne nas je prvič
preletel helikopter in takrat
smo prvič dejansko dojeli,
kaj se nam je zgodilo … Da,
sedaj nam bodo pa hrano
vozili s helikopterjem. Dobrine, ki so bile še včeraj
samoumevne, so postale
prava dragocenost. Prvi dan
so nam pripeljali vodo, mleko in kruh. Hrano smo razdelili med krajane. Dekleta,
ki smo bila zadolžena za
prevzem, popis in razdeljevanje hrane, smo počasi
začela šteti družine z majhnimi otroki, da bo ob naslednji pošiljki hrane s helikopterjem mleko prioritetno zanje. Naslednji dan, ko
so nam ponovno pripeljali
hrano s helikopterjem, pa je
sledilo pravo presenečenje,
saj nismo vedeli, da je takoj
stekla akcija in da se je toliko dobrih ljudi spomnilo na
nas in odšlo v trgovino samo

Sankanje in družinsko
smučanje
Podljubelj, Grahovše – Sankaška proga je urejena za
hotelom na Ljubelju v smeri
proti Zelenici, in sicer tako,
da gredo uporabniki po eni
poti navkreber peš, po drugi
poti pa se sankajo, da se pešci in sankači ne bodo srečevali na sami progi. Proga je dolga približno štiristo metrov,
je povedal župan Borut Sajovic in dodal, da so v Grahovšah, kjer je izhodišče za tek
na smučeh po urejenih progah in sankaško progo, kupili
tudi prenosno vlečnico za
manjše družinsko smučišče.

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

Komunala Tržič je sodobno podjetje, ki je bilo ustanovljeno že daljnega leta 1959. S svojimi
sodelavci tako zadnjih 60 let zagotavljamo občanom Tržiča kakovostno in čisto pitno vodo,
poleg tega odvajamo odpadno in padavinsko vodo, odvažamo odpadke vseh frakcij, gradimo in obnavljamo ter skrbimo za občinske ceste in z vso pieteto izvajamo pogrebne storitve.
Tudi v letu 2019 bo podjetje usmerjeno k svojemu ključnemu cilju, ki je zanesljivo in kakovostno izvajanje vseh dejavnosti. V okviru svojega delovanja smo leta 2014 pridobili certifikat kakovosti ISO 9001, s katerim smo se zavezali, da je naše poslanstvo trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev GJS vsem uporabnikom občine Tržič pod enakimi pogoji in
po ekonomsko upravičenih cenah. Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi,
pošteni, odkriti in spoštljivi odnosi do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov.

Od leve Stojan Štefe, Petra Laharnar, Jože Steiner in Mitja
Meglič / Foto: Dejan Javornik
zato, da nam pomagajo. Ob
toliko dobrotah smo vedeli
vsaj to, da lačni ne bomo.
Člani krajevnega štaba smo
se takoj začeli dogovarjati in
sestankovati tako s člani štaba Civilne zaščite Tržič kot
županom. Glede na to, da je
bil dostop do kraja onemogočen, smo se povezali tudi
s Policijsko postajo Tržič,
kjer so nam takoj priskrbeli
letake o samozaščitnem ravnanju krajanov, v nadaljevanju pa so skupaj z Letalsko
policijsko enoto poskrbeli
tudi za manjše presenečenje
za otroke.
V dneh, ki so sledili, je bil
dan skoraj enak dnevu. Vsako jutro smo se dobili v
gasilskem domu, kjer smo
si razdelili delo. Moški del
krajanov je odšel z lopatami
in drugim orodjem po
hišah, kjer je bila potrebna
pomoč, medtem ko smo
ženske skrbele za hrano, da
nikomur od krajanov ne bi
nič manjkalo in za to, da
tisti, ki so opravljali fizična
dela, ne bi bili lačni. Poskrbeli smo za krajane, ki so
potrebovali medicinsko
oskrbo in pomoč patronažne sestre, prav tako so imeli
krajani na voljo tudi psihološko podporo. Vsak večer
smo se vsi skupaj ponovno
zbrali v gasilskem domu, da

Letos bomo dobrodelni!
Namesto za poslovna darila smo finančna sredstva namenili občanom Tržiča,
ki so jih konec oktobra prizadele poplave.

Foto: Petra Laharnar

Sodelavci Komunale Tržič želimo občanom Tržiča in bralcem
Tržiškega glasa vesele božične praznike, v letu 2019 pa obilo SREČE,
ZDRAVJA in OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA.

Foto: Petra Laharnar

Uporabnikom posameznih komunalnih storitev želimo pravočasno posredovati informacije
o nadzoru porabe pitne vode, nasvete za zmanjševanje količine odpadkov in njihovo pravilno ločevanje in napotke s področja odpadnih voda. Poleg tega želimo o skrbi za čisto okolje
izobraziti in ozavestiti čim več generacij občanov s poudarkom na najmlajših.

smo lahko tisti, ki smo bili v
krajevnem štabu, prenesli
informacije krajanom in da
smo sproti rešili vse težave.
Vsi skupaj pa smo samo
čakali dan, ko bomo lahko
spet prišli do Tržiča …
Če sem na začetku napisala,
da nič več ne bo tako, kot je
bilo, sem s tem mislila predvsem na to, da je narava
dodobra spremenila podobo
tako Jelendola kot Doline.
Potrebna bodo leta, da bosta
to spet tisti prelepi zeleni
vasici pod Košuto. Ni pa
narava spremenila samo
podobe vasic. Spremenila je
tudi ljudi in v nas prebudila
tisto zavedanje, kako majhni in nemočni smo v resnici. Zavedanje, da je treba
ceniti vsak dan v življenju,
in zavedanje, da si je med
sabo treba pomagati. Tukaj
smo se vsi skupaj res odlično odrezali in lepo je vedeti,
da živiš med takimi ljudmi.
Beseda hvala je premalo za
vse, ki ste nam ob tej katastrofi na kakršen koli način
pomagali. Ki ste skrbeli za
to, da nismo bili lačni in da
so vsa dela stekla karseda
hitro. Hvala vsem, ki ste v
teh dneh mislili na nas. In
hvala vsem, ki – čeprav živimo na koncu sveta, kot radi
rečejo – niste pozabili na
nas!
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Ustanovna seja občinskega sveta
V torek, 11. decembra, je bila ustanovna seja občinskega sveta Občine Tržič, na kateri so predstavili poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev
v občinski svet in volitev župana za mandat 2018–2022. Sledila je slovesna zaprisega občinskih svetnikov in župana Boruta Sajovica.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Na lokalnih volitvah
18. novembra je v občini
Tržič glasovalo 7603 volivcev
od skupaj 12.558 volilnih
upravičencev. Udeležba na
volitvah je bila 60,54 odstotna. Posamezni županski

izvoljeni Jure Ferjan, Vida
Raztresen, Janez Bogataj in
Tanja Perčič Poklukar
(SDS), Borut Sajovic, Ana
Peharc, Dušan Bodlaj, Eva
Srečnik, Marjan Veternik,
Vida Hribar, Nejc Perko,
Manca Gašperlin in Andraž
Žitnik (Ekipa Boruta Sajovi-

Konstitutivno sejo je vodil najstarejši občinski
svetnik Janez Bogataj. Kot je dejal, so bili
občinski svetniki izvoljeni na različnih listah, a z
istim namenom: da delajo dobro za Tržič, za
občane – da bodo ti imeli kvalitetnejše življenje.
V občinskem svetu pa si želi konstruktivnega
sodelovanja.
Župan Borut Sajovic in občinski svetniki v mandatu 2018–2022 (izostanek na konstitutivni seji sta opravičili Ana Peharc
in Tanja Perčič Poklukar). /Foto: Tina Dokl
Drago Zalar in Teja Nemec
(Zagon – Lista Klemena Belharja) in Jana Jenko
(DeSUS).
Župana v prvem krogu volitev Občina Tržič ni dobila,

Njegov mentor je narava
Slikar Vinko Hlebš je prejel naziv častnega občana občine Tržič. Za
imenovanje se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli povezani z njegovim
likovnim ustvarjanjem. Ob tem pa mu, kot kaže, ne preostane drugega, kot
da še naprej ustvarja, je sklenil v smehu, a mislil seveda resno ...
Suzana P. Kovačič
Kakšno težo ima za vas imenovanje za častnega občana
v primerjavi s številnimi
nagradami in priznanji, ki
ste jih že prejeli?
»To imenovanje ima najvišjo težo in je zato zame še
poseben izziv.«

Pravzaprav pripravljam že
dela za novo razstavo, a to
na drug način, kot je bil
denimo cikel 29 slik na
temo Med naravo in kozmosom na zadnji večji razstavi
letos v Galeriji Paviljon. Z
deli, ki jih zdaj ustvarjam,
grem še malo v raziskovanje
podzemlja ...« (smeh)

Ob prejemu častne listine
ste rekli, da zdaj boste pa
morali še naprej ustvarjati.
Ampak verjetno je bolj strast
tista, ki vas žene naprej?
»Res imam še ogromno
idej, ne mine dan, da ne bi
ustvarjal. V motiviki ohranjam simboliko, povezano z
življenjem, naravo, smrtjo
in ponovnim življenjem.

Ali vi izbirate barve ali barve
pridejo do vas?
»Izbiram jih jaz. Dostikrat
me sprašujejo, kdo je moj
mentor. Moj mentor je
narava. Zelo zanimivi so
odzivi celo mednarodno,
odkar imama slikarska dela
predstavljena tudi na družbenem omrežju Instagram.
Doma imam več kot petsto

Vinko Hlebš, častni občan občine Tržič 2018 / Foto: Tina Dokl

del in še nekaj več kot toliko po različnih zbirkah
doma in po svetu. Zapuščina me ne skrbi, saj imam
tri hčerke.«
Slikarskih znanj ne držite
zase, ampak jih podelite kot
mentor. Kaj vam to pomeni?
»V mentorstvu izredno uživam. Opažam pa, da imajo
šole vse premalo likovne
dejavnosti, a ravno v mladih
vidim ogromno perspektivo,
potencial, zato z njimi še
posebno rad delam. Sodelujem tudi z Varstveno-delovnim centrom Tržič, in če me
samo kratek čas ni naokrog,
me hitro povprašajo, kdaj
spet pridem ... Delujem kot
mentor odraslim na Ljudski
univerzi Tržič, v Domu Petra Uzarja Tržič. Veliko slik
podarim v dobrodelne
namene.«
Vaš brat ddr. Jože Hlebš, ki
živi in deluje v Salzburgu in
velja za očeta filozofije narave, vam je kupil prvo slikarsko platno. Koliko je vpleten
v vaše ustvarjanje danes?
»Niti ne dosti, na vsake toliko časa me obišče v ateljeju
in se malo pogovoriva.
Ampak beseda največkrat
nanese na vsebine bolj filozofske narave. Moje slike
seveda ima v Salzburgu.«

v drugem krogu volitev 2.
decembra sta se za županski mandat pomerila Borut
Sajovic in Pavel Rupar.
Glasovalo je 6568 volivcev
oziroma 52,32 odstotka

volilnih upravičencev.
Sajovic je prejel 65,88
odstotka glasov, Rupar
34,12 odstotka. S tem
rezultatom je Borut Sajovic
nastopil svoj četrti mandat

županovanja, v občinskem
svetu pa ga bo nadomestila
svetnica Mojca Čadež.
Lokalne volitve so prinesle
tudi nove sestave v 13 krajevnih skupnostih.

SKUPAJ V AKCIJI
Odpri veselje ob
prihranku! Kupi letno
vinjeto na Petrolu, skleni
avtomobilsko zavarovanje
pri Zavarovalnici Triglav
in natoči do 30 €
brezplačnega goriva.

Zavaruj
avto

Več na www.triglav.si
in www.petrol.si

Kupi
vinjeto

Natoči do 30 €
brezplačnega
goriva

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., MIKLOŠIČEVA CESTA 19, LJUBLJANA

ca), Duško Krupljanin (Lista
up mladih Tržič), Mladen
Novković (Lista za razvoj
športa in kulture), Pavel
Rupar in Ajda Mehić (Pavel
Rupar – Enotna lista Tržič),
Marko Poljanc (Lista spremembe za preporod Tržiča),
Drago Zadnikar (SD), Klemen Belhar, Metka Gaberc,

Maksimalna vrednost ugodnosti je 30,00 EUR. Dejanska vrednost pridobljene ugodnosti se razlikuje
za nove in obstoječe stranke in je odvisna od izpolnjevanja pogojev akcije, dostopnih na triglav.si in petrol.si.

kandidati so dobili naslednje
število glasov (v odstotkih):
Borut Sajovic (47,52), Pavel
Rupar (19,14), Klemen Belhar (16,81), Andrej Frelih
(7,23), Drago Zadnikar (5,48)
in Duško Krupljanin (3,81).
V občinskem svetu Občine
Tržič je 24 svetnic in svetnikov, v nov mandat so bili
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Aktualno

Stopili smo skupaj
Tržičani na večeru solidarnosti in hvaležnosti stopili skupaj za dober namen.

Tržič – Dobrodelni koncert
Stopimo skupaj, ki ga je 24.
novembra za prizadete v
oktobrskih poplavah v Dvorani tržiških olimpijcev
organizirala Občina Tržič,
ni bil le dobrodelni dogodek, s katerim bi želeli zbrati čim več sredstev za prebroditev nujnih stisk vaščanov, ki so utrpeli večjo škodo v poplavah. Bil je večer
hvaležnosti in solidarnosti,
na katerem se je z vstopnino
zbralo sedem tisoč evrov
pomoči.
Bil je tudi večer poguma za
tiste, ki se trudijo z obnovo
svojih domov, in večer priznanja za tiste, ki so številne
ure žrtvovali za pomoč ljudem v stiski. Tem se je
zahvalil Stojan Štefe, predsednik Sveta KS Jelendol.
Jelendol je utrpel veliko in
postal znamenje, za katerim
se skrivajo tudi nesreče
Doline, Loma, Čadovelj, Slapu in drugih ranjenih krajev
v naši bližini. Znamenje

udarjenih in trpečih ljudi in
hkrati znamenje solidarnosti, naklonjene medsebojne
pomoči in upanja.
Brez odloga so se klicu na
pomoč odzvali gasilci, gorski reševalci, člani Civilne

zaščite, župan. To dokazuje,
da Tržičani še znamo stopiti
skupaj, ko gre zares. Roko v
pomoč so nam ponujali iz
vseh koncev, kar dokazujejo
tudi sredstva, ki jih sočutni
ljudje od blizu in daleč pos-

redujejo prek Rdečega križa
in Karitas. Da bo popolna
obnova zahtevala leta načrtovanj in odrekanj, je v
nagovoru poudarila dr. Metka Knific Zaletelj, direktorica občinske uprave.

Foto: Viki Vogelnik

Saša Pivk Avsec

Bil je večer hvaležnosti, solidarnosti. Odličen program so soustvarili vsi nastopajoči.

»Veselje in zadovoljstvo je,
kadar stvari lepo tečejo in
se dobro opravijo, predvsem pa, kadar se v trenutkih, ki v začetku niso bili
lepi, na koncu znajdemo
tesneje povezani, delovni in
ustvarjalni. Na koncertu
smo videli številno in zadovoljno publiko, eminentne
goste izven občine, ki nas
imajo radi, in pravi festival
tržiške kulture, petja, plesa
in ustvarjalnosti. To je tisto,
kar na koncu šteje. Vse se je
združilo za isti cilj, za isti
namen. Uspeli smo, zbrali
in pomagali,« je bil po koncertu zadovoljen Borut
Sajovic, župan Občine
Tržič.
Na odru dobrodelnega
koncerta je stalo 175 nastopajočih: Alenka Godec,
Marija Ahačič Pollak, Alenka Gotar in Anže Šuštar,
Rok 'n' Band, Romana
Krajnčan, ansambel Zarja,
skupini Tomcat in Imperij,
KD Folklorna skupina
Karavanke, Plesni klub
Tržič, skupina Projekt,
Pihalni orkester Tržič, Kulturno društvo Jerbas, Glasbena šola Tržič, KUD Leyli,
APZ France Prešeren
Kranj, MePZ Društva upokojencev Tržič, Plesni studio Špela, Country ritem,
Lomski fantje, Janez Kikel
– recitator Mladinskega

gledališča Tržič in skupina
Joške v'n. Pri veznem besedilu je pomagal David Ahačič, prireditev pa sta povezovala Mojca Krajnc in
Bojan Veselinovič.
V prostorih Turistično-promocijskega in informacijskega centra Tržič je teden
dni potekala tiha dobrodelna dražba, na kateri je najvišjo ceno tisoč evrov dosegla Biblija, ki jo je kupilo
tržiško podjetje Primakem
d.o.o.. Dražile so se še slike
Prebujanje Vinka Hlebša,
Vse dobre stvari so tri Janeza Vrhovnika ter slike članov KD tržiških likovnikov:
Vodno korito ob romarski
poti na Brezje Francke Globočnik, Konjščica Izidorja
Vrhovnika - Doreta, Lepi
čeveljc Marjana Burje, Rake
Marjana Pančurja ter zmagovalna potica na drugem
festivalu velikonočnih
potic, ki jo je spekla Irena
Zupan iz Podbrezij.
Iskrena zahvala v imenu
organizatorja koncerta
Občine Tržič velja tudi
sponzorjem in donatorjem,
ki so priskočili na pomoč.
Vsa sredstva, zbrana na
dobrodelni dražbi in koncertu, so nakazana na TRR
Rdečega križa oziroma
Karitasa in bodo pravično
porazdeljena med vse, ki so
prijavili večjo škodo.

Prihranek pri ogrevanju
V stanovanjski soseski Deteljica v Bistrici pri Tržiču so celostno prenovili
ogrevalni sistem po sistemu energetskega pogodbeništva. Z lahkega
kurilnega olja so prešli na zemeljski plin, investitor zagotavlja prihranke pri
ogrevanju in čistejši energent. Temeljito je prenovljena tudi kotlovnica.
Suzana P. Kovačič
Bistrica pri Tržiču – V soseski Deteljica so poslovni
objekt in 12 večstanovanjskih stavb, v katerih je okrog
tristo stanovanj, od tega 17
občinskih. Do nedavnega so
imeli dotrajan ogrevalni sistem, ki je kot energent uporabljal ekstra lahko kurilno
olje. Visoke izgube so pomenile visoke stroške ogrevanja, je bilo slišati na nedavni
uradni predstavitvi celostno
prenovljenega ogrevalnega
sistema, s katerim so prešli
na nov energent, zemeljski
plin. Vodja tega projekta pri
Interenergu Mohor Vrhovnik je poudaril, da investicija stanovalcem prinaša zmanjšanje izgub, saj je prihranek energije ocenjen na
115,38 MWh letno v primerjavi s starim sistemom, v
času energetskega pogodbeništva pa bodo prihranki
znašali 46 tisoč evrov letno,
po poplačani investiciji pa
bodo še za petdeset odstotkov višji. Zaradi uporabe
čistejšega energenta se bodo
zmanjšali izpusti ogljikovega dioksida, in sicer za
102,55 tone letno, napoveduje investitor. Podjetje Interenergo je prenovilo tudi kotlovnico z vgradnjo novega
1.006-kilovatnega plinskega

kondenzacijskega kotla, na
posameznih objektih so prenovili toplotne postaje. Za
večjo varnost je vgrajena
požarna postaja.
Večstanovanjske stavbe
imajo dva upravnika, Domplan in Opus inženiring, ki
upravlja tudi skupno kotlovnico. Peter Kern, vodja poslovne enote Nepremičnine
pri Domplanu, verjame, da
je bila to najboljša tehnična
rešitev, in kot je še dejal, je
bilo podjetje Interenergo
edini od ponudnikov, ki je
etažnim lastnikom ponudil
ugodno možnost energetskega pogodbeništva za preostali znesek investicije v
prenovo kotlovnice in toplo-

tnih postaj. Direktor Opus
inženiringa Gregor Klančar
je odsotnost iz predstavitve
opravičil, je pa naknadno
sporočil, da je bilo sodelovanje z Interenergom na profesionalni ravni. Projekt
energetskega pogodbeništva
med Interenergom in etažnimi lastniki soseske Deteljica je sicer razdeljen na tri
dele. Prvi fazi prenove sedaj
sledi druga faza, ki zajema
sedemletno upravljanje,
vzdrževanje in zavarovanje
opreme ter ugodno in zanesljivo dobavo toplotne energije. V tretji fazi pa bo Interenergo predal vso novo
vgrajeno opremo in sistem v
lastništvo uporabnikov.

Za investicijo je bilo potrebno 75-odstotno soglasje etažnih
lastnikov, izvedba projekta je uspela v manj kot dveh
mesecih. / Foto: Tina Dokl
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Ljudje in dogodki
Tudi slike pripovedujejo Veselo v hiši prijaznih ljudi
Novost na knjižnih policah sta knjiga Tržiške ljudske pripovedi v sliki in
besedi in pa Tržiški slovar, slovarček starih tržiških pogovornih besed.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Ljudske pripovedi so
pripovedovali in zapisovali
znani Tržičani, tržiški likovniki pa so jim dali ilustracije
in vse skupaj povezali v knjigo z naslovom Tržiške ljudske pripovedi v sliki in besedi. Izvirnega projekta se je
domislilo Kulturno društvo
(KD) tržiških likovnikov.
»Že dalj časa člani društva
iščemo motive za svoje slike
v zanimivostih in znamenitostih Tržiča in njegove okolice. Tokrat so nas za slikanje spodbudile stare folklorne, to so ljudske pripovedi,
ki jih skoraj ni več slišati, a
kažejo zanimivo podobo
preteklosti. Odločili smo se
s čopičem, barvo in obliko
obuditi spomin nanje, tako
da so našle mesto v naših
slikah in s tem v tej knjigi.
Objavljenih je 18 zgodb, zraven so ilustracije 16 slikarjev,« je povedala Francka
Globočnik, predsednica KD
tržiških likovnikov. Ena zgodba – O nekdanjem jezeru
nekje v Tržiču – je čisto

nova, napisal jo je raziskovalec domoznanstva in zgodovine Nejc Perko.
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja pa so 11. decembra
predstavili dopolnjeno izdajo Tržiškega slovarja, ki ga
je ob pomoči Jožice Koder
uredila Tereza Gosar. Leta
2012 je Zveza kulturnih
organizacij Tržič izdala prvi
slovarček starih tržiških
pogovornih besed in ga od
takrat krepko dopolnila, v

dopolnjeni izdaji je približno 2080 gesel. »Besedišče
se spreminja in pomlaja.
Tudi v tržiško govorico vstopajo nove besede, pri mladih precej iz angleškega
jezika. Da ne bi šle starejše
povsem v pozabo, smo pobrskali po spominu in jih zapisali v tej knjižici, in sicer
približno tako, kot jih slišimo in da so berljive,« je
zapisala Jožica Koder. Morda še veste, kaj je matuza?

Skupina plesalk Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski
univerzi Tržič, ki deluje pod vodstvom dr. Metke Knific Zaletelj, se je
predstavila s plesi; prvi je bil šuštarski. / Foto: Tina Dokl

Razstavo likovnih del, ki bogatijo knjigo Tržiške ljudske
pripovedi v sliki in besedi, so postavili na ogled v
Kulturnem centru Tržič. / Foto: Tina Dokl

Razvili zanimive ideje
Občina Tržič si prizadeva spodbujati razvoj podjetništva in podjetniških
idej v Tržiču, tako že tretje leto zaporedoma financira projekt Tržiški
kreativni center, ki ga vodi Ljudska univerza Tržič. Letos smo izvedli že
tretjo Podjetniško akademijo, ki je del tega projekta.
Mitja Slapar, LU Tržič
Tržič – Projekt je nastal na
podlagi podjetniške iniciative TržičPodjeten.si in
združuje vrsto motivacijskih programov za vse
generacije. Letos smo izvedli že tretjo Podjetniško
akademijo, ki je del omenjenega projekta. Gre za
intenziven podjetniški program, sestavljen iz šestih
delavnic, na katerih bodoči
podjetniki krepijo podjetniško miselnost in ključne
kompetence za uspešno
podjetniško pot. Udeleženci so spoznali, kako začeti
svoj posel, skristalizirali in

testirali so podjetniške ideje, osvojili veščine dizajna,
spletne prisotnosti, prodaje in se naučili učinkovito
predstaviti svoje podjetniške ideje. Vse delavnice so
potekale pod mentorstvom
strokovnjakov s posameznega področja.
Letos so udeleženci razvijali zelo zanimive in različne
ideje oziroma projekte,
med katerimi so: Parkirišče
pod Košuto (ureditev parkirišča pod Košuto, saj parkirana vozila ovirajo dostop
do lokalnih kmetij); SkyEye
(brezpilotni modularni sistem kot storitev za različne
industrije, npr. pregled pli-

novodov, pregled kmetijskih površin in podobno);
Masažni salon (masažni
salon z najboljšo masažo v
mestu); Štrikec (ročno izdelani volneni izdelki); Sprehajanje psov (storitev sprehajanja pasjih prijateljev);
Afirmacijske knjige (pobarvanka s pozitivno afirmacijo in pozitivno življenjsko
mislijo); Naturopatski pregled in svetovanje (slišati in
razumeti svoje telo in
zdravje na drugačen način).
Zaključek Podjetniške akademije s predstavitvijo idej
udeležencev v obliki javne
prireditve načrtujemo v
januarju.

Praznično so v december vstopili sta
novalci Doma Petra Uzarja. V soboto,
8. decembra, je bilo veselo v družbi
ansambla Storžič in tudi ponedeljek,
11. decembra, je bil glasbeno barvit z
gosti, ki so s plesom in petjem pred
stavili del bogate zakladnice kulturne
dediščine. Duše stanovalcev so pobo
žale citre, na katere so zaigrale citrar
ke iz Društva Lipa Univerze za tretje
življenjsko obdobje Domžale, ki jih
vodi Peter Napret, tudi predsednik
Citrarskega društva Slovenije. Zdenka
Katkič, voditeljica Šole zdravja v Dom
žalah, je poudarila pozitiven učinek
jutranje telovadbe in dodala, da ima
jo tudi v Tržiču dve skupini, njihov cilj
pa je, da Šolo zdravja pripeljejo v vsak
slovenski kraj. Stanovalcem je
pozdravne besede namenil Marjan
Ravnikar, predsednik Društva Lipa
Domžale. Plesna skupina Češminke iz
tega domžalskega društva, ki pous
tvarja slovensko plesno in glasbeno
dediščino in jo vodi Boža Bauer, se je
zavrtela na Cekartanc ... Stanovalcem

se je predstavila tudi skupina plesalk
Univerze za tretje življenjsko obdobje
pri Ljudski univerzi Tržič, ki jo vodi dr.
Metka Knific Zaletelj. »Plešemo tretjo
sezono, letos poleti smo se tudi
"ugvantale" po tradicionalnem mo
drotisku, kot nam je svetoval dr. Bojan
Knific,« je povedala Metka Knific Zale
telj, potem pa svojo skupino popelja
la na ples, prvi je bil šuštarski.
Letos pa je mesec december v domu
še posebej prazničen, saj smo pono
sni na pridobljeni certifikat kakovos
ti E-Qalin, kot prvi na Gorenjskem.
Vsa zahvala in pohvala gre kolektivu
doma, vsem prostovoljcem, stano
valcem, svojcem ter ostalim za njiho
ve ideje in dobro delo. Ponosni smo
tudi na pridobljeni polni certifikat
Družini prijazno podjetje in certifikat
Družbeno odgovorno podjetje, ki
sta tudi rezultat dobrega dela ter
medsebojnega sodelovanja. Vse to
uresničuje dostojanstveno in spošt
ljivo bivanje in staranje.

Ročevnica 58, Tržič, T: 04 598 03 00
E: info@dputrzic.si, www.dputrzic.si

Foto: Kristina Zupan

V domu nudimo sočutno oskrbo in v uporabnika usmerjene storitve
za zadovoljitev njegovih potreb. Zavezani smo odličnosti skozi
upoštevanje visokih standardov, vzajemnemu spoštovanju vseh, stalnemu
usposabljanju in trajnostnemu razvoju doma.

Udeleženci in mentorji Podjetniške akademije 2018 na Ljudski univerzi Tržič

Zavedamo se, da je skrb za dobro počutje stanovalcev in drugih uporabnikov
naša skupna skrb in da smo lahko dobri le, če znamo usklajeno dobro delati.
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Kultura
Razstavljajo na
temo Prosto
V tržiški Galeriji Atrij je do 15. januarja na ogled
sedma pregledna razstava članov Foto kluba
Tržič, ki so jo poimenovali Prosto.
Maša Likosar
Tržič – Letos so se člani Foto
kluba Tržič odločili za prosto temo, kar pomeni, da so
imeli odprte roke pri izbiri
motivike in so lahko ustvarili fotografije v najbolj osebnoizpovednem smislu. Na
razstavi, ki je odraz skupinske ustvarjalnosti, se predstavlja 25 fotografov, vsak z
eno fotografijo. »Dela izražajo avtorjev svojstven fotografski stil, nekatere temeljijo na odnosu med svetlobo
in barvo, na mehčanju ostrih
linij in še posebej na obvladovanju podrobnosti za
doseganje impresije,« je
pojasnil Pavel Loc, predsednik Foto kluba Tržič in
nadaljeval: »Po tematiki
fotografije lahko razdelimo
na krajinsko, žanrsko, arhitekturno in portretno foto-

grafijo ter tihožitje. Kompozicija del pa je vključena v
neki dinamizem diagonalnega gibanja figure, linij
površine, ki so usmerjene v
globino prostora.« Na nedavnem odprtju razstave Prosto so podelili tudi priznanja
najboljšim njihovim fotografijam, ki jih je ocenil
žirant Aleš Komovec. Bronasto priznanje je prejel Mark
Per za fotografijo Pogled k
višjemu, srebrno Milan
Malovrh za fotografijo Jutro
in zlato priznanje Sandra
Košnjek za fotografijo z naslovom Marjanca. »Bili smo
na dnevu fotografije in tedaj
sem na skrivaj ujela trenutek portretirane osebe. Posebnost fotografije so temačne
barve, ki odražajo moj osebni mističen ter skrivnosten
stil,« je sklenila prejemnica
zlatega priznanja.

Prejemniki priznanj Mark Per, Sandra Košnjek in Milan
Malovrh / Foto: Špela Kurnik

Zlata plaketa Venu Dolencu
Zveza kulturnih organizacij (ZKO) Tržič in JSKD, Območna izpostava Tržič sta 3. decembra povabila v
Kulturni center Tržič na prireditev Ta veseli dan kulture s slavnostno podelitvijo Kurnikovih priznanj.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Tudi letošnje leto je
bilo za tržiške ljubiteljske
ustvarjalce na področju kulture polno izzivov in ustvarjalnosti. Z željo in v upanju,
kot je dejal predsednik ZKO
Tržič David Ahačič, da
ustvarjalci ohranijo svoje
navdušenje, strast in prijateljstva, ki zagotavljajo ta
ustvarjalni naboj ... Priznanja sta podelila David Ahačič in Boris Kuburič, vodja
tržiške Območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Zlato Kurnikovo plaketo je
prejel Venčeslav (Veno)
Dolenc za življenjsko delo
na področju kulturne ustvarjalnosti v Tržiču. Veno
Dolenc visoko ceni vsako
umetniško izkušnjo, ki mu
jo ponuja življenje, in to ga
zaznamuje kot pesnika,
glasbenika, slikarja, grafika
in ilustratorja. Še kot študent na pedagoški fakulteti
konec šestdesetih let se je
samostojno predstavljal kot
slikar nadrealistične usmeritve, s pomočjo njenih elementov je vstopal v simboliko sveta onkraj vidne resničnosti, kar dodobra opredeljuje vso njegovo umetnost.
Imel je številne samostojne
razstave, nazadnje letos pregledno razstavo ilustracij v
paviljonu NOB v Tržiču. Za
začetek vzpona njegove glasbene kariere lahko štejemo
leto 1976, ko je skupaj z
Melito Osojnik ustanovil
akustično skupino Sedmina.
Kasneje je sodeloval s pevko
Klariso Jovanović, poskrbel
je tudi za izdajo nekaj zgoš-

Od leve: Venčeslav (Veno) Dolenc, Kora Kramar, Saša Meglič in Pija Japelj iz KD FS
Karavanke, Francka Globočnik, Urška Frelih Meglič, vodja Moškega pevskega zbora
Gorščaki Stane Sova, Tanja Ahačič in David Ahačič / Foto: Tina Dokl
čenk. V svojih pesmih
Dolenc izpoveduje zgodbo
sodobnega intelektualca, ki
se prebija skozi svet in čas, v
kakršnega je bil čisto naključno vržen, vendar se vseskozi zaveda, kot je zapisal dr.
Tone Pretnar, da ta svet in ta
čas nista šele od danes.
Srebrno Kurnikovo plaketo
so podelili Kulturnemu
društvu Folklorna skupina
(KD FS) Karavanke za uspehe treh sekcij (pevke in pevci ljudskih pesmi ter starejša otroška folklorna skupina) v minuli sezoni. Bronaste Kurnikove plakete so
podelili Stanetu Bitežniku
za dolgoletno strokovno in
organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi, Urški Frelih
Meglič za dolgoletno delo na

Mi smo prišli k vaši hiši
Mi smo prišli k vaši hiši je naslov letnega koncerta Folklorne skupine Karavanke, ki smo ga izvedli
prvega decembra v Kulturnem centru Tržič. Predstavile so se vse skupine društva, program so
popestrili tudi Kranjski furmani, ki delujejo v okviru Akademske folklorne skupine Ozara iz Kranja.
Saša Meglič
Tržič – December je mesec
prenekaterih praznikov in
običajev, ki izvirajo že iz
daljne preteklosti. Nanje
smo se osredotočili tudi člani FS Karavanke in obiskovalcem predstavili znane in
manj znane slovenske praznike in običaje, ki smo jih
povezali z glasbo, pesmijo
in plesom. Naši najmlajši so
predstavili Miklavževanje, ki
je še danes zelo živo in priljubljeno predvsem med
otroki. Zarožljale so verige
parkeljnov, slišala se je otroška molitev, veselje ob
Miklavževem obdarovanju
je bilo nepopisno. Veselje
na kmetiji je bilo tudi ob
prazniku kolin. Koline so

zahtevale dosti priprav, zato
otroci ta dan niso šli v šolo,
saj so tudi oni imeli svoje
zadolžitve. Ljudje so se tako
pripravili na zimo, po kon-

Otroška folklorna skupina

čanem delu sta sledila glasba in ples.
Kranjski Furmani so nas
popeljali v čas božiča. Božič
je največji krščanski praz-

nik. Je čas miru, ljubezni in
dobrote.
Danes manj poznana praznika sta štefanovo in šentjanževo, ki ju obeležujemo

področju otroške zborovske
dejavnosti, Moškemu pevskemu zboru Gorščaki za
dolgoletno uspešno delo na
področju zborovskega petja
in Francki Globočnik za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo v ljubiteljski
kulturi. Posebno priznanje
je prejela Tanja Ahačič za
avtorsko delo na področju
otroške knjige ter ohranjanje in promocijo lokalne kulturne dediščine.
ZKO Tržič in JSKD, Območna izpostava Tržič, podeljujeta še druga priznanja, ki se
podelijo na društvenih prireditvah. Bronaste Kurnikove značke in modre Tržiške
zmajčke so letos prejeli Sandra Kavčič, Sonja Begulić,
Sara Bojić, Tamara Boroje-

vić, Stana Petković, Iris
Zavelcina in Stela Poljanšek
– vse članice KUD Leyli.
Anej Hervol je prejel rdečega zmajčka, Brigita Česen
pa bronasto Kurnikovo značko – oba sta člana KD FS
Karavanke, Jospia Erlec pa
bronasto Kurnikovo značko
za več kot dvajsetletno zborovsko prepevanje.
Skupina pevk ljudskih pesmi pri KD FS Karavanke je
na prireditvi Ta veseli dan
kulture premierno pokazala
videospot Oj Dolinca, oj
dolinca; projekt je vodila
Maja Tekavec. Sledila je gledališka predstava Šest oseb
išče Williama, nagrajeni
avtorski projekt Amaterskega mladinskega odra SNG
Nova Gorica.

26. in 27. decembra. Sveti
Štefan v krščanskem svetu
velja za zavetnika konj in
živine, od šeg se jih je do
danes le malo ohranilo:
vožnja z vozovi, vožnja na
okrašenih konjih in žegnanje konj. Po cerkvenem
obredniku pa na štefanovo
še vedno blagoslavljajo sol
in vodo, ki ju potresajo zlasti po poljih, da bi bila zemlja bolj rodovitna in ji suho
vreme ne bi škodovalo. In
tako kot sveti Štefan blagoslavlja sol in vodo, sveti
Janez blagoslavlja vino. Na
šentjanževo so nekdaj verniki nosili v cerkev vino.
Blagoslovljeno vino je postalo šentjanževec. Vsak član
družine je na šentjanževo
dobil požirek te obredne
pijače in tudi živina je na
koščku kruha dobila nekaj
kapljic šentjanževca. Vino
smo počastili tudi na koncertu FS Karavanke, ko so
plesalci zaplesali z litrom
na glavi, kar so zmogli le
najspretnejši.
Eden od običajev, ki je že
skoraj pozabljen, je tepežka-

nje. Tega so se najbolj veselili otroci, saj je bil to dan, ko
so vzeli v roke šibe in se
podili po vasi. Najprej sta jih
dobila oče in mati, nato
sosede in sosedi, botre in
botri, strici in tete. Medtem
ko so bili tepeni, so odrasli v
otroške malhe nasipali krhlje, orehe, kose kruha in
morda celo kakšen kovanec.
Tepežkanje je v hišo prineslo zdravje, srečo in rodovitnost, zato so bili tepežkarji
povsod dobrodošli.
Koncert smo zaključili s
predstavitvijo koledovanja.
Koledniki so bili vaški fantje, godci, ki so hodili od
hiše do hiše in prepevali
pesmi kolednice ter izrekali
voščila. Koncert smo sklenili s kolednico Mi smo prišli
k vaši hiši. Podelili smo tudi
jubilejna društvena priznanja, ki so jih prejeli Žan
Šmid, Anej Hervol, Pija
Japelj in Brigita Česen. Anej
je prejel še rdečega zmajčka,
Brigita pa bronasto Kurnikovo značko, ki ju podeljujeta ZKO Tržič in JSKD,
Območna izpostava Tržič.
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Zanimivosti

Križaj vsa odličja
podaril muzeju
Letos mineva trideset let, odkar je Bojan Križaj postavil smuči v kot. V
veselje številnih je svoje najdragocenejše predmete trajno predal Tržiškemu
muzeju in s tem javnosti. V muzeju je od četrtega decembra na ogled
spominska stena z naslovom Bojan Križaj, naš junak in zmagovalec.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Triintrideset uvrstitev na zmagovalne stopničke, osem slalomskih zmag v
svetovnem pokalu. Smučar,
za katerega je vsa nekdanja
Jugoslavija naenkrat zadrževala dih. Ki je na olimpijskih
igrah v Sarajevu leta 1984
zaprisegel v slovenskem
jeziku in s tem poskrbel za
kar nekaj aritmij. Smučar, v
čigar rokah se je leta 1987

ske legende ne pozabijo
nikoli. »Sledi, ki jih posameznik, skupine ljudi in cele
generacije pustijo v času,
postopoma zabriše čas, tudi
najslavnejše med njimi.
Vendar ni nujno, da je tako.
Muzeji so za to, da trajno
hranijo pomembne spomine in predmete. Bojan Križaj se je odločil in svoje najdragocenejše predmete trajno predal v muzej in s tem
javnosti. To se nam zdi res

prvo mesto na mednarodnem tekmovanju v alpskem
smučanju za pionirje v
Semeringu leta 1969. Njegova mednarodna pot je dolga in bogata; od nastopa na
svetovnem prvenstvu v St.
Moritzu leta 1974 do zaključka kariere v Saalbachu leta
1988. Po podjetjih in šolah
so med prenosi tekem prekinjali delo in pouk, da bi
bili priča njegovim predstavam na belih strminah.
Letošnjega 26. marca je
minilo trideset let od trenutka, ko si je Križaj tik pred
ciljno črto zadnjega slaloma
sezone 1987/88 v Saalbachu
odpel smuči in peš stopil v
ciljno areno. S tem je na
simboličen način odkorakal
med smučarske upokojence, za seboj pa pustil izjemen tekmovalni opus.

Pomembnost bojev
za severno mejo
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču je gostoval upokojeni brigadir
Slovenske vojske Janez Kavar iz Križev, obrambni, vojaški, letalski in
pomorski ataše Republike Slovenije v Washingtonu.
Samo Lesjak
Tržič – Kavar je spregovoril o
naši zgodovini ter poudaril
izjemno pomembnost Ljubelja v času bojev za severno
mejo po prvi svetovni vojni v
območju Karavank. Poseben
poudarek je veljal Tržičanu
– Križanu Lojzetu Udetu,
pravniku, zgodovinarju,
znanstveniku in častniku
drugega gorskega strelskega
polka avstro-ogrske vojske,
Maistrovemu borcu. Z znamenitim stavkom: »Vi tukaj
postajate, na Ljubelju so pa
Nemci!« je zbral tržiške prostovoljce ter jih novembra
1918 popeljal na Ljubelj.
Namreč, prav letos mineva
sto let od začetka bojev za
našo severno mejo. Začel jih
je general Rudolf Maister, z
njim pa so šli v boj številni
slovenski fantje in možje,
utrujeni od komaj končane
vojne, med bojevniki so bili

tudi mnogi Gorenjci. General Maister je zelo uspešno
obranil del slovenskega ozemlja, ki bi verjetno padel v
nemške roke. Kot je poudaril
Kavar, je bil prav Ljubelj po
razpadu avstro-ogrske
monarhije ključna točka
gorenjskega dela bojev za
severno mejo. Lojze Ude je
odšel na okrožno poveljstvo
narodne straže, v kateri so
bili znani tržiški obrtniki,
posestniki in drugi slovensko zavedni meščani. Tako
je prva tržiška skupina borcev prostovoljcev za severno
mejo pod njegovim poveljstvom odšla proti Ljubelju in
pregnala nemške vojake ter
zasedla tudi Borovlje. Boji za
severno mejo so se nadaljevali in gorenjski bojevniki, še
zlasti Tržičani, ki so sodelovali v njih, so častno opravili
svojo dolžnost. Varovali so
Ljubelj in osvajali južni del
zahodne Koroške – žal pa je

Janez Kavar / Foto: Gorazd Kavčič
kasneje s političnim posredovanjem in plebiscitu 10.
oktobra 1920 južni del Koroške postal in ostal avstrijski.
Kavar je osvetlil pomembnost dogodkov in dejanj,
katerih posledice živimo še
danes. Ponos na spominsko
ploščo na stavbi tržiške knjižnice, ki označuje zbirno
mesto prostovoljcev, je zato
več kot upravičen.

Jure Franko: Z Bojanom
sva popoln par
To je bila t. i. zlata smučarska generacija in v njej sta pod
budnim očesom Toneta Vogrinca skozi vratca vozila tudi
Bojan Križaj in Jure Franko. / Foto: Gorazd Kavčič
bleščal kristalni slalomski
globus. »Danes imam občutek, kot da sem zopet prišel
po eni veliki zmagi, po enem
velikem uspehu v Tržič, kjer
sem dvignil na noge vse prijatelje, vse smučarske entuziaste in tudi vas, soobčane,
ki ste me ves čas podpirali.
Hvala, ker ste tudi tokrat z
mano.« Bojan Križaj je svoje
misli, občutke delil na nedavnem pogovornem večeru v
polni dvorani Kulturnega
centra Tržič, preden so slovesno odprli njegovo spominsko steno v Tržiškem
muzeju. Veliko je hodil po
svetu, bil gost različnih prirediteljev svetovnih pokalov,
obiskoval njihove smučarske muzeje, a vsa svoja priznanja je Križaj kar trideset
let hranil v domači vitrini,
mimo njih hodil že neosebno. In se odločil drugače v
veselje številnih, ki smučar-

izjemna gesta in najlepše se
mu zahvaljujemo za to darilo. Muzejski sodelavci smo
te predmete spet postavili na
svetlo, iz arhivov izbrskali
fotografije, videoposnetke, z
vsem tem obudili preteklo
zgodbo za današnje obiskovalce in prihodnost,« je poudarila Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja.

Odpel smuči in peš stopil
v ciljno areno
Bojan Križaj se je rodil 3.
januarja 1957 v znani tržiški
smučarski družini. Smučati
ga je naučil oče Peter, državni prvak in reprezentant v
alpskem smučanju. Stric
Zdravko Križaj je bil ustanovitelj alpske šole smučanja.
Na spominski steni v muzeju je skupna slika očeta in
sina, na ogled je tudi Bojanov prvi pokal – za osvojeno

Bojan Križaj ob spominski steni / Foto: Gorazd Kavčič

Športni novinar Vito Divac
je s Križajem vodil pogovorni večer v tržiškem kulturnem centru, pridružila sta
se tudi dobitnik prve slovenske in jugoslovanske zimske
olimpijske medalje, v Sarajevu (1984) srebrni Jure
Franko, in vsestranska smučarska legenda Tone Vogrinec. »Bojan je imel prirojen
talent. Nič mu ni bilo poklonjeno. Vse si je moral priboriti. Nikoli nismo imeli kaj
dosti denarja, ampak bili
smo pravi prijatelji, veselili
smo se vsakega uspeha,« je
opisal Vogrinec, tudi poln
duhovitih anekdot. Dolge
večere so si krajšali na različne načine, tudi z znanimi
Vogrinčevimi stavami. Zaradi Bojanove zmage je moral
v popolni smučarki opremi
s smučmi vred skočiti v vodnjak. »Treslo me je v vodi,
pri srcu pa mi je bilo toplo,«
se spominja.
»Zdaj vem, zakaj sem tukaj.
Z Bojanom sva namreč
popoln par. Jaz imam olimpijsko kolajno, Bojan pa ima
vse preostalo,« je obiskovalce pogovornega večera v
smeh spravil Jure Franko, a
v isti sapi pojasnil: »Športnik doseženi uspeh najprej
pripiše sebi. Sčasoma, ko
greš naprej, začneš razumevati, kaj vse se je moralo
zgoditi za ta uspeh. V športu
je za uspeh potrebnega veliko dela, predvsem pa dela
vseh. Tudi sarajevsko kolajno smo pridelali vsi skupaj.
Toliko, kot je moja, je tudi
tvoja, Bojan. Če ne bi bilo
tebe, ne bi bilo mene. Če bi
se dalo, bi olimpijsko odličje
delil s teboj.«

VABLJENI V TRŽIŠKI MUZEJ!
Obiščite novo razstavo o Bojanu Križaju v smučarskem muzeju
in nagrajene stalne razstave obrtnih zbirk!
Razstave so doživetje za otroke in odrasle, saj ponujajo
veliko interakcij in domiselne predstavitve vsebin.
Muzej je odprt od torka do nedelje od 10. do 18. ure.
1. januarja je muzej zaprt.
VALVASORJEVA

NAGRADA
VALVASOR
AWARD

2018

t : 04/53-15-500
www.trziski-muzej.si
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Ljudje in dogodki
Dobrodelni koncert

Vse počnejo na svoj način

Vsakoletni dobrodelni koncert Župnijske karitas Križe je del vseslovenskega
Tedna Karitas, ki se konča na prvo adventno nedeljo.

Plesna skupina Spectrum iz tržiškega Plesnega studia Špela je nastopila na
letošnji sedmi sezoni šova Slovenija ima talent in se uvrstila v polfinale.

Križe – V 17 letih je to postal
eden osrednjih dobrodelnih
in družabnih dogodkov ne
samo v kriški župniji, temveč v celotnem tržiškem
okolišu, kar dokazuje do
zadnjega kotička napolnjen
večnamenski prostor OŠ
Križe. Tokratni koncert smo
s pomočjo odličnih gostov
pripravili v nedeljo, 25.
novembra, popoldne. Letošnje geslo Tedna Karitas je
Mladost iz korenin modrosti, zato smo med koncertom
spodbujali k ustvarjalni
povezanosti med mladimi
in starejšimi. Tudi prostovoljstvo je priložnost za takšno sodelovanje, zato so
sodelavci Karitas ponosni
predvsem na številne dejavnosti, v katere se vključujejo
tudi nečlani: organizacija
Martinega romanja za starejše in bolnike, Miklavževo
obdarovanje otrok in starostnikov, delavnice izdelovanja
adventnih venčkov (izdelali
so jih več kot sto in jih ponu-

dili obiskovalcem koncerta
za prostovoljni prispevek) …
Izredno raznolik in kakovosten program koncerta so
letos oblikovali člani otroškega cerkvenega pevskega
zbora Župnije Križe, ki ga
vodita Darija in Janez
Zupan, »etno swing« skupine Kulturnega društva Ješča
vešča, ansambla Kdr voč iz
Žirovnice, humoristične
skupine Smeh, duo Dva
gavnarja in pevki Klara Jazbec in Monika Avsenik.
Posebno presenečenje prireditve je bil nastop »dobrih
sosed z Vetrna« – vrhunske
slovenske flavtistke Irene
Grafenauer in Mance Valjavec, ki jo je spremljala na
klavirju. O pomenu karitativne dejavnosti sta spregovorila kriški župnik Ivo
Kožuh in predsednik Škofijske karitas Ljubljana
Marko Čižman; koncert sta
povezovala Maja Tekavec in
David Ahačič.
Vsakoletni dobrodelni koncert je največja akcija zbiranja prostovoljnih sredstev

Dobrodelni koncert je
največja akcija
zbiranja prostovoljnih
sredstev Župnijske
karitas Križe. Sredstva
se pravično razdelijo
pomoči potrebnim.
Župnijske Karitas Križe. Ta
sredstva komisije pravično
razdelijo med krajane, potrebne pomoči. Odzovejo se
tudi na potrebe iz drugih
krajev, zlasti po večjih nesrečah doma in v tujini.
Pred skoraj mesecem dni je
velika ujma hudo prizadela
tudi nekatere dele tržiške
občine, zato so se člani
Karitas odločili, da bodo del
zbranih sredstev (tisoč
evrov) že na koncertu izročili družini Dovžan, ki je v
povodnji izgubila svoj dom,
preostanek pa bodo razdelili med prebivalce kriške
župnije, ki so v isti noči
utrpeli večjo materialno
škodo.

Foto: Miro Majcen

David Ahačič

Plesna skupina Spectrum se je v oddaji Slovenija ima talent uvrstila v polfinale.

Maša Likosar
Tržič – Skupino Spectrum,
dvanajst otrok, starih od 11
do 15 let, poučuje trener
modernih plesov in hip-hopa Aljoša Möderndorfer. »S
to skupino smo lani tekmovali na državnem prvenstvu.
Tedaj je odjeknila novica, da
se obeta nova sezona talentov in s strani Plesnega studia Špela je prišla pobuda,
da bi se ga udeležili,« je
povedal Möderndorfer. Na
šov Slovenija ima talent so
se podali z jasnim ciljem.
»Želeli smo predstaviti umetnost kot pomembno druž-

beno vrednoto. Otroci skupine Spectrum niso zgolj plesalci, so tudi umetniki,
ukvarjajo se z glasbo, risanjem, pisanjem pesmi, obenem so unikatni in edinstveni, ne sledijo večini, temveč
vse počnejo na svoj način.«
V prvi oddaji šova so pripravili presenečenje. »Točko
smo začeli iz občinstva, se
na odru združili v formacijo
in odplesali prosti slog,« je
pojasnil Möderndorfer, tudi
avtor koreografije in koncepta nastopa na šovu. Dobili so
da vseh štirih žirantov, se
uvrstili v polfinale in imeli
mesec dni časa, da se pripra-

vijo na nastop. »Trenirali
smo dvakrat na teden po več
ur. Inspiracijo smo črpali iz
pesmi Higher izvajalca Groove Junkies, ki sva jo s producentom Jernejem Kržičem priredila, ji dodala zvok
violine in govorjeni glas plesalke Tinkare Roblek.« V
finale se sicer niso uvrstili, a
kot pravi Möderndorfer,
niso bili razočarani:
»Pomembno nam je, da
smo predali sporočilo, in
upamo, da je bila to odskočna deska, a ne le za nas, temveč tudi za spremembo mišljenja, ki bo bolj cenila plesno umetnost.«

Kdo je zagrešil zločin
Iskra ISD Strugarstvo nudi zaposlitve
Podjetje Iskra ISD Strugarstvo je del skupine Iskra ISD, ki ima več kot 70letno tradicijo na področju obdelave kovin in predelave plastike. Beležimo
hitro rast poslovanja, zato zaposlujemo nove sodelavce. Nudimo redne
zaposlitve v proizvodnji, ki poteka na naši lokaciji v Kranju.
K sodelovanju vabimo kandidate z izkušnjami za delo v proizvodnji
obdelave kovinskih materialov. Zaposlitev bomo sklenili za delovno mesto

OPERATER ZA ZAHTEVNEJŠA DELA
– strugar (m/ž) ALI brusilec (m/ž)
Opis del in nalog:
delo na stroju za obdelavo kovin,
posluževanje različnih tipov strojev,
izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov,
opravljanje proizvodnih del.





Nudimo:
zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
zaposlitev direktno pri nas,
možnost napredovanja,
priložnost za osebni in strokovni razvoj,
možnost dodatnega izobraževanja,
delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju.








Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si
ali po pošti na naslov Iskra ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj.
Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani

http://www.iskra-isd.si.

Dramska skupina Avantura je konec novembra v Domu krajanov v Kovorju
premierno uprizorila kriminalko Bodalo z rožnim ročajem.
Maša Likosar
Kovor – Dramska skupina
Avantura, ki deluje v okviru
KD sv. Janeza Krstnika
Kovor, je na pobudo Krajevne skupnosti Kovor nastala
jeseni 2017. V pretekli sezoni so organizirali nekaj interaktivnih dogodkov, povezanih z gledališko dejavnostjo,
kot na primer hišo strahov,
sobo pobega in festival ljubiteljskega igranega filma
FLIF. Sočasno so, korak za
korakom, pripravljali tudi
prvo gledališko predstavo
Bodalo z rožnim ročajem.
Mlada ljubiteljica filma in
gledališke igre Suzana
Kokalj je zgodbo priredila in
izpeljala iz motivov dramskega dela 8 žensk avtorja
Roberta Thomasa. »Original
je sicer zanimiva kriminalka, vendar se s sporočilnostjo zgodbe naša skupina
nikakor ni mogla poistovetiti. Dodali smo eno moško
vlogo, ohranili pa smo spletke in zločine prvotnih likov,
ki jih predstavljamo s perspektive glavnih akterk, ne
njihove moške žrtve. Za še
večji učinek smo zgodbo
postavili v čas dvajsetih let
prejšnjega stoletja, ki je zaznamovan z vse večjim doseganjem enakopravnosti
žensk v družbi,« je pojasnila
Suzana Kokalj, scenaristka
in obenem režiserka omenjene predstave.

Kriminalka Bodalo z rožnatim ročajem je prva predstava
Dramske skupine Avantura. / Foto: Borut Sajovic
Izvirna zgodba 8 žensk ima
sporočilo, pod katero se Kokljeva ne bi nikoli podpisala.
»Moški je v originalu prizadet od vseh teh žensk, ki ga
obdajajo, in ravno one so krive za njegovo trpljenje. Je
mučenik, čeprav v ozadju
počne še strahotnejša dejanja. Naša priredba prikazuje
močno žensko, ki se ne pokesa, temveč se zaveda realnega
stanja in moške pokvarjenosti. Naša predstava obenem
sporoča, da več ko imaš skrivnosti, bolj se zapletaš, a na
koncu je družina še vedno
najpomembnejša.«
Devet igralcev enakovrednih
vlog, osem žensk in en moški, je tako v kriminalni gledališki predstavi Bodalo z
rožnim ročajem uprizorilo
družinsko srečanje na predbožični večer. »Ko se druži-

na zbere, ugotovi, da je bil
oče umorjen. Kdo in zakaj je
zagrešil ta strašni zločin?
Hitro spoznajo, da je kriv
eden izmed njih in tedaj na
dan pridejo stare skrivnosti.
Konec je nepričakovan, zgodi se preobrat,« je povedala
Kokaljeva in dodala, da je
večina igralcev prvič stala na
gledališkem odru. »Nekateri
so se nam pridružili zato,
ker so želeli izboljšati javno
nastopanje. Podučili smo se,
kakšna je razlika med igranjem in nastopanjem, ter šli
skozi proces improvizacijskih vaj. Na premiero smo
se intenzivno pripravljali štiri mesece in čeprav smo
amaterji, smo uprizoritev
odlično izpeljati, tudi publika je bila vidno zadovoljna,«
je sklenila sogovornica, ki
upa na gostovanja predstave.
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Obletnice

Jubilej društva
upokojencev

Klub z rezultati
Tridesetletnico Balinarskega kluba Bistrica so
počastili s prireditvijo in obnovljenim igriščem.
Suzana P. Kovačič

Maša Likosar
Tržič – Društvo upokojencev
Tržič je bilo na pobudo Joža
Salbergerja ustanovljeno 1.
avgusta 1948. Ob ustanovitvi je štelo 52 članov ter 25
članov posmrtninske ustanove, danes se lahko pohvali
s 1200 člani, kar zajema
levji delež domačih upokojencev, saj v Tržiču beležijo
dobrih dva tisoč ljudi, starejši od 69 let. Društvene
osnovne naloge zajemajo
izboljšanje socialnega in
materialnega položaja ter
zvišanje življenjske ravni,
obenem skrbi za aktivno
preživljanje prostega časa,
za umsko in fizično krepkost članov. Od leta 2011 so
vključeni v projekt Starejši
za starejše, v okviru katerega
ugotavljajo, v kakšnih razmerah živijo starejši in kakšno pomoč potrebujejo.
Ob sedmem desetletju delovanja je predsednica društva
Zvonka Pretnar dejala, da je
društvo v vseh teh letih
ohranilo svojo energijo,

Predsednica Zvonka Pretnar je v imenu DU Tržič sprejela
veliko plaketo iz rok predsednika Zveze društev
upokojencev Slovenije Janeza Sušnika. / Foto: Tina Dokl
učinkovitost, solidarnost in
odgovarjalo na vse izzive.
»Potovali smo iz analogne v
digitalno dobo, iz obdobja
svinčnika in papirja smo
prispeli do računalnika in

pametnega telefona. Predvsem pa je bilo teh sedemdeset let potovanje k sočloveku, naši člani čutijo močno
pripadnost društvu, za kar
so zaslužni tudi prostovoljci,

ki pomagajo v vseh društvenih dejavnostih.«
Osrednja govornica jesenske slavnostne prireditve je
bila direktorica Doma Petra
Uzarja dr. Anamarija Kejžar, ki je poudarila, da društvo s svojim delovanjem
veliko prispeva k prijetnejšemu in bolj zdravemu staranju. »Starost ni ovira, je
čudovita priložnost človekovega uresničevanja, globoke
sreče in izpolnitve v zadnjem obdobju življenja.«
Zbrane sta pozdravila tudi
župan Občine Tržič Borut
Sajovic, ki je predsednici
društva Zvonki Pretnar
podelil županovo priznanje,
ter predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije
Janez Sušnik, ki je DU Tržič
in Občini Tržič izročil veliki
plaketi. DU Tržič je ob tej
priložnosti Osnovni šoli Bistrica, Glasbeni šoli Tržič,
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja in Domu Petra Uzarja
naklonilo posebne zahvale
za sodelovanje pri društvenih dejavnostih.

Rodila se je Slovenska vojska
V Galeriji Atrij Občine Tržič je bila na ogled spominska razstava ob petdeseti obletnici ustanovitve
Teritorialne obrambe (TO) Tržič, odprli pa so jo s slavnostno prireditvijo.
Lado Srečnik
Tržič – Razstava je bila pripravljena pod vodstvom
koordinatorja Vojka Damjana, Antona Stritiha za zbiranje dokumentacije in priprave tekstov, Tržiškega
muzeja, oblikovalke Andrejke Belhar Polanc in veteranov Tržiča. Njenega odprtja
so se udeležili tudi predstavniki TO iz drugih občin
Gorenjske. Razstava je bila
na ogled konec oktobra in v
prvi polovici novembra.
Predsednik Območnega

združenja veteranov vojne
za Slovenijo Tržič Vojko
Damjan je v nagovoru ob
odprtju razstave zaželel
vsem dobrodošlico in dobre
misli k praznovanju. Poudaril je dejstvo, da je bila TO
Slovenije ustanovljena 20.
novembra leta 1968. Takrat
se je zgodilo tisto, po čemer
smo Slovenci hrepeneli že
leta 1919 in ponovno 1945.
leta. TO je nastajala kot nova
slovenska vojaška sila. Nastajala je zato, ker smo se ljudje zavedali, da razen kulture in jezika le oborožena in

organizirana ter usposobljena sila zagotavlja razvoj in
obstanek slovenstva.
Tržiški župan Borut Sajovic,
tudi veteran vojne za Slovenijo, se je zahvalil vsem, ki
so pripravili to enkratno razstavo. Povedal je nekaj spodbudnih misli o pomenu TO
in razvoju Slovenske vojske.
Poudaril je tudi, kako znamo Slovenci tudi stopiti skupaj, kot se je to dogodilo v
nedavnem velikem neurju v
Tržiču, ko so se v trenutku
gasilci zbrali, Civilna zaščita, gorski reševalci, gradbe-

Zelo obiskana strokovna in spominska razstava je prikazala utrinke dela in vzgoje TO v
Tržiču. / Foto: Valentin Klemenčič

niki in mnogi prostovoljci,
ki se niso ukvarjali, kdo je
kdo, temveč z roko v roki
pomagali prebivalcem ujme.
Slavnostni govornik je bil
Tržičan, veteran vojne za
Slovenijo general Janez Slapar, ki je orisal nastajanje
TO in Slovenske vojske.
Poudaril je tudi, da je Slovenska vojska naslednica
TO Slovenije in s tem odprl
spominsko razstavo. Prejel
je odobravanje k iskrenemu
in udarnemu govoru.
V kulturnem programu sta
sodelovali učenki Glasbene
šole Tržič violinistki Živa
Knific Zaletelj in Anastasia
Tisa Blaži Gregorčič pod
mentorstvom Eve Dukarič.
Prireditev sem povezoval
takratni politkomisar prve
čete Kokrškega odreda TO
Tržič in veteran vojne za
Slovenijo Lado Srečnik, tudi
avtor zasnove in postavitve
zunanjih izložb galerije.
Ob mnogih spominih se je
prijateljski pogovor odvijal
še dolgo časa po odprtju.
Minilo je petdeset let od
ustanovitve TO, teče pa že
tretje desetletje od osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Spomini so živi, kot da bi
se dogodili včeraj.

Foto: Primož Pičulin

Društvo upokojencev Tržič je s slavnostno prireditvijo obeležilo letošnjih sedemdeset let delovanja.

Bistrica pri Tržiču – Balinarski klub Bistrica pri Tržiču
(BK Bistrica) so ustanovili
septembra 1988. Najprej so
tekmovali v drugi gorenjski
ligi, leta 1991 so se uvrstili v
drugo državno ligo, z napredovanjem pa načrtno začeli
delati z mladimi. Prve večje
klubske uspehe so dosegli
prav mladi igralci, je poudaril predsednik kluba Brane
Hervol. BK Bistrica se je ob
desetletnici kluba uvrstil v
prvo državno ligo. Leta 1999
so dosegli tudi prvi velik
mednarodni uspeh, igralec
Grega Košir je v Lyonu postal mladinski svetovni prvak
v hitrostnem izbijanju. V
letih 2004 in 2005 so postali
pokalni zmagovalci Slovenije, v letu praznovanja 15-letnice kluba pa so zmagali v

prvi državni ligi in se uvrstili
v Super ligo. Leta 2003 so
ustanovili tudi žensko sekcijo z izjemnimi uspehi Eve
Hervol, ki je letošnja državna
prvakinja v natančnem izbijanju in druga v igri posamezno, ter Sonje Debevc,
letošnje državne prvakinje
posamezno. »BK Bistrica
ima danes tri ekipe. Članska
moška in ženska ekipa nastopata v prvi državni ligi, starejši člani v gorenjski ligi za
starejše člane,« je povzel
Hervol. V drugi polovici
novembra ob praznovanju
jubileja so predali namenu
obnovljeno štiristezno balinišče, investicija v vrednosti
nekaj manj kot trideset tisoč
evrov je bila financirana iz
občinskega proračuna. Okolico balinišča so uredili tudi z
dovoznimi stopnicami in
dostopom za invalide.

Prerez slavnostnega traku za obnovljeno balinišče

Desetletnica Gorščakov
Samo Lesjak
Tržič – V tržiškem Kulturnem centru je bil sredi
novembra slavnostni koncert ob desetletnici Moškega pevskega zbora Gorščaki. Zbor je bil ustanovljen v
okviru Združenja vojaških
gornikov Slovenije, sestavlja ga dvajset članov, ki
delujejo pod umetniškim
vodstvom pevovodje Jožeta
Tišlerja, vodja zbora pa je
Stane Sova. Zbor se redno
udeležuje prireditev, ki jih
organizira Združenje vojaških gornikov Slovenije,
tako je zbral že več kot sto
nastopov. Nastopajo na prireditvah v občini Tržič, na
državnih proslavah in krajevnih praznikih, ob različ-

nih kulturnih dogodkih ter
na revijah Tržič poje. Pevci
so se predstavili tudi drugod po Sloveniji in v italijanski Marostici. Ob petletnici delovanja je zbor izdal
album s 14 skladbami –
njihov repertoar obsega
vojaške, domoljubne, gorniške in ljubezenske pesmi. Tudi program jubilejnega koncerta je bil sestavljen iz vseh teh sklopov,
popestrili pa so ga z nastopom dueta harmonikarjev
Dva gavnarja in otroškim
pevskim zborom Katarince. Gorščaki obljubljajo, da
imajo še dovolj načrtov,
pozitivne energije in dobre
volje za prepevanje še za
najmanj naslednjih deset
let.

Slavnostni koncert Gorščakov / Foto: arhiv skupine
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Šport in rekreacija
Slavila Mira Košir
in Borut Sajovic

Zmagali so Amaterji
Uvod v športna tekmovanja ob občinskem prazniku smo začeli s turnirjem trojk v košarki, ki je
potekal 23. novembra v Osnovi šoli Bistrica pod okriljem Športne zveze Tržič.
Biserka Drinovec,
ŠZ Tržič

Od leve: Mira Košir, Borut Sajovic, Anže Pančur in Ema
Zajc, kleči Lidija Götz / Foto: KK Ljubelj Tržič

Tržič – Kegljaški klub Ljubelj Tržič je 1. decembra
izvedel tekmovanje za Praznik Občine Tržič 2018. Nastopilo je 32 tekmovalk in
tekmovalcev. Prav velikih
odstopanj ni bilo, o uvrstitvi
so odločali prazni meti in pa
zbranost tekmovalca v zadnjih lučajih, razen v moški
konkurenci, kjer je Borut
Sajovic suvereno zmagal
pred drugo uvrščenim za 28
podrtih kegljev. Rezultati
moški: prvi je bil Borut Sajo-

Dream team. V finalu so
med seboj pomerili Ta zadnja ekipa, Amaterji in Drem
team. Najboljši izkupiček in
s tem prvo mesto je osvojila
ekipa Amaterji, drugo mesto
je za las ušlo lanskoletni
zmagovalni ekipi Ta zadnja
ekipa. Tretje mesto so osvojili člani ekipe Dream team.
Prve tri ekipe so prejele

pokale in medalje, najboljša
v zabijanju in metanju trojk
sta prav tako prejela pokal.
Vse ekipe so prejele praktične nagrade sponzorjev.
Hvala vsem ekipam za odlično igro in prijetno vzdušje
ter čestitke vsem sodelujočim. Tekmovanje se je odvijalo ob podpori Občine Tržič
in Fundacije za šport.

vic (573 podrtih kegljev),
drugi Dušan Eržen (545),
tretji Anže Pančur (537),
četrti Filip Praprotnik (521)
in peti Janez Mali (513). Med
ženskami je zmagala Mira
Košir (495 podrtih kegljev),
druga je bila Lidija Götz
(491), tretja Ema Zajc (489),
četrta Francka Stare Novak
(478) in peta Vera Ovsenek
(474). Tekmovanje je potekalo tudi v sklopu športnih
vikendov, ki jih poleg občine
Tržič podpira Fundacija za
šport, koordinira pa OKS in
Športna zveza Tržič.

Foto: Biserka Drinovec

Ema Zajc

Bistrica pri Tržiču – Med
seboj se je pomerilo pet ekip.
Po prvem delu so bile tri ekipe izenačene, vse so zbrale
po tri točke. Zato so se v finalu med seboj pomerile še
enkrat. Pred samim finalnim delom so se tekmovalci

pomerili tudi v metanju trojk
z različnih položajev in v
zabijanju. Tričlanska žirija je
izbrala najboljšega v zabijanju. Tudi letos nas je z odlično točko presenetil Vitan
Zavrl in prepričljivo zmagal.
Kar pet trojk od petih pa je
zadel Sandi Žitnik in si s tem
zagotovil zmago. Oba zmagovalca sta bila člana ekipe

Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:

Likalnik Elektrolux

Pralni stroj Elektrolux

Mešalnik
Elektrolux

Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Veliko novoletno žrebanje bo 21. decembra 2018.

Gorenjski glas
nagrajuje zvestobo.
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Zanimivosti

Njihova posebnost je
rokenrol
Plesni klub Tržič že dvanajst let uspešno trenira svoje člane v najboljše plesalce, ki se uveljavljajo
v svetovnem merilu.
Maša Likosar
Tržič – Plesni klub Tržič je
edini klub na Gorenjskem,
kjer poučujejo akrobatski
rokenrol. Poleg slednjega
pa svoje člane, letos jih imajo 260, kar je sedemdeset
več kot lansko leto, urijo še
v hip-hopu, break danceu,
džez baletu in družabnih
plesih za odrasle. Predsednik kluba in eden izmed nji-

hovih osmih trenerjev Jure
Markič je povedal, da obenem narašča povpraševanje
po skupinskih vadbah, zato
so že utečeni telovadbi za
starejše in jogi letos dodali
še zumbo. »Trenutno poučujemo le v tržiški občini, a
bi želeli našo dejavnost razširiti še v druge gorenjske
kraje,« je dodal Markič. Plesni klub Tržič pa ne skrbi le
za dovršeno znanje plesnih

korakov, temveč svoje člane
intenzivno pripravlja tudi
na tekmovanja. »Že štiri
leta organiziramo Rock and

Break tekmovanje. Letos so
se domači in tekmovalci
sosednjih držav poleg break
dancea pomerili še v hip-hopu. Slavila sta plesalca našega kluba Marko Stegnar in
Matej Jelenc,« je povedal
Markič in nadaljeval: »V
Dvorani tržiških olimpijcev
bomo 15. decembra pripravili Božični ples Plesnega
kluba Tržič in finale Pokala
Slovenije v akrobatskem
rokenrolu. Na isti dan bo
potekala tudi produkcija
Plesnega kluba Tržič, kjer
bodo nastopili vsi naši plesalci, od tistih, ki svoje plesno znanje pridobivajo v
otroškem plesnem vrtcu, do
odličnih plesalcev, ki so že
uveljavljeni v svetovnem
merilu.« Člani PK Tržič pa
se poleg domačih tekmovanj aktivno udeležijo tudi
državnih, evropskih in svetovnih prvenstev, od koder
vedno prinesejo medalje ter
pokale prvih treh mest.

Obeta se glasbena poslastica
Ob izteku starega leta se prepustimo sanjarjenju s Pihalnim orkestrom Tržič, ki se mu bo na odru kot
gostja pridružila ena najboljših slovenskih pevk mlajše generacije Nina Strnad.

Tržič – Leto je naokoli, pred
vrati je praznično decembrsko vzdušje, z njim pa tudi
nepogrešljiv del tržiškega
kulturnega dogajanja v zadnjem mesecu leta. Tržiški
godbeniki in godbenice se
na tradicionalni koncert, ki
se bo, kot je zvesta publika

Pihalni orkester Tržič

že vajena, odvil 26. decembra ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev, pripravljajo
s polno paro z enim samim
namenom – predstaviti se
tržiškemu občinstvu v najboljši možni luči. Za orkestrom je še eno zanimivo
leto, polno umetniškega
ustvarjanja in raznoraznih
gostovanj in nastopov, zato

Konec novembra so v Osnovni šoli Križe
pripravili tradicionalni Novoletni sejem, kjer so
otroci na stojnicah ponujali izdelke, ustvarjene
izpod njihovih rok.

»V Dvorani tržiških olimpijcev bomo 15.
decembra pripravili Božični ples Plesnega kluba
Tržič in finale pokala Slovenije v akrobatskem
rokenrolu. Na isti dan bo potekala tudi
produkcija Plesnega kluba Tržič ...«

Člani Plesnega kluba Tržič so se letos udeležili številnih državnih prvenstev in svetovnega
pokala na Češkem. / Foto: Jure Markič

Jaro Veselinovič

Blišč Novoletnega
sejma

je prav, da se ob izteku starega leta prepustimo sanjarjenju s Pihalnim orkestrom
Tržič, ki se mu bo na odru
kot gostja večera pridružila
ena najboljših slovenskih
pevk mlajše generacije Nina
Strnad. Od Straussovih polk
in valčkov ter slovenske
popevke do tradicionalnih
božičnih viž – tržiška godba

Obiskovalci so si v zameno za čebelice lahko izbrali lično
narejene in lepo zavite izdelke. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar
Križe – Lično narejene in
lepo zavite izdelke so učenci
od prvega do devetega razreda izdelovali teden dni pred
sejmom v okviru tehniškega
dneva, obenem so tedaj praznično okrasili tudi šolske
prostore. Organizatorka sejma Irena Snodic je pojasnila, da so ustvarjali iz naravnih materialov, težavnost pa
je bila prilagojena starosti
otrok. Sejemske stojnice so
se tako šibile bleščečih
adventnih venčkov, voščilnic, svečk, nakita, piškotov
in čajnih vrečk, ki so jih
naredili iz zelišč z njihovega
vrta. Obiskovalci so se lahko
posladkali s palačinkami,
preizkusili svojo kreativnost
na ustvarjalni delavnici, najmlajši se podali na športni
poligon. Novost letošnjega
sejma je bila menjava denar-

Tržiški pohod v Dražgoše
Suzana P. Kovačič

Od Straussovih polk in
valčkov ter slovenske
popevke do
tradicionalnih
božičnih viž – tržiška
godba bo zadovoljila
uho slehernega
obiskovalca. Koncert
bo 26. decembra v
Dvorani tržiških
olimpijcev.
bo zadovoljila uho slehernega obiskovalca. Zato prisrčno vabljeni na koncert, da
kar se da dobro razpoloženi
skupaj stopimo naproti
novemu letu! Vstopnice
bodo na voljo v predprodaji
v TPIC Tržič in na dan koncerta pred vhodom v dvorano. Za več informacij nas
spremljajte na Facebooku,
na strani Pihalni orkester
Tržič.

ja za čebelice. »En evro je
pomenil eno čebelico in
starši so nato na stojnicah v
škatlo namenilo toliko čebelic, kolikor so ocenili vrednost izdelka,« je pojasnila
Irena Snodic.
Učenci so z izdelovanjem
prazničnih izdelkov krepili
ročne spretnosti, katerih po
mnenju ravnateljice Osnovne šole Križe Erne Meglič
otroci danes sploh nimajo
več razvitih. »Opažamo, da
se pri pisanju hitro utrudijo, ne znajo šivati, niti pravilno držati škarij. Je pa treniranje fine motorike zelo
pomembno, saj ta spodbuja
razmišljanje in hkrati razvija občutek za estetiko,« je
povedala Megličeva in dodala, da bodo zbrani denar
namenili v šolski sklad, iz
katerega financirajo tudi
socialno šibkejše in nadarjene otroke.

Tržič – Že 12. Tržiški pohod
v Dražgoše bo v nedeljo, 13.
januarja 2019. Na pohod
bodo udeleženci krenili ob
5. uri zjutraj izpred gasilskega doma v Bistrici pri
Tržiču. Pohod bo potekal
na relaciji Tržič–Podnart–
Češnjica–Jamnik–Dražgoše. Hoje bo za pet do šest
ur, odvisno od razmer.
Organizatorji pohoda bodo
na počitkih poskrbeli za čaj.
Pohodnike iz Tržiča pa v
Dražgošah čaka še topel
obrok organizatorjev. Po
koncu proslave v Dražgošah bo poskrbljeno za brezplačen avtobusni prevoz na
začetno mesto pohoda v
Bistrici pri Tržiču. Pohod
organizatorji priporočajo
udeležencem z dobro fizično pripravljenostjo. Zaradi
zgodnjega začetka je priporočljiva čelna svetilka, sicer
pa še pohodne palice ter
obutev in oprema, primer-

na vremenskim razmeram
na dan pohoda. Udeležba
na pohodu je brezplačna,
vsakdo se pohoda udeleži
na svojo odgovornost.
Prijave za pohod sprejemajo
do zasedbe avtobusov in
prosijo, da svojo udeležbo
najavite najkasneje do srede, 9. januarja 2019 na enega od navedenih kontaktov:
Valentin Klemenčič, 041
633 750,valentin.klemencic@gmail.com; Drago Zadnikar, 031 602 620, dragozadnikar@gmail.com; Vojko Damjan, 041 714 752,
vojko.damjan@siol.net;
Jure Jerkič, 041 203 110,
jurejerkic@ymail.com.
Pohod organizirajo Občina
Tržič, Občinsko združenje
Slovenskih častnikov Tržič,
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič,
Policijsko veteransko društvo SEVER Gorenjska, Zveza borcev za vrednote NOB
Tržič in Združenje vojaških
gornikov Slovenije.
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Turizem, novice

Porast turizma
na Tržiškem
Leto 2018 je na področju turizma minilo v znamenju promocijske kampanje Zbudi zmaja v sebi,
nadgradnji obstoječih ter uvedbi novih dogodkov, krepitvi sodelovanja s sosednjimi turističnimi kraji,
lahko pa smo ponosni tudi na prejeto priznanje za čudovite kolesarske avanture.
Mateja Dolžan,
Petra Hladnik
Tržič – Razkošje poti pod
Karavankami – turistično
ponudbo aktivnosti na prostem, kolesarskih in pohodniških tur ter avtentičnih
doživetij, povezanih s čevljarstvom in drugimi obrtmi, smo to poletje promovirali s pomočjo slogana Zbudi zmaja v sebi, pri kampanji pa sta sodelovala Tržičana deskar Žan Košir in ledni
plezalec Klemen Premrl,
krovno fotografijo je prispeval priznani fotograf Ciril
Jazbec. Kampanja je potekala po večjih slovenskih mestih, prek družbenih omrežij
pa smo segli tudi onstran
Karavank, v zamejsko Italijo
in Benečijo, na Bavarsko in
na Nizozemsko.

Prvo mesto po izboru
tujih turistov
Sredi avgusta sta nas v okviru
akcije Turistična patrulja
2018 obiskali Irki Laura in
Sadhbh, ki sta Tržič opisali
kot kraj s čudovitimi razgledi, reko, odlično hrano in prijaznimi domačini, med slabostmi pa omenili predvsem
premalo časa za raziskovanje
tako čudovitega kraja. Svoj
obisk sta ocenili s kar 98 od
sto možnih točk, kar je zadostovalo, da smo v letošnji
Turistični patrulji dosegli
prvo mesto po izboru tujih
turistov, prejeli pa smo tudi

posebno priznanje za čudovite kolesarske avanture.
Po nekaj letih uspešnega
obratovanja po izbranih
turističnih krajih na Gorenjskem smo turistični avtobus
Hop-On Hop-Off letos prvič
pripeljali tudi v Tržič. V skupno devetih poletnih petkih
nam je v Tržič uspelo pripeljati 146 obiskovalcev.

mest. V Tržiču smo pripravili več inovativnih rešitev, ki
smo jih predstavili na letošnji Šuštarski nedelji v Tržiču, med njimi poudarjamo
Interaktivno obeležje – Sledi
industrije v Tržiču, posvečeno čevljarstvu, Razstavo Zlata doba tržiške industrije in
Mural, posvečen tržiški
industrijski dediščini.

oziroma »pump track« poligonu. Naše razkošje poti in
tudi planinske kulinarike je
okusilo petdeset kolesarjev
iz Slovenije in avstrijske
Koroške. Lepo vreme je poskrbelo za dodatno dobro
voljo in zadovoljstvo udeležencev in vseh, ki smo bili
vpeti v organizacijo dvodnevnega dogodka.

Kulturna dediščina kot
razvojna priložnost

Prireditve

Kolesarjenje in
pohodništvo

Leto 2018 je Evropska komisija razglasila za leto evropske kulturne dediščine, leti
2018 in 2019 pa sta v Sloveniji tudi leti kulturnega turizma. Dejavnost Združenja
zgodovinskih mest Slovenije je bila zato še posebej pestra in usmerjena predvsem
v turistično promocijo.
Sodelovali smo pri vzpostavitvi nove spletne strani,
predstavitvi na turističnih
sejmih in borzah, izvedbi
študijskih tur za predstavnike italijanskih turističnih
agencij in organizaciji mednarodne konference Kulturna dediščina kot razvojna
priložnost. Izredno zanimanje in odmevnost pa smo
vzbudili s predstavitvijo slovenske kulture in kulturne
dediščine pred Evropskim
parlamentom v Bruslju.
V projektu InduCult2.0
(Program Interreg Srednja
Evropa) s partnerji razvijamo
nove pristope in vsebina za
oživljanje industrijskih

Cena knjige je

29 80
EUR

+ poštnina

Letos sta bili prvič pod okriljem Občine Tržič organizirani in izvedeni dve od večjih
in prepoznavnejših tržiških
prireditev, Gregorjevo in
Šuštarska nedelja. Program
Šuštarske nedelje je bil v
celoti prenovljen, saj je glavno mesto ponovno dobila
čevljarska dediščina, ki je
odločilno zaznamovala mesto in ljudi. Na stojnicah so
svoje izdelke ponujali tržiški
in drugi čevljarji, izdelovalci
usnjenih izdelkov in drugi
obrtniki, rokodelstva, ki so
nekdaj napolnjevala Tržič,
pa so bila predstavljena s
praktičnimi prikazi. Za
bogat program, ki poudarja
pomen čevljarske tradicije, je
poskrbel tudi Tržiški muzej.
Zadnji konec tedna v septembru smo prvič izpeljali
kolesarski dogodek Vikend
tržiških poti. Izhodišče je
bilo oba dneva pred Dvorano tržiških olimpijcev, kjer
so imeli bazni tabor tudi
najmlajši Tržičani, ki so svoje znanje urili na krožnem

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali
na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Projekt Alpe Adria
Karavanke/Karawanken
Občina Tržič je po naložbi v
snežni park na Zelenici izvedla še aktivnosti za razvoj
kolesarskega in pohodniškega produkta. V treh planinskih kočah na Zelenici, Kofcah in pod Storžičem je bila
nameščena oprema za oskrbo turnih kolesarjev, na Lju-

Nova informacijska tabla v Tržiču, ki prikazuje pot po
tržiških »šuštarijah« / Foto: arhiv TPIC Tržič
belju je bilo postavljeno počivališče na turnokolesarski
poti. Kolesarji bodo svoja
kolesa lahko popravili na servisnem stojalu, jih očistili
pred spravilom v novo urejene kolesarnice ter oprali in
posušili svoja oblačila in
posušili obutev. Pod Storžičem bodo spremljali predavanja v novo opremljeni učni
sobi. Na Zelenici so bili
vzpostavljeni pogoji za zagon
otroškega gorskega parka.
Otroški »zip line« je čez
poletje že dobil kopico novih
mladih prijateljev. Sodobna
plezalna stena, nameščena
na zgornji postaji nekdanje
sedežnice, pa je pa namenjena tako začetnikom kot izkušenim plezalcem.

Rekordno število nočitev
S poletno sezono so bili
ponudniki namestitev in
gostinci zelo zadovoljni,
malo manj zadovoljni smo
lahko z obiskom zunaj poletne sezone, kjer nas čaka še
veliko dela. Čeprav Hotel
Sluga ni obratoval in ni
podatkov o prenočitvah in
prihodih gostov v Planinski
dom na Zelenici ter Kočo na
Dobrči smo že do oktobra
presegli skupno število nočitev v lanskem letu, prav tako
se je podaljšala povprečna
doba bivanja. Od januarja
do vključno oktobra 2018 je
bilo 14.835 nočitev, od tega
tujih gostov 12.692. Za primerjavo: leta 2012 je bilo v
občini 4.394 nočitev.

Domoznanski Drobižki iz Tržiča
Zbirko drobnega tiska domoznanskega gradiva v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja gradijo že več let.
Suzana P. Kovačič

Zgodba o čevljarskih koreninah, otroštvu, mladostniški razigranosti
in vojnih razmerah, o trdem delu, izkušnjah iz tujine in uspehih
doma. Zgodba, sorodna drugim tržiškim čevljarjem, ki jim je
življenje prinašalo tanjše ali debelejše rezine kruha, ter zgodba
o Tržiču in Peku, kakršna sta bila in se ne bosta več vrnila.
392 strani; 17 x 21,5 cm; trda vezava

Promocijske aktivnosti na
področju aktivnih počitnic
smo izvajali v sodelovanju z
GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, ki se letno udeležuje
vseh glavnih t. i. outdoor
sejmov po Evropi. V letu
2018 so gorskokolesarske
poti Trans Slovenia skupaj
ustvarile že okoli 14 tisoč
nočitev v Sloveniji. Kolesarji
Trans Slovenia so dobri gostje, ki v povprečju na teden
potrošijo več kot 750 evrov
in tudi tržiški ponudniki so
bili deležni svojega dela
kolača.

Gutenberški dnevi / Foto: arhiv TPIC Tržič

Tržič – »Knjižnična naloga
je tudi zbiranje in ohranjanje domoznanskega gradiva. Ta beseda, ki ni vsakomur blizu in jasna, pomeni,
da zbiramo, kar nastane v
Tržiču, o Tržiču, kar ustvarijo Tržičani. To so knjige,
brošure, fotografije in tudi
zloženke, vabila, plakati. To
zbiranje je vabljenje, zasledovanje, iskanje, mnogokrat
pozivamo posameznike,
društva, klube, skupine in
ustanove v tržiški občini, da
je pravzaprav njihova naloga, dolžnost, da prinesejo
gradivo za domoznansko
zbirko v knjižnico. Mnogokje se je že zgodilo, da se je
zamenjalo vodstvo, pa so

"stare" papirje preprosto
vrgli proč. Tako se je izgubila sled za marsikaterim
dogodkom, ljudmi, ki so
takrat in tam sodelovali. V
knjižnici ne mečemo proč,
ampak hranimo in obdelujemo,« je pojasnila direktorica Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja Tržič Marinka
Kenk-Tomazin.
Letake, plakate, vabila, prospekte imenujemo drobni
tisk. To gradivo je proizvedeno za določen dogodek
ali dejavnost. Po definiciji
so vsi tiski, ne glede na vsebino, obliko ali velikost enako pomembni. Treba jih je
hraniti, ker že s svojim
obstojem pričajo o času, v
katerem so nastali. So viri
informacij, katerih vrednost

raste z njihovo starostjo.
»Zbirko drobnega tiska
domoznanskega gradiva v
knjižnici gradimo že več let.
Nabralo se je veliko gradiva,
čemur je sledila odločitev,
da ga je treba dati v prost
dostop uporabnikom. Povezali smo se z Mestno knjižnico Kranj, ki v okviru koordinacije območnih domoznanskih dejavnosti skrbi za
digitalizacijo knjižnega gradiva. Pred tem smo gradivo
ustrezno urediti. Naredili
smo mape, npr. Občinska
obvestila, Kulturno društvo,
Športno društvo ..., Turizem, Obrt, Razglednice in
Plakati, Obvestila župnij,
Tržiške ustanove oziroma
zavodi (vrtec, šole) in Ostale
organizacije. Menimo, da

bodo tako ljudje najlažje
našli, ko in kar bodo iskali,«
je povedal bibliotekar
domoznanec Nejc Perko, ki
z Valerijo Rant Tišler »gradi« domoznansko zbirko.
Digitalizirano gradivo so
nato še opremili z vsemi
potrebnimi podatki. Zdaj je
tik pred objavo na spletni
strani knjižnice, pod naslovom Drobižki iz Tržiča.
»Vabimo društva, klube,
organizacije, naj knjižnici
dostavijo izvod svojih vabil,
obvestil in plakatov. Enostavno dodajte knjižnico med
naslovnike. Morda boste
enkrat sami prav tukaj našli
odgovor na svoje vprašanje
oziroma razjasnili dvom,« je
še dejala Marinka Kenk-Tomazin.
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Koledar prireditev
December 2018 in januar 2019
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, podrobnosti so objavljene na www.trzic.si/koledar-dogodkov/.

Sobota, 22. december 2018

Nedelja, 13. januar 2019

15.30 Žiganja vas

5.00 Gasilski dom Bistrica pri Tržiču

Pohod po Poti treh zvonov in žive jaslice v Žiganji vasi;
Krajevna skupnost Sebenje

12. tržiški pohod v Dražgoše; Občina Tržič in veteranske
organizacije

Ponedeljek, 24. december 2018

Tečaj zimskega gorništva GUC Zelenica; Planinsko društvo
Tržič

12.00 Dom na Zelenici

Petek, 14. december 2018

10.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

17.00 Atrij Občine Tržič

Božič v srcu Karavank; Občina Tržič

Počitniška delavnica: Spet so prazniki; Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja

Petek, 18. januar 2019
19.30 Kulturni center Tržič

17.00 Osnovna šola Križe

Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu; Športna zveza Tržič
20.00 Kulturni center Tržič

Tržič ima talent; Klub tržiških študentov

Sreda, 26. december 2018

Tržiški abonma: SNG Nova Gorica – Realisti

19.00 Dvorana tržiških olimpijcev

Božično-novoletni koncert: Božična sanjarjenja; Kulturno
društvo Pihalni orkester Tržič

Sobota, 19. januar
11.00 Kulturni center Tržič

Tržiški abonmajček: Motovilčica (igrana predstava)

Četrtek, 27. december 2018

Sobota, 15. december 2018

19.00 Cerkvena ulica 2, Tržič

15.00 Dvorana tržiških olimpijcev

Finale pokala Slovenije v Rock and rollu; Plesni klub Tržič

Drsanje na Ravnah

Koncert v Tekčevih jaslicah; Družina Zupan

Tržič – Občina Tržič je v sodelovanju z Balinarskim klubom
AC Žepič pripravila ledeno ploskev na pokritem drsališču na
Ravnah. Drsališče je za rekreacijsko drsanje odprto od ponedeljka do petka od 16. ure do 19.30, ob sobotah od 10. do 12.
ure in od 16. ure do 19.30. Ob nedeljah in praznikih je odprto
od 10. do 12. ure in od 15. do 19. ure. Drsanje je brezplačno,
možna je tudi izposoja drsalk. Ob sredah in petkih med
19.30 in 21.30 je kegljanje na ledu, ob četrtkih pa hokej.

Petek, 28. december 2018

17.00 Atrij Občine Tržič

18.00 Bistrica pri Tržiču

Božič v srcu Karavank; Občina Tržič

Koledovanje v Bistrici

Sobota, 29. december 2018

Nedelja, 16. december 2018

19.00 cerkev Marijinega oznanjenja Tržič

18.00 Kulturni center Tržič

Špas teater: Pismo rosno! Vsega je kriv poštar …; Kulturno
društvo Špas teater

Koncert božične glasbe: Božič; Kulturno društvo Ignacij
Hladnik Tržič

Nedelja, 30. december 2018

Torek, 18. december 2018
18.00 Razstavno-izobraževalno središče v Dolini (RIS Dolina)

Kulinarični večer s članicami študijskega krožka Ljudske
univerze Tržič; Občina Tržič
19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Ponedeljek, 31. december 2018
21.00 pred Kulturnim domom v Križah

Literarni večer z dr. Jožetom Ramovšem; Knjižnica dr.
Toneta Pretnarja

Silvestrovanje na prostem z ansamblom Nočna izmena;
Krajevna skupnost Križe

Sreda, 19. december 2018

Sobota, 5. januar 2019

19.00 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Koncert Kitarskega ansambla Svarun

BO ŽIČ
TR

19.00 Kulturni center Tržič

50 odtenkov ženske; Talija gledališče in Občina Tržič

14. in 15. december

Planinski izlet: Ženiklovec/Veliki Javornik; Planinsko društvo
Tržič
8.30 Gorniški učni center Zelenica

Tečaj varstva pred snežnimi plazovi; Društvo gorske
reševalne službe Tržič

Četrtek, 20. december 2018
17.00 Osnovna šola Bistrica

PETEK, 14. DECEMBER
17.00 Božični sejem v srcu Karavank
18.00 Kotiček z Dedkom Mrazom
19.00 Zabavno-kulturni program

Obisk Dedka Mraza; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču
Drsališče na Ravnah
17.00 Kulturni center Tržič

Novoletna prireditev Plesnega kluba Špela; Plesni studio
Špela

Turnir v kegljanju na ledu; Občina Tržič in Balinarski klub
AC Žepič

SOBOTA, 15. DECEMBER
12.00 Božični sejem v srcu Karavank
13.00 Kotiček z Dedkom Mrazom
15.15 Zabavni otroški program
17.00 Pohod z baklami proti cerkvi Svetega Jožefa

Sobota, 12. januar 2019
Petek, 21. december 2018

12.00 Dom na Zelenici

17.00 Žiganja vas

Tečaj zimskega gorništva GUC Zelenica; Planinsko društvo
Tržič

AT
ČIN RIJ
ET
RŽ
IČ

sponzor dogodka
www.trzic.si

Žive jaslice; Krajevna skupnost Sebenje

OB

SILVESTROVANJE NA PROSTEM

V KRIŽAH NA TRGU

ŽIGANJA VAS 21. in 22.12.2018
Petek, 21.12.2018
17.00 Vaški sejem

Ponedeljek 31.12.2018 od 21.ure naprej!

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

◊ Živa glasba: BAND - NOČNA IZMENA
◊ Za hrano in pijačo bo poskrbljeno!

Sobota, 22.12.2018

prost

15.30 Pohod po poti treh zvonov 17.00 Vaški sejem
18.00 Božicna zgodba v izvedbi KD Kruh
18.30 Prihod BožiCka in obdarovanje otrok
19.00-2 .00 Zabava Z DJ IGORJEM

DOBRODOŠLI WELCOME WILLKOMMEN benvenuti

www.trzic.si

www.trzic.si

V Casu prireditve bo popolna zapora ceste v Žiganji vasi.

Tržiški glas, petek, 14. decembra 2018

16

tržiški glas
Slaščice za dober
namen
Tržiški muzej je v sodelovanju z Lions klubom
Bled Golf in Rotary klubom Tržič - Naklo letos že
sedmič pripravil dražbo prazničnih slaščic, katere
izkupiček namenijo v dobrodelne namene.

Praznične prireditve v
prazničnem Tržiču
»Doživite čarobno praznično vzdušje kot iz pravljice, kjer ne bo manjkalo dobre glasbe, zabave in
kvalitetne ponudbe na stojnicah po vsej občini Tržič,« na tržiški praznični december povabi Gašper
Golmajer iz Turistično promocijskega in informacijskega centra Tržič.
Suzana P. Kovačič

Dražbo je vodil odlični David Ahačič. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar
Tržič – V Pollakovem salonu
Tržiškega muzeja se v
decembrskih dneh tradicionalno zberejo tisti, ki čutijo
odgovornost za sočloveka in
z nakupom slaščic prispevajo denar za pomoči potrebnim ljudem. »Tokrat bomo
izkupiček namenili starejšim občanom Tržiča v okviru projekta Starejši za starejše. Osrečili bomo tudi
petčlansko družino, v kateri

Na letošnji dražbi so
zbrali rekordnih tri
tisoč evrov.
je zaposlen le oče, eden
izmed treh otrok pa je otrok
s posebnimi potrebami.
Pred kratkim se jim je pokvaril hladilnik, in ker nimajo dovolj sredstev, da bi si
kupili novega, bo naša
donacija namenjena temu.

Glavnina zbranega denarja
pa bo podarjena prizadetim
v nedavni vremenski ujmi.
Eni družini iz Jelendola
bomo kupili sušilni stroj;
drugi družini, ki je v celoti
izgubila dom, bomo donirali denarna sredstva,« so
povedale organizatorke dražbe Jelena Jukič Wilfan, Tea
Gasser in Jana Babšek. Na
letošnji dražbi so zbrali
rekordnih tri tisoč evrov.
Mamljive slaščice, ki jih
dražitelji licitirajo, že vsa
leta darujejo članice Društva podeželskih žena Svit
Tržič, Slaščičarstvo Cerkovnik, slaščičarstvo Maja,
Taborniški dom Šija ter
mnogi posamezniki iz Tržiča in okolice. Letos so se jim
pridružili še ljubiteljski slaščičarji kulinaričnega krožka Ljudske univerze v Tržiču in KUD Tabor Podbrezje. Dražbo je vodil David
Ahačič, glasbeno pa so jo
popestrili štirje saksofonisti
iz Pihalnega orkestra Tržič.

Tržič – Predbožično čarovnijo boste doživeli v petek in
soboto, 14. in 15. decembra,
v Atriju Občine Tržič na prireditvi Božič v srcu Karavank. »Prvi dan od 17. ure
dalje bo namenjen ljubiteljem zborovske glasbe, v praznični čas bosta popeljala
KD Ignacij Hladnik in Ženski pevski zbor Dupljanke.
Simpatična igrica VDC
Kranj enote Tržič z naslovom Obujamo pozabljene
novoletne šege in navade bo
spomnila na bogato kulturno dediščino. Piko na i pestremu dogajanju bo s slovenskimi in tujimi božičnimi klasikami dal vsestranski
glasbenik in finalist oddaje
Zvezde plešejo Gašper
Rifelj. Oba dneva se bodo
najmlajši zabavali v kotičku
Dedka Mraza, ki jih bo tudi
obdaril, na delavnici Alteršole pa bodo izdelovali božično-novoletne okraske. V
soboto, 15. decembra, od 12.
ure dalje se bodo najmlajši
zabavali z glasbenico Romano Krajnčan in prisluhnili
pevskemu zboru OŠ Križe.
Praznična zgodba mladinske skupine KUD Leše bo
popeljala v sanjski svet otroške domišljije. Dogajanje v
Atriju Občine Tržič bomo
sklenili s pevci FS Karavanke, s katerimi bomo druženje nadaljevali na pohodu z
baklami proti cerkvi Svetega
Jožefa. Njihov nastop nad

Bo kdo prišepnil dobremu decembrskemu možu, naj nas v prazničnem času obdaruje s
snegom, da se bodo otroci lahko sankali, kepali ...? / Foto: Vili Vogelnik
Tržičem bo spomnil na preprostejše čase in bistvo praznikov, ki pričarajo občutek
topline in bližine,« je povzel
Gašper Golmajer.
V petek in soboto, 21. in 22.
decembra, bodo žive jaslice v
Žiganji vasi z vaškim sejmom in igrico. »Prireditev
obuja stare običaje ob praznovanju božičnih praznikov,
po uprizoritvi božične zgodbe bo najmlajše razveselil
eden od dobrih mož. Prizorišče je postavljeno pod vaško
lipo, ob cerkvi sv. Urha v
Žiganji vasi, kar daje predstavi poseben čar. Programu bo
sledil zabavni del oz. krajevno praznovanje novega leta z

glasbo,« je napovedal Golmajer. V soboto, 22. decembra,
bo v Atriju Občine Tržič tudi
Božični tržni dan.
Na tradicionalni koncert v
Dvorano tržiških olimpijcev
vabi Pihalni orkester Tržič.
Koncert bo v sredo, 26.
decembra, ob 19. uri, kot
gostja se jim bo pridružila
ena najboljših slovenskih
pevk mlajše generacije Nina
Strnad. V četrtek, 27. decembra, ob 19. uri, vabljeni tudi
na tradicionalni koncert v
eno izmed tržiških znamenitosti – Tekčeve jaslice.
Večer bosta popestrili Ženska vokalna skupina Lipa
Litija in kvintet Pueri Canto-

rum. KD Ignacij Hladnik
Tržič pa vabi na Koncert
božične glasbe v izvedbi
MePZ Ignacij Hladnik z
naslovom Božič v soboto,
29. decembra, ob 19. uri, v
cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču. Istega dne bo
tudi Novoletni tržni dan v
Atriju Občine Tržič.
»Krajevna skupnost Križe
vabi na silvestrovanje na
prostem v Križe. Novo leto
boste na kriškem trgu pričakali ob dobri glasbi, ki jo bo
v živo izvajal ansambel Nočna izmena. Začetek silvestrskega večera bo ob 21. uri,«
je še povabil Gašper Golmajer.

Tržičanka je mis športa
Dvajsetletna Tržičanka Dora Markun je na prireditvi Miss športa Slovenije 2018 v začetku decembra
prejela naziv najlepše športnice in zmagala na spletnem glasovanju Migimigi.
Maša Likosar
Tržič – Šport je pomembni
del življenja Dore Markun,
odkar pomni. »Z njim sem
se resno začela ukvarjati v
osnovni šoli. Tedaj sva se s
prijateljico udeleževali vseh
športnih dejavnosti, ona je
bila razlog, da sem začela
trenirati rokomet.« Tega je
mlada Tržičanka trenirala
deset let, z ekipo so leta
2012 osvojile tudi naziv
državnih prvakinj. Pred štirimi leti je skupinski šport
opustila ter se posvetila individualnim treningom.
»Moja osrednja športna
dejavnost je trenutno fitnes,
treniram z utežmi in lastno

težo. Obenem skupaj s fantom Mihom Pušavcem poučujeva skupinske vadbe,
sama sem trenerka vadbe fit
burn,« je povedala Dora
Markun in nadaljevala: »Fitnes me sprošča, mi daje
energijo, moč in izboljša
razpoloženje, saj le med
športom lahko pozabim na
vsakodnevne probleme.«
Kot pravi, se je na tekmovanje Miss športa Slovenije
2018 prijavila »za hec«.
»Najprej je bilo le prijetno
druženje, ko pa sem se uvrstila v finale, sem tekmovanje vzela resneje. Spoznala
sem, da je to poleg lepe izkušnje lahko tudi super priložnost zame.« Nova mis špor-

ta Slovenije je žirijo navdušila s prizadevnostjo, splošno
razgledanostjo, komunikativnostjo in individualno točko. »S točko, v kateri sem
simbolno uprizorila poletne
vaje na flamingu, zimske na
sankah, v pomladnih mesecih spomladansko čiščenje,
za jesenski čas pa sem
namesto uteži uporabila
čebulo, sem želela sporočiti,
da za šport nikoli ne sme biti
izgovorov, ne glede na letni
čas. Sama sem aktivna vse
leto,« je pojasnila Markunova, ki zmage ni pričakovala.
»Na razglasitvi sem bila prijetno presenečena. Naziva
sem seveda vesela, to je vendarle stvar, ki ti je ne more

nihče vzeti. Obenem je tudi
obveznost, potrudila sem
bom, da bom naziv upravičila, da bom čim bolj aktivna
in spodbujala druge k športu
ter zdravemu življenjskemu
slogu.«
Dora Markun ni le športnica, je tudi študentka živilstva in prehrane na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani, in kot pravi,
si želi poklicno pot preplesti
s športom in prehrano.
»Zelo rada kuham in pripravljam zdrave recepte, ki jih
objavljam na družbenih
omrežjih pod geslom Moj
gušt. Običajne jedi povzdignem na zdrav nivo, kar
pomeni, da nezdrave sesta-

Dvajsetletna Dora Markun iz Tržiča je nova mis športa
Slovenije. / Foto: Alenka Brun
vine zamenjam za tiste, ki
so telesu prijazne. Zavedati
se moramo, da lahko le
kombinacija športa in zdra-

ve prehrane privede do pravega psihofizičnega ravnovesja v našem telesu,« sklene Dora Markun.

