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Uvodnik

Vid Meglič

Počasi, ampak vztrajno v naše mesto prihaja 
poletje, priznati moramo, da nam bodo toplejše 
temperature in sončni žarki po dolgi zimi vseka-
kor prijali. S soncem pa k nam prihaja tudi po-
letno razpoloženje, ki ga že vrsto let pričaramo 
s poletnimi prireditvami pod pokroviteljstvom 
Občine Tržič in temu bo tako tudi to leto. 
Pričnemo že s 1. junijem in s koncertom Pihal-
nega orkestra Tržič, potem pa sledijo še nekateri 
znani slovenski umetniki, združeni z lokalni ust-
varjalci: Alenka Gotar, Lucienne Lončina, Eva 
Moškon, Valič teater, festival bržol in lutkovne 
predstave za najmlajše … Junij bo zato poln 
pestrega dogajanja, številnih prireditev, zato 
velja poziv organizatorjem, naj bodo pozorni, da 
se njihovi dogodki ne prekrivajo še z drugimi 
napovedanimi dogodki v Tržiču. Drugi del po-
letnih prireditev potem sledi v avgustu, takrat 
ponovno izide tudi Tržičan, do takrat pa se člani 
uredništva veselimo vaših novih prispevkov in 
vam želimo prijetno prebiranje junijske izdaje. 

Izdajatelj: Občina Tržič

V. d. odgovornega urednika: David Ahačič

Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik

Člani uredništva: 
Miroslava Kramarič, Vid Meglič, 
Ana Marija Hafner in Marinka Stanonik

Avtorji člankov osebno odgovarjajo za 
vsebino le-teh. Uredništvo si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov v skladu z uredniško  
politiko.

Lektoriranje, tisk in prelom:  
Tiskarna UZAR d.o.o.

Fotografije na naslovnici:  
Tržiške poletne prireditve.

Naslov uredništva:
Turistično promocijski in informacijski center 
Občine Tržič
Občinsko glasilo "Tržičan"
Trg svobode 18, 4290 Tržič
urednistvo.trzican@gmail.com,  
tel.: 04/59 71 536
www.trzic.si

Glasilo "Tržičan" je brezplačno.
Naklada 5950 izvodov

Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco javnih glasil,
ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 1496,
ISSN 1581-4831
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prenovi. Zaradi starosti nekaterih delov 
objekta se je postavljalo tudi že vprašanje 
varnosti izvajanja dejavnosti. V sklopu 
obnove se bo prenovilo telovadnico z os-
novno ploščo, zamenjalo streho in uredilo 
kletne prostore. Če bo mogoče, bodo ob-
novljeni še nekateri drugi prostori, sani-
tarije in osvežen notranji izgled celotne 
stavbe. V zadnji sezoni so v Sokolnici 
potekale dejavnosti, povezane z rekreaci-
jo, vadbo in športom, v kar 29 različnih ter-
minih na teden. Poudariti je potrebno, da 
gre za dejavnosti vseh starostnih generacij 
– od otroških in predšolskih skupin, pa vse 
do upokojencev in starejših občanov. Kot 
župan sem izredno zadovoljen, da bomo z 
obnovo Sokolnice v občini pridobili še en 
prenovljen objekt kulturne dediščine, ki 
bo imel poleg zgodovinske pomembnosti 
tudi široko uporabno vrednost za občane.

Trgovina v Kovorju 
(avtorica Romana Šparovec)

16. maja so se v Kovorju poleg gasil-
skega doma po dolgem času zopet odprla 
nova vrata trgovine s preprostim ime-
nom "Trgovina Kovor". Za novo prido-
bitev smo se trudili vsi svetniki po svojih 
močeh in zmožnostih, pri urejanju dokaj 
zahtevne dokumentacije pa gre zahvala za 
pomoč Občini Tržič. V imenu Krajevne 
skupnosti Kovor se iskreno zahvaljujem 
tudi Jožetu in Alenki Dobrin iz Kovorja, 
katera sta v teh težkih konkurenčnih časih 
imela toliko poguma, da sta se odločila za 
ta korak, ki je velikega pomena za dobro-
bit vseh krajanov in tudi drugih. Trgovina 
je dobro založena in osebje zelo prijazno, 
zato vam ne bo žal, če jo boste obiskali - 
vljudno vabljeni. Jože in Alenka, želimo 
vama veliko obiska in poslovnega uspeha 
na novi poti!

Tudi Sokolnica se bo obnovila
Sokolnica je objekt kulturnega in zgo-
dovinskega pomena za Tržič. Letos bo 
Sokolnica praznovala častitljivo 103. ob-
letnico od izgradnje. Že od nastanka je ob-
jekt namenjen rekreaciji in športu občank 
in občanov. Člani Splošnega športnega 
društva (SŠD) so v obdobju zadnjih nekaj 
let s svojim trudom in delom poskrbeli, 
da je Sokolnica ostala ohranjena in čista 
ter da kljub visoki starosti služi svojemu 
namenu. Vseeno pa starost in stanje ob-
jekta zahtevata temeljito prenovo. Zato se 
je SŠD odločil, da se s kupnino od pro-
daje letnega kopališča Sokolnica temeljito 

Ureditev vaškega jedra  
Lom pod Storžičem
Občina Tržič je v letošnjem letu pris-
topila k ureditvi vaškega jedra v Lomu 
pod Storžičem. S projektom smo v dolžini 
70 metrov asfaltirali vozišče, zgradili 
meteorno kanalizacijo in na ta način ure-
dili odvodnjavanje na celotnem odseku. 
Prav tako smo odstranili lipo, ki je bila 
posajena na sredini vozišča in je pred-
stavljala resno nevarnost za prometne 
udeležence. Nova cestna ureditev sedaj 
omogoča bistveno boljšo preglednost na 
tem odseku, izboljšana je tudi prometna 
varnost, kar je bistvena pridobitev za 
prebivalce Loma. V sklopu projekta smo 
pred cerkvijo (proti vrtu župnišča) uredili 
večnamenski prostor, ki s kulturnega in 
arhitekturnega vidika omogoča oživitev 
nekoč značilnega območja vaškega jedra 
ob cerkvi, kjer se bodo lahko odvijali tako 
slavnostni dogodki kot družabna srečanja. 
Za ta namen smo postavili nov kamniti zid 
s polkrožnim zamikom in prostor tlakova-
li z granitnimi kockami. Pred zaključkom 
projekta je potrebno na polkrožnem kam-
nitem zidu namestiti še leseno klop. Seve-
da bomo nadomestili tudi odstranjeno lipo 
in v polkrožni prostor pred zidom posadili 
novo lipo. Z izvedbo projekta smo prido-
bili urejeno vaško jedro, pri čemer smo 
želeli poudariti tudi kulturno identiteto 
vasi z značilno vaško cerkvijo Sv. Ka-
tarine. In uspelo nam je.

Slogi in sodelovanju  vedno sledi rezultat

mag. Borut Sajovic, foto: arhiv Občine Tržič

3

župan z nami



    junij 2013

spremljamo, poročamo

4

Tržič je bil drugi vikend v maju ponovno središče spoznavanja in 
varovanja mineralov, fosilov in okolja. Organizatorji Turistično 
društvo Tržič, Občina Tržič, Društvo prijateljev mineralov in 
fosilov Slovenije in partner Prirodoslovni muzej Slovenije smo 
letošnje mednarodne dneve posvetili razkrivanju lepot mineral-
nega sveta in pestrim fosilnim najdbam Pohorja.

V slogi je moč, je dobro znan izrek in v Tržiču znamo složno 
stopiti skupaj, kar potrjuje tudi letošnji izjemno dobro organiziran  
41. Minfos  in kar bo glavno vodilo tudi v prihodnosti. 

Hvala številnim obiskovalcem, da so si vzeli čas in prišli na ogled 
razstave, strokovnim in prodajnim razstavljavcem za udeležbo, 
hvala za izrečene pohvale za uspešno organizacijo, hvala soor-
ganizatorjem in partnerjem za pomoč, medijem za obveščanje, 
hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste kakorkoli pris-
pevali, pomagali in dodali svoj kamenček v uspešno izvedbo 
letošnjega Minfosa.

In ne pozabite! Drugi vikend v maju 2014, točneje v soboto, 10. 
maja in v nedeljo, 11. maja, ste spet vabljeni na izobraževalno, 
ustvarjalno, nakupovalno, zabavno in kulturno doživetje z novimi 
presenečenji na 42. Minfos v Tržič! 

Vabljeni k ogledu foto utrinkov in video reportaže letošnjega 
Minfosa  na  www.minfos.si

 in www.facebook.com/turisticnodrustvo.trzic.

41. Minfos doživetje  
je za nami! 

Avtor: Damjana Škantar, foto: Studio Boutique
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V policiji že vrsto let potekajo aktivnosti, ki na eni strani osveščajo 
slepe in slabovidne o samozaščitnem ravnanju, zlasti na področju 
prometne varnosti, na drugi strani pa seznanjajo širšo javnost, ki 
se običajno ne zaveda dovolj, da med nami živijo ljudje z okvaro 
vida. V program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Tržič (SPV) smo prav zaradi navedenega uvrs-
tili projekt »Z roko v roki – skupaj za boljšo varnost slepih in 
slabovidnih«, katerega namen je sprejemanje drugačnosti ter 
predstavitev potreb in težav oseb z okvarami vida, s poudarkom 
na njihovi udeležbi v prometu. PU Kranj je letošnji projekt izv-
edla z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Kranj, poli-
cisti v lokalnem okolju, Zavodom Korak iz Kranja in njihovim 
gojencem Sandijem Novakom, ki je po nesreči pred osmimi leti 
ostal slep. Učencem zadnje triade OŠ Križe in OŠ Tržič je v ma-
jskih delavnicah predstavil svojo zgodbo ter pokazal in dokazal, 
da tudi hendikepirani zmorejo doseči visoke cilje, če le imajo ob 
sebi tudi ljudi, ki jih podpirajo. Poudaril je, da je najbolj pon-
osen, ker se je naučil teči ter se tudi s tekom ponovno vključil v 
vsakdanje okolje. Osnovno sporočilo, ki ga je delil z mladimi, 
je: nobeni stvari ne smeš reči: »Jaz tega ne zmorem!« S strani 
policista so bila predstavljena pravila, ki jih morajo spoštovati 
udeleženci cestnega prometa, kadar v prometu zaznajo slepo os-
ebo. Delavnica je bila med učenci dobro sprejeta, hkrati pa tudi 
priložnost, da razmislijo o svoji prihodnosti, sposobnostih, prob-
lemih, prijateljih in da pridobljeno izkušnjo prenesejo iz učilnice 
med svoje prijatelje, vrstnike, starše.

KO RK Lom, v sodelovanju z Društvom diabetikov Tržič, v POŠ 
Lom že vrsto let pripravlja merjenja in predavanja dietetika Jožeta 
Lavrinca. Letošnja tema so bile pasti nakupovanja. 
Zahvaljujemo se Društvu diabetikov Tržič, posebno Nuši Hafner za 
sodelovanje in pomoč. Vsi obiskovalci predavanja z velikim zani-
manjem prisluhnemo številnim nasvetom in dolgoletnim izkušnjam 
gospoda Lavrinca.

V ponedeljkek, 29. 4. 2013 smo v prostorih splošnega športnega 
društva Tržič v Sokolnici organizirali prvo letošnjo krvodajalsko 
akcijo v Tržiču. Vse je potekalo brez zapletov in brez čakalnih 
vrst. Kljub temu, da so bili pred vrati prazniki, se je krvodajalske 
akcije udeležilo 166 darovalcev, odklonili pa so 23 darovalcev 
zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih težav. Izredno smo veseli 
tako številnega obiska, predvsem je lepo videti vse tiste, ki se 
krvodajalske akcije udeležijo prvič. Vsem velja najlepša zahvala.

Naslednja krvodajalska akcija bo zopet dvodnevna (novembra) 
in upam, da se vidimo v takem oziroma še večjem številu. Vsi, 
ki bi radi darovali kri izven krvodajalskih akcij, lahko to opravite 
v Splošni bolnišnici Jesenice ali v Ljubljani na Zavodu za trans-
fuzijo.

Na akciji smo zbirali podatke o številu odvzema krvi vsakega 
posameznika. Te podatke želimo uskladiti z vami, zato pozivamo 
vse krvodajalce, ki se akcije niste udeležili, da nam po telefonu ali 
elektronski pošti sporočite vaše podatke in točno število odvzema 
krvi.

Zahvaljujemo se tudi vsem sponzorjem in prostovoljcem, ki so 
nam priskočili na pomoč pri organizaciji krvodajalske akcije. Še 
enkrat lepa hvala SŠD Tržič za prostore ter Restavraciji Raj za 
pogostitev krvodajalcev.

Z roko v roki – za večjo varnost 
slepih in slabovidnih v prometu

Predavanje dietetika
Jožeta Lavrinca

Zahvala krvodajalcem

Aneta Lavtar

Mira Čemažar

Noelle Kavčič, strokovna sodelavka

spremljamo, poročamo
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duševnem zdravju na domu, pokriva 
tudi območje Tržiča. Pisarna za informi-
ranje in svetovanje osebam s težavami 
v duševnem zdravju nudi psihosocialno 
pomoč in podporo z namenom dviga 
kvalitete življenja, krepitve in ohran-
janja duševnega zdravja, širitve socialne 
mreže, razvijanje samostojnosti oseb s 
težavami v duševnem zdravju, ponuja 
možnost spremstva oseb s težavami v 
duševnem zdravju, vključitve v različne 
delavnice in aktivnosti. Poleg Ozare na 
Gorenjskem obstajajo tudi dnevni centri 
in sicer Tržiču najbližja Šent'k v Kranju 
in Šentgor v Radovljici, kamor se prav 
tako lahko vključijo osebe s težavami v 
duševnem zdravju. Namen dnevnih cen-
trov je ponuditi možnost aktivnejšega 
preživljanja časa oseb s težavami v 
duševnem zdravju in druženja kot tudi 
možnost vključitve v strokovno pomoč. 
V dnevnih centrih se izvajajo različne 
aktivnosti, delavnice, družabne igre, or-
ganizirajo se predavanja in izleti. 

Poleg navedenih so vsem, ki se znajdejo v 
duševni stiski, na razpolago zaupni tele-
foni, ki delujejo tudi 24 ur dnevno, kot na 
primer brezplačni telefon Zaupni telefon 
Samarijan tel.št. 116 123 ter plačljivi tele- 
fon Psihiatrične klinike Ljubljana tel.št. 
01 520 99 00, ki deluje vsak dan od 19. 
do 7. ure zjutraj.

Pri našem delu potrebujemo prostovoljce, 
ki bi bili pripravljeni nuditi družabništvo 
osebam, ki tovrstno druženje potrebujejo. 
Zainteresirane vljudno vabimo, da nas za 
širše informacije pokličejo  na telefon 04 
59-71-200 (tajništvo) ali 04 59-71-208 
(strokovna delavka Tina Širnik).
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Tuji poslovni partnerji 
obiskali družinsko
podjetje MIGI d.o.o.

Center za socialno delo Tržič 
– pomoč ljudem s težavami v 
duševnem zdravju v skupnosti

Mateja Dolžan

spremljamo, poročamo

Z ustanovitvijo družinskega podjetja MIGI d.o.o. leta 1988 je 
družina Gros ohranila tradicijo izdelovanja kvalitetne obutve in 
v petindvajsetletnem delovanju so razvili številne produkte, ki 
so poznani ne le v Tržiču, temveč tudi izven meja Slovenije in 
Evrope. Poleg udobne otroške obutve so specializirani za izde-
lavo klasičnih ortopedskih vložkov in ortopedskih vložkov, ki jih 
naredijo po meri uporabnika. Svojo ponudbo so razširili s pro-
gramom obutve posebnih širin in obutve po meri. 

Ker je bil slovenski trg premajhen, so poslovne možnosti iskali 
tudi v tujini. Visokokvalitetno obutev iz mehkih in lahkih mate-
rialov izdelujejo v novih prostorih na Loki, katere so si v začetku 

V letu 2009 je stopil v veljavo nov za-
kon o duševnem zdravju, ki ljudem s 
težavami v duševnem zdravju omogoča 
pravico do vključitve v obravnavo v 
skupnosti. Obravnavo v skupnosti izva-
jajo koordinatorji obravnave v skupnosti. 
Področje Zgornje Gorenjske, ki vključuje 
tudi občino Tržič, pokriva koordina-
torka obravnave v skupnosti ga. Mar-
jetka Kozjek Šurc. Obravnava v skup-
nosti je namenjena ljudem s težavami v 
duševnem zdravju v domačem okolju, 
ki potrebujejo pomoč pri vključevanju 
v vsakdanje življenje, opravljanju 
določenih opravil, urejanju življenjskih 
razmer, urejanju stanovanjskih razmer, 
socialne varnosti, iskanju zaposlitve oz. 
dela. Tisti, ki ima težave v duševnem 
zdravju, se lahko vključi v obravnavo v 
skupnosti le v primeru, da s tem soglaša, 
načrt pomoči obravnave v skupnosti pa 
se oblikuje na podlagi želja in izraženih 
potreb osebe vključene v obravnavo v 
skupnosti. V okviru obravnave v skup-
nosti se oblikujejo multidisciplinarni 
timi, v katere so poleg osebe, ki ima 
težave v duševnem zdravju, in koordi-

marca ogledali tuji poslovni partnerji iz Švice in Japonske. Spre-
jema poslovnih partnerjev sta se udeležila tudi mag. Borut Sajo-
vic, župan Občine Tržič, in Matej Slapar, predsednik Odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Tržič. Podjetje 
Migi d.o.o. je za goste pripravilo prisrčen sprejem z nastopom 
ansambla Zarja, delovno srečanje pa so nadaljevali z ogledom 
proizvodnje.

natorja obravnave v skupnosti vključeni 
še lečeči psihiater, predstavnik Centra 
za socialno delo, pa tudi drugi za osebo 
pomembni posamezniki ali strokovnjaki, 
v skladu z željami osebe vključene v 
obravnavo. Osebi, vključeni v obravna-
vo v skupnosti, se na ta način omogoči 
pomoč, ki jo potrebuje pri reševanju svo-
jih težav in stisk in pripomore k večjemu 
zadovoljstvu v življenju. 

Obravnava in pomoč osebam s težavami v 
duševnem zdravju poteka tudi na Centru 
za socialno delo Tržič v okviru storitve 
Prve socialne pomoči ali osebne pomoči 
posamezniku, v katero se posamezniki 
vključijo prostovoljno v primeru, da 
potrebujejo pomoč pri razreševanju ose-
bnih stisk in težav.

V skupnosti so oblikovane tudi druge 
oblike pomoči ljudem s težavami v 
duševnem zdravju, ki jih izvajajo nev-
ladne organizacije. V Tržiču zaenkrat še 
ni predstavnika nevladnih organizacij, 
kljub temu pa društvo Ozara iz Kranja 
– pisarna za informiranje in svetovan-
je, z obiskovanjem oseb s težavami v 

Družina Gros s tujimi partnerji in županom
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V Tržiškem muzeju letos že drugič potekajo spomladanske 
raziskovalno-doživljajske delavnice, ki smo jih poimenovali 
»muzejski detektiv«. Tako lansko kot letošnje leto so privabile 
veliko otrok, ki so muzej obiskali s starši, vzgojitelji in učitelji.
Vsi se še iz otroških časov spominjamo, kako vznemirljivo je 
bilo iskati skrite zaklade in razreševati skrivnostne uganke pove-
zane s preteklostjo. »Muzejski detektiv« ima namen spodbuditi 
domišljijo in raziskovalno žilico pri otrocih, obenem pa jim pred-
staviti razlike v življenju nekoč in danes. Delavnice potekajo v 
prelepem starem ambientu Kurnikove hiše, ki jih že sam po sebi 
prestavi v stare čase. Otroci iščejo stare predmete in jih primer-
jamo s tistimi, ki jih uporabljamo danes. Igramo se tudi s starimi 
z besedami – stari pogovorni besedi je potrebno najti sodobno 
ustreznico. Največje veselje pa imajo otroci s tem, da zavihajo 
rokave, poiščejo pot do starega korita nad Kurnikovo hišo, pri-
nesejo vodo in na star način operejo volnene nogavice. 
Čudovito je opazovati otroke, kako pozorno sledijo kustosovi ra-
zlagi o preteklosti, se vživijo v igre, tako da kar nočejo prenehati 
z reševanjem ugank, nogavice pa so bile včasih oprane tudi po 
petkrat. 
»Muzejski detektiv« je potekal v mesecu maju, veliko obiskoval-
cev je prišlo v času Minfosa, Mednarodnega družinskega dne 15. 
maja in Mednarodnega muzejskega dne 18. maja.
Lepo vas vabimo, da se udeležite delavnic tudi v juniju. Potrebna 
je predhodna najava v Tržiškem muzeju.

58. občni zbor GZ Tržič je bil 23. marca 2013 v dvorani PGD 
Bistrica pri Tržiču. Udeležili so se ga člani organov GZ, vabljeni 
gosti (župan Borut Sajovic, predstavnik GZS Jože Derlink, pred-
stavniki sosednjih gasilskih zvez in koroških gasilcev) ter del-
egati vseh devetih prostovoljnih gasilskih društev, ki so združeni 
v Gasilski zvezi Tržič. Lokalna skupnost je na svojem območju 
dolžna zagotavljati javno gasilsko službo, Občina Tržič to zago-
tavlja preko Prostovoljnih gasilskih duštev. 
Delo Upravnega odbora in komisij, ki delujejo v GZ, je pred-
stavil predsednik GZ Matjaž Potočnik. Gasilska mladina je imela 
v letu 2012 občinsko tekmovanje v orientaciji v Lešah in gasilski 
kviz v Bistrici, prvi dve ekipi iz vsake kategorije sta se udeležili 
regijskega tekmovanja. V okviru GZ se je 50 otrok udeležilo eno-
dnevnega izleta v Terme Čatež. Članice so pripravile občinsko 
srečanje članic v Jelendolu, udeležile so se srečanja članic v 
Ribnem in Cerkljah ter sodelovale na vajah in tekmovanjih, or-
ganizirale so tudi samostojno taktično vajo članic GZ Tržič v 

"Muzejski detektiv"
za mlade
radovedneže

Občni zbor
Gasilske zveze Tržič

Jana Babšek

Boštjan Gabrovšek

Križah. Gasilci so se udeležili več prireditev v letu 2012: preda-
je novega gasilskega vozila GVC 16/25 v Križah, Florjanove 
procesije v Tržiču, srečanja gasilcev Gorenjske v Begunjah ob 
130-letnici tamkajšnjega društva. Uspešno je bilo tudi medna- 
rodno sodelovanje, predvsem z gasilci iz avstrijske Koroške: or-
ganiziran je bil ogled gasilske šole v Celovcu, ogled IC na Igu za 
koroške gasilce, smučarsko tekmovanje v Bodentalu, udeležili so 
se mednarodne gasilske vaje v Sobothu. Na koncu se je predsed-
nik GZ zahvalil vsem gasilcem za prostovoljno delo, županu, ki 
ima velik posluh za gasilsko dejavnost, in društvom za uspešno 
sodelovanje.
Poveljnik GZ Jani Žlindra je predstavil delo Poveljstva, ki je 
razdeljeno na preventivno dejavnost, izobraževanje, nabavo in 
vzdrževanje orodja in opreme ter posredovanje na intervenci-
jah. V okviru preventivne dejavnosti so društva izvajala preglede 
ročnih gasilnih aparatov, hidrantov in požarnih bazenov. Orga-
nizirani so bili dnevi odprtih vrat za občane s prikazi gasilske 
tehnike in gašenja začetnih požarov. Operativne enote so opravile 
72 suhih, 58 mokrih dnevnih in 23 mokrih nočnih vaj, poleg 
tega pa še 9 združenih vaj, od tega 2 nočni. V GZ Tržič je bil 
izveden nadaljevalni tečaj za gasilca, ki ga je uspešno zaključilo 
53 kandidatov (14 gasilk in 39 gasilcev) iz vseh 9 PGD, organi- 
zirano je bilo predavanje o gašenju fotovoltaičnih elektrarn, 5 
članov se je udeležilo delavnice za poveljnika, 6 članov se je 
udeležilo strokovnih dni Borisa Stevanoviča na Rogli, 20 članov 
je uspešno zaključilo različna izobraževanja in usposabljanja 
v Izobraževalnem centru na Igu in 20 članov usposabljanje za 
gašenje in reševanje v enocevnih cestnih predorih. V letu 2012 
je bilo 60 intervencij: 30 požarov, 20 tehničnih intervencij in 10 
intervencij zaradi naravnih nesreč. Na intervencijah je sodelova-
lo 1048 operativnih gasilcev. Poveljnik GZ se je zahvalil vsem 
gasilcem, ki so se udeleževali intervencij in pomagali občanom 
v nesreči.
Poročilo Nadzornega odbora, ki je opravil pregled delovanja GZ 
Tržič, je podal Pavel Hudobivnik. Ugotovili so, da je delo orga-
nov in komisij v GZ uspešno in v skladu s sprejetimi sklepi.
Na občnem zboru so bile tudi volitve za nov petletni mandat: za 
predsednika GZ je bil izvoljen Matjaž Potočnik, za poveljnika 
GZ Jani Žlindra. Upravni odbor sestavljajo predsedniki PGD-
jev in predsedniki komisij: Boštjan Gabrovšek, Bojan Balantič, 
Vladimir Goltez, Manca Ahačič, Tassilo A. Simon, Jože Stei-
ner, Cveto Krč, Aleš Rutar, Grega Meglič, Drago Ahačič, Mitja 
Meglič in Marko Mirt. Poveljstvo sestavljajo pomočniki po-
veljnika GZ in poveljniki PGD-jev: Štefan Stubljar, Aleš Meglič, 
Anton Godnov ml., Matjaž Zupan, Uroš Bodlaj, Tomaž Razinger, 
Anton Meglič, Branko Pavič, Jože Steiner in Goran Dragičevič. 
V Nadzorni odbor so bili izvoljeni Pavel Hudobivnik, Brane 
Ovsenek in Valentin Lunar.
Ob koncu so sledili še pozdravi gostov, podelitev priznanj in 
zaključna beseda predsednika z željo po uspešnem delu.



    junij 20138

kulturne novice

Trgovci, podjetja, ustanove iščemo poti 
do ljudi; knjižnice kot javni zavodi smo 
ustanovljene za opravljanje javnih služb 
za zadovoljevanje javnega interesa. In 
interes javnosti oziroma vse države je (bi 
moral biti), da ima čim bolj izobražene, 
razgledane, z lastno glavo misleče, mod-
re državljane. Zgodovina uči, da je pis-
menost tista, ki široke množice potegne 
iz suženjstva in podrejenosti. Osnovno 
znanje branja in pisanja je za sodobni 
svet prešibko, pismenost človeka zajema 
mnogo več od osnov. Moramo pa z os-
novami začeti v najzgodnejšem otroštvu. 
Knjižnice in vrtci ne bomo nikoli nehali 
poudarjati, kakšno vlogo imajo starši, da 
uvedejo in začarajo otroke s pravljicami, 
knjigami, branjem, izobraževanjem, pri 

Lani jeseni smo se v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja odločili, da pripravimo novo 
obliko vzpodbujanja branja. Tako smo s 
1. oktobrom 2012 začeli z bralno značko 
za odrasle in jo poimenovali Knjiga, pojdi 
med Tržičane. Ime ni nastalo naključno. 
Človek, čigar besede smo povzeli, je tesno 
povezan z našo knjižnico, saj po njem nosi 
svoje ime. 
Projekt je potekal sedem mesecev, od 1. 
oktobra lani do 30. aprila letos. Prijetno 
presenečeni smo bili, kako hitro so se 
ljudje vključili, skupno je k bralni znački 
pristopilo kar 86 bralk in bralcev, 59 pa 
jih je bralno značko tudi zaključilo. Za 
opravljeno bralno značko so morali bralci 
prebrati 6 knjig iz priporočenega seznama, 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja je ena iz-
med desetih slovenskih knjižnic, katere 
člani bodo prvi imeli možnost testiranja 
slovenskega spletnega servisa BIBLOS za 
izposojo elektronskih knjig. Na spletnem 
portalu BIBLOS LIB lahko uporabniki 
knjižnice v času testnega obdobja, od 20. 
marca do 30. junija, preko oddaljenega 
dostopa izbirajo med različnimi naslovi e-

čemer sodelujemo vzgojiteljice in bibli-
otekarji v vrtcih in knjižnicah. Ter seve-
da naprej v šolah. Zaposleni v knjižnici 
ponujamo in izvajamo ure pravljic ter ure 
knjižne in knjižnične vzgoje v tržiških vrt-
cih in šolah. Lani smo prišli na idejo, da bi 
vsaki vrtčevski skupini podarili pravljični 
nahrbtnik, ki ga bodo uporabljali za iz-
posojo in vračanje knjig v knjižnico. Kajti 
vsakič znova smo veseli njihovih obiskov. 
Martina Klemenčič je poskrbela za na-
bavo nahrbtnikov in natis logotipa, potem 
pa smo šli marca na teren. Prvi nahrbtnik 
sva skupinici, ki jo vodita Marija Kopač in 
Andreja Knafelc in gostuje v OŠ Bistrica, 
podelila direktorica knjižnice in pravljičar 
Nejc, ostalim pa nato Nejc sam, ko je 
prišel na obisk s pravljico.

od tega sta morali biti vsaj dve slovenski 
deli in ena pesniška zbirka. Seznam je 
obsegal 79 naslovov, od tega je bilo 16 
pesniških zbirk. Vsako prebrano knjigo je 
bralec ocenil, lahko pa je dodal tudi svoje 
mnenje. V sedmih mesecih je bilo pre-
branih in ocenjenih 642 knjig. Največkrat 
prebrani sta bili Babje leto Bogdana No-
vaka in Pojdi, kamor te vodi srce Sussane 
Tamaro, najbolj brana zbirka poezije pa so 
bile Gregorčičeve Poezije. Večina bralcev 
je prebrala od 8 do 20 knjig, pet bralcev 
pa je prebralo 30 ali več knjig s seznama. 
Najbolj prizadevna je bila bralka, ki je pre-
brala kar 41 naslovov. Knjige so se ocen-
jevale z ocenami neznamiviva, dobra ali 
odlična. Z največ odličnimi ocenami se 

knjig. Knjige lahko prebirajo na večini svo-
jih mobilnih naprav (bralniki z e-črnilom, 
tablice, pametni telefoni). Za vse tiste, 
ki doma nimajo svojega bralnika, je v 
knjižnici na voljo pet bralnikov, ki si jih 
lahko člani knjižnice brezplačno izposo-
dijo in nanj naložijo elektronske knjige. Za 
vstop v BIBLOS LIB uporabnik potrebuje 
člansko številko in geslo za moja knjižnica. 
Poleg tega pa tudi ADOBE ID uporabniško 
ime in geslo, ki omogoča ustrezno zaščito 
gradiva in enostaven prenos e-knjig. Le-
tega si lahko brezplačno naložijo s spletne 
strani www.adobe.com/si.

Pravljični nahrbtniki v vrtcih

Knjiga, pojdi med ljudi

E-knjige! Zakaj pa ne?

Marinka Kenk-Tomazin

Sabina Šolar

Valerija Rant Tišler

Verjamemo, da nahrbtniki ne bodo 
obležali po kotih, da se bodo z otroki in 
vzgojiteljicami velikokrat podali na izlet 
v knjižnico in da bodo prenašali vedno 
znova stare in nove, zanimive, zabavne, 
poučne knjige in drugo gradivo. V dobro-
bit otrok.

lahko pohvali knjiga Bralec avtorja Bern-
harda Schlinka, od poezije pa Poezije Si-
mona Gregorčiča.
Ob zaključku projekta smo pripravili pri-
reditev, na kateri smo bralkam in bralcem, 
ki so uspešno opravili bralno značko, 
podelili priznanja in knjižno nagrado, 
najlepša nagrada pa je bila monokomedija 
Jaz sem Ela, čistilka v knjižnici v izvedbi 
Olge Markovič. Za slogan naše bralne 
značke smo povzeli besede Ivana Sivca, ki 
je dejal, da avtor knjigo napiše, bralec pa ji 
vdahne dušo. Skozi sedem mesečno branje 
je bilo geslo večkrat potrjeno in iskreno 
smo veseli, da so bralci projekt Knjiga, poj- 
di med Tržičane, sprejeli za svojega.
Oktobra ste zopet vabljeni, da skupaj z 
nami začnete s prebiranjem novih, še ne-
odkritih naslovov, ki pa ne bodo prav 
nič manj skrbno izbrani. Veselimo se 
ponovnega snidenja z vami, naši dragi 
bralci. Vabljeni!

Izposoja je e-knjig je enostavna: na spletni 
strani www.biblos.si se uporabnik prijavi s 
člansko številko in geslom moja knjižnica, 
izbere elektronske knjige in si jih naloži na 
bralnik. V tem času je zaželeno, da uporab-
niki spletnega portala svoja mnenja, pred-
loge in pripombe sporočijo na e-naslov 
biblos@zalozba.org in s tem soobliku-
jejo prvi slovenski e-knjižni portal.

VSE, KI SI ŽELIJO NOVEGA NAČINA 
BRANJA KNJIG, LEPO VABIMO V 
KNJIŽNICO, DA SE NAM PRIDRU-
ŽITE V TESTNEM OBDOBJU.



tržičan   

Vsakoletni SPOMLADANSKI KON-
CERT sta tudi letos ob pomoči OŠ Križe 
organizirala Območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti Tržič v 
večnamenskem prostoru kriške osnovne 
šole v sredo, 17. aprila 2013, ob 18.uri.
Na preglednem srečanju otroških in 
mladinskih pevskih zborov, ki delujejo 
na območju občine Tržič se je publiki 
predstavilo osem zborov z več kot 200 
pevci: otroški pevski zbor na POŠ Lom 
(zborovodkinja Blanka Rejc), OPZ na 
POŠ Podljubelj (Urška Frelih Meglič), 45 
članski OPZ OŠ Bistrica (Jožica Seifert), 
otroški in mladinski PZ OŠ Tržič (Mateja 
Ušeničnik) ter otroška pevska zbora in 

Območno srečanje plesnih skupin Tržiča 
in Škofje Loke je letos prvič skupno 
potekalo v Škofji Loki in sicer v petek, 
19. 4. 2013, ob 18. uri na tamkajšnjem 
Loškem odru. Na prireditvi, ki jo družno 
organizirata območni izpostavi Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti iz Tržiča 

Tržiška območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti je 
v soboto, 20. aprila 2013, med 8. in 
13. uro v prostorih Krajevne skup-
nosti Križe organizirala seminar oz. 
delavnico Gledališka maska, ki jo je 
vodil Matej Pajntar, masker in lasuljar 
kranjskega Prešernovega gledališča. 
Delavnica je obsegala teoretična in 
praktična znanja iz osnovnega make-
upa, lasničarstva, staranja in specialnih 
efektov ter uporaba airbrush-a za izde-
lavo tatoo-jev. Organizator podobne 
seminarske delavnice toplo priporoča 
režiserjem, mentorjem, igralcem, …
skratka vsem, ki jim bo pridobljeno 
znanje koristilo pri njihovem delu na 
odrskih deskah.

V galeriji paviljona NOB Tržič sta 
Območna izpostava JSKD Tržič in Kul-
turno društvo tržiških likovnikov, v četrtek,  
16. maja 2013, odprla drugo območno 
pregledno razstavo tržiških likovnikov. Na 
podlagi javnega razpisa, v katerem tema 
in tehnika nista bili določeni, sta prispela 
dela za razstavo izbrala prof. Janez Šter 
in diplomirani slikar, prof. David Premrl. 
S priložnostnim kulturnim programom, 
v katerem je s kitaro nastopil Jaša Luka 
Krese, je svoja dela na ogled postavilo 

MlPZ OŠ Križe (Aleksandra Kelemina).
Vsi zbori so se predstavili z obveznimi 

Spomladanski koncert

Revija plesnih skupin Škofje Loke in Tržiča

Delavnica:
Gledališka maska

2. Pregledna likovna razstava

Boris Kuburič. foto: Lina Mešič in Štefan Terziev 6. b., Boris Kuburič
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Otroški PZ POŠ Lom, zborovodja Blanka Rejc

tremi skladbami - umetno pesmijo slo-
venskega avtorja, napisano za otroški 
ali mladinski zbor, slovensko ljudsko 
pesmijo ter zborovsko pesmijo po lastni 
izbiri. Besedna oblikovalka programa je 
bila Marja Bohinjec, strokovna sprem-
ljevalka prireditve pa Andreja Martinjak 
iz Ljubljane.

in Škofje Loke in jo je povezovala Marja 
Bohinjec, se je s svojimi plesnimi mini-
aturami predstavilo 11 plesnih skupin: 
plesna skupina Pokci (Športno in kulturno 
društvo Ritem), plesni krožek OŠ Bis-
trica (Sanja Voglar), plesna skupina Taya  
(Športno in kulturno društvo Ritem), 

Otroško – mladinska skupina, skupina za 
sodobni ples, izpopolnjevalna skupina ter 
nadaljevalna skupina KUD Leyli (mentori- 
ca Iris Šober), plesna skupina IN pri Mla-
dinskem gledališču Tržič (Tina Grum), 
plesna skupina STEP (Športno društvo 
Blegoš) ter plesna skupina Es-Enferna 
(Športno in kulturno društvo Ritem).
Strokovna spremljevalka gorenjskih ples-
nih prireditev je bila Andreja Podrzavnik 
iz Ljubljane.

23 tržiških ljubiteljskih likovnikov: Veno 
Dolenc, Boris in Ana Šter, Jurij Smolej, 
Adela Termota, Jan Brovč, Matjaž 
Kokolj, Lučka Kavčič, Dragica Kurillo, 
Fina Ležaja, Zdravko Purgar, Boštjan 
Močnik, Miran Tišler, Manca Perko, Peter 
Guček, Ivan Zaplotnik, Dušan Pemrl ml., 
Francka Globočnik, Tatjana Ferengja, Ne-
venka Prašnikar, Milena Knaflič, Tatjana 
Koštrun in Jožica Zaletel.
Razstavo, ki je bila do vključno 30. maja 
2013 odprta vsak dan med 9. in 11. ter 

med 15. in 18. uro, ob sobotah in nedel-
jah pa od 9. do 11. ure, je odprla Francka 
Globočnik, prizadevna predsednica Kul-
turnega društva tržiških likovnikov.
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Kulturno društvo tržiških likovnikov je 
na pobudo Zveze likovnih društev Slove-
nije pripravilo likovno razstavo ZLATA 
PALETA 2013. Te razstave se vrstijo v 
različnih krajih po Sloveniji skozi vse 
leto. Razstavljajo se dela različnih tem 
oziroma zvrsti likovnega ustvarjanja: 
grafika, risanje, slikarstvo, kiparstvo, 

Med 6. junijem in 2. julijem 2013 bo 
v Galeriji Atrij Občine Tržič na ogled 
razstava ilustracij priznanega tržiškega 
likovnika, glasbenika in pesnika Vena 
Dolenca. Slikar in grafik Veno Dolenc 
se je rodil l. 1951 v Celju. Likovno se 
je izobraževal na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani pod mentorstvom Milana Ba-
tiste. Od l. 1960 razstavlja tako doma, 
kot tudi v tujini. V Tržiču s svojim de-
lom predstavil že večkrat - tako v Pavil-
jonu NOB, kot tudi v Galeriji Atrij. Leta 
1981 je za svoje delo prejel Kurnikovo 
nagrado. Leta 1988 pa tudi nagrado 
Prešernovega sklada za Gorenjsko. Veno 
Dolenc je eden najbolj plodnih in celost-
nih tržiških ustvarjalcev. Poleg slikarst- 

fotografija. Vsako leto prispe na razpis 
veliko število umetniških del, izmed ka-
terih se izberejo dela za razstavo. Tako 
je tudi letos v Tržič prispelo preko 200 
del. Žal ima Zveza svoja pravila, zato 
je bilo za razstavo izbranih samo 55 del 
in izmed teh kar pet slik članov KDTL: 
Borisa Štera, Boštjana Močnika, Dragice 

va se posveča tudi ilustraciji knjig za 
odrasle in mladino. Na tokratni razstavi 
se bo predstavil z izborom ilustracij iz 
knjig Visoko v gorah, globoko v vodah 
in Moč ti je dana. Gre za knjigi iz Zak-
ladnice slovenskih pripovedi, ki sta izšli 
pri založbi Didakta. Na ilustracijah bodo 
obiskovalca nagovorili velikani, divji 
možje in žene, zgodovinske osebnosti, 
junaki s posebno telesno močjo, vaški 
posebneži - liki iz različnih slovenskih 
ljudskih pripovedk. Ob ilustracijah bodo 
razstavljeni tudi odlomki iz besedil iz že 
omenjenih knjig. Otvoritev razstave v 
Galeriji Atrij Občine Tržič bo v četrtek, 
6. junija ob 18 uri.
Vabljeni!

Kurillo, Francke Globočnik in Zdravka 
Purgarja. Boris Šter in Zdravko Purgar 
sta dobila celo Certifikat kakovosti. 
Člani Kulturnega društva tržiških liko-
vnikov smo ponosni, da smo, kljub ve-
likemu organizacijskemu in finančnemu 
zalogaju, letos gostili razstavo slikarstva 
REALIZEM. Naše slikovito mesto Tržič 
je v tem trenutku postalo še bolj sliko-
vito, saj smo gostili ljubiteljske slikarje 
prav iz cele Slovenije.
Na pomoč so nam s kulturnim pro-
gramom priskočili učenci Glasbene šole 
Tržič, s finančnim prispevkom Občina 
Tržič in seveda KS Tržič-mesto, ki nam 
nudi prostor.

Galerijo Ferda Majerja
obiskala Slovenija v malem

Moč ti je dana

Francka Globočnik, predsednica KDTL

dr. Tina Pleško, Tržiški muzej

spremljamo, poročamo

Fotoklub Tržič, ki šteje 25 članov s pred-
sednikom Matejem Megličem, deluje v 
Tržiču od l. 2011. Člani Foto kluba Tržič 
razstavljajo svoja dela tako na regijskem 
kot tudi na državnem nivoju, sodelujejo 
pa tudi na številnih natečajih in tekmovan-
jih doma in v tujini. Dobivajo se enkrat 

tedensko. Izobražujejo se na področju fo-
tografije, post-produkcije in obdelave fo-
tografij. Izvajajo delavnice in organizirajo 
predavanja z uglednimi predavatelji, v 
njihovem okviru pa se je možno udeležiti 
tudi začetnih in nadaljevalnih tečajev fo-
tografije. Člani Foto kluba se izobražujejo 

RAZSTAVA članov Foto kluba Tržič, 
Tržič - moje mesto,
(9. maj. – 4. junij 2013)

dr. Tina Pleško, kustosinja

na vseh področjih; tehniki in obdelavi, 
kompoziciji in motiviki, ustvarjajo tako v 
domačem kraju kot tudi širše ter se družno 
odpravljajo na t. i. fotolove. Klub tržiških 
fotografov združuje različne posameznike 
s skupnim interesom in zanimanjem, med 
njimi pa najdemo tako mojstre kot tudi 
čiste začetnike. Leta 2012 so se v Galeri-
ji Atrij Občine Tržič predstavili na prvi 
pregledni razstavi z naslovom Natura z 
izborom krajinskih fotografij iz Gorenj-
ske. Nekateri izmed njihovih članov – 
Milan Malovrh, Vili Vogelnik in Matej 
Meglič pa so se v Galeriji Atrij predstavili 
tudi že na samostojnih razstavah. Člani 
Foto kluba Tržič se na tokratni razstavi v 
Galeriji Atrij predstavljajo s po eno avtor-
sko fotografijo na temo Tržiča – njihovega 
mesta. 
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odpravite iskat ljubezen v Pariz, se povz- 
pnete na Eifflov stolp, obiščete dišeča 
polja sivke v Provansi, se greste zaba-
vat v MoulinRouge, svoje brbončice 
popeljete v skušnjavo z vrhunsko fran-
cosko kuhinjo in se spoznate s priz-
nanimi francoskimi vini. Ljubitelji 
zgodovine so se lahko preselili v svet 
Napoleona ali se spopadli v francoski 
revoluciji. V mesecu juniju vas vabimo, 
da si ogledate razstavo na temo bližnje 
sosede Italije in spoznate njene čare ter 
prebirate italijanske avtorje, ki vas bodo 
brez dvoma navdušili.
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V mesecu aprilu 2013 je Zavod Sloven-
ski astronavt ob 30-letnici smrti tržiškega 
pilota, učitelja letenja in športnika Franca 
Štruklja pripravil spominsko razstavo 
v Paviljonu NOB. Z vami delimo še fo-
tografijo z odprtja, ki je bilo zelo dobro 
obiskano.

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo 
se odločili, da vam vsak mesec pred-
stavimo posamezno deželo in njene 
avtorje. V okviru tega projekta pripravi-
mo na predalniku v knjižnici razstavo  
knjig, ki na različne načine predstav-
ljajo zgodovino, kulturo, kulinariko, 
predvsem pa leposlovje določene 
dežele. V mesecu aprilu smo vam v 
branje priporočali književnost kitajskih 
in japonskih avtorjev. Predstavljeni so 
bili tudi potopisi, vodniki in kuharski 
recepti iz Kitajske in Japonske. V maju 
smo vas povabili, da se skupaj z nami 

Na območnem srečanju folklornih 
skupin, ki je v mesecu marcu potekalo 
pod naslovom Polka je ukazana, se je 
predstavilo vseh pet skupin iz našega 
društva. Prav vse skupine so dosegle 
regijsko raven, na kar smo še posebej 
ponosni, saj to dokazuje kakovostno 
delo naših vodij. Obe starejši otroški 
folklorni skupini sta se predstavili na 
regijskem srečanju otr. folklornih skupin 
20. 4. 2013 v Bohinjski Bistrici, mla-
dinska in odrasla folklorna skupina pa 
sta nastopili na srečanju odraslih folk-
lornih skupin 11. 5. 2013 v istem kraju. 
Starejša otroška skupina je dosegla celo 
državni nivo. V društvu se že vsa leta 
prizadevamo za kakovostno delo, česar 
pa ne bi bilo brez trdega dela vodij, stal-
nega strokovnega izobraževanja in pod-
pore vas staršev, ki otrokom stojite ob 
strani, jih spodbujate in spremljate na 
nastopih. Hvala vam za vašo podporo.

Za spomin na 
odlično razstavo

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
spoznavamo različne dežele in  
njihove avtorje

Folklorna skupina Karavanke na regijskem srečanju

Ivanka Valjavec, Zavod Slovenski astronavt

Martina Klemenčič

Saša Meglič, predsednica; foto: Janko Eržen

kulturne novice
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Na Ljudski univerzi Tržič smo v okviru 
dveh izobraževalnih programov z 
udeleženci odkrito spregovorili o različnih 
življenjskih temah, udeleženci pa so glede 
na odzive in povratne informacije največ 
znanja pridobili na področju razvijanja 
notranje moči. Oba izobraževalna progra-
ma sta bila številčno zelo dobro obiskana 
in ju je vodila karizmatična Natalija Bru-
men, univ. dipl. teologinja in samostoj-
na svetovalka in terapevtka z mnogimi 
izkušnjami. 
Prvi program je v okviru Psihologije 
življenja zajemal vedenja o zgodovini 
človeške osebnosti in njene delitve na 
dušo, duh in telo, ki se je razvila s pomočjo 
različnih strok. Udeleženci so se seznanili 
s tehnikami, metodami in načini reševanja 
težav na različnih življenjskih področjih 
(pomen lastnih odločitev, vprašanje 
usode, umetnost sporazumevanja v od-
nosih). Udeleženci so pridobili večji vpo-
gled v samega sebe prek metode samos-
poznavanja. Na izobraževanju so samega 
sebe izrazili, si izmenjali mnenja in iz-
kustva, tako da jih je mnogo začelo gleda-

V izobraževanju odraslih sodelujemo z 
različnimi ciljnimi skupinami mlajših 
in starejših odraslih. Želimo si, da bi z 
vključitvijo starejših ljudi v izobraževanje 
lahko prepričali družbo ter dvignili ug-
led in priznavanje vseh, ki si želijo v 
življenju pridobiti dodatna znanja. V tednu 
vseživljenjskega učenja (TVU), s katerim 
želimo opozoriti na pomembnost učenja v 
vseh življenjskih obdobjih, je na Ljudski 
univerzi v celotnem mesecu maju, naji-
ntenzivneje pa v tednu od 13. do 17. maja, 
potekala vrsta uspešnih delavnic in preda-
vanj na temo računalništva, masaže, plesa, 
spremembe razmišljanja, pripravili smo 
razstavo tečajnikov slikarske šole, štiri ust-
varjalne delavnice, … Prva aktivnost (11. 
5.) je bila strokovna učna ekskurzija, ki jo 
sedaj že tradicionalno organiziramo vsako 
leto, saj menimo, da pridobljeno teoretično 
znanje s praktičnimi ogledi nadgrajujemo. 
Tokrat smo vandrali od Stične do Rado- 

S pomočjo lastnega prepričanja spreminjamo naša življenja

Odrasli, željni znanja -
znanje nam je vrednota

mag. Metka Knific, foto: Kristina Zupan

mag. Metka Knific
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ti na življenje iz povsem drugega, širšega 
zornega kota, kar je bil tudi eden izmed 
ciljev našega programa. V drugem progra-
mu z naslovom Svetopisemska življenjska 
vodila pa je bil izpostavljen pomen naše 
tradicije, naših šeg in navad ter pomen 
medgeneracijske povezanosti v posre-
dovanju zdravih in za življenje nujnih 
vrednot. Nevarnost vdora vzhodnjaških 
oblik duhovnosti je na lastni koži izkusi-
lo že mnogo udeležencev, zato so bila 

srečanja usmerjena v teme razločevanja 
energij, verovanj, duhovnih zdravljenj, 
okultizma ipd. Na podlagi svetopisemskih 
besedil so luščili modrost, ki jo potrebu-
jemo za svoj obstoj (vodilo zakona; vodilo 
vzgoje; vodilo svobode in odgovornosti; 
vodilo pojmovanja življenja in smrti; 
vodilo delovanja ega; vodilo ljubezni).
Ob zaključku so se udeleženci strinjali, da 
samo z močjo osebne vere, lastnega trd-
nega prepričanja in samospoznanja lahko 
spreminjamo svoja življenja, obenem 
pa tudi svet in ljudi okrog sebe. Tudi na 
Ljudski univerzi nam ni vseeno, kako bo, 
zato smo obljubili, da bomo v jeseni oba 
programa ponovno razpisali za vse tiste, 
ki se v tem obdobju obeh tem niso mogli 
udeležiti, pa tudi program, ki bo nadgradnja 
že obstoječih. In če v zaključku lahko upo-
rabim besede omenjene priljubljene men-
torice programa: »Spreobrnjenje je nuj- 
no vezano na delovanje duha, nihče se ne 
more spreobrniti drugače kakor v duhu.«

Udeleženci programa z mentorico
Natalijo Brumen na Ljudski univerzi Tržič.

vice, v Rosalnice in Metliko. Bil je izjemen 
dan, poln novih informacij, smeha, pogo-
vora in dobrega počutja. 
V novem šolskem letu (v mesecu sep-
tembru) želimo pod okriljem Univerze 
za tretje življenjsko obdobje, ki deluje 
na Ljudski univerzi Tržič, in Tržiškega 
muzeja ustanovitiskupino prostovoljcev, 
kulturnih mediatorjev, ki bi bili v prvi 
vrsti profesionalno usposobljeni in bi 
v izobraževanju za nove čase prinesli 
svež veter in opozorili na vlogo starejših 
odraslih. Starejši imajo izkušnje in imajo 
znanje, ki so ga pridobili v preteklosti in 
na ta način ga lahko razdajajo drugim, 
če bo družba čutila, da njihovo znanje 
želimo in potrebujemo. Dušana Findei-
sen, začetnica izobraževanja starejših in 
priznana predavateljica je zapisala, da je 
znanje, ki ga pridobi katera koli gene- 
racija, znanje nas vseh, ki se pretaka v 
skupnosti in ji koristi. 

Od februarju do aprila je na Ljudski 
univerzi Tržič potekal nadaljevalni 
tečaj računalništva za starejše od 35 
let. Živimo v času, ko je računalnik 
skoraj obvezen pripomoček pri vsak-
danjem delu, zato je učenje in znanje le 
tega vedno zelo dobrodošlo. Tečaj, ki 
ga je vodil g. Igor Šober, je potekal 30 
ur. Za pridobljeno znanje in strokovno 
vodenje se mentorju lepo zahvalju-
jemo. 

Znanja ni nikoli 
preveč

Dani Meglič
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Bilo je 12. in 13. aprila 2013 na najvišje 
ležeči šoli v Sloveniji (morda tudi v Ev-
ropi) v Javorju, 1156 m visoko v občini 
Črna na Koroškem. Posebnost te šole je 
tudi ta, da je devetletka in jo obiskuje 7 
učencev: 2 v devetem razredu, 4 v sed-
mem, 1 v tretjem.
Vsi učenci so peli, igrali, muzicirali in 
s svojim nastopom sporočili: tehnika 
nas odtujuje, glasba, slikanje, igra nas 
zbližuje. 
Tematski naslov strokovnega srečanja sta 
izbrali organizatorki, Aleksandra in Bo-
jana, »Dotik glasbe in barv«. Razpis za pi-
sanje strokovnih člankov, likovno in glas-
beno izražanje učencev je bil že od jeseni 
objavljen na spletni strani. Organizatorki 
pa sta poskrbeli, da nas je bilo več kot 70 
udeležencev zaposlenih v glasbenih, liko-
vnih delavnicah in medsebojni izmenjavi 
dobre prakse. Predstavila sem »Sneg in 
barve«. To je primer likovnega pouka v 
naravi, ko učenci kiparijo iz snega in svoje 
umetnine pobarvajo z vodenimi barvica-
mi. Vsi naši prispevki so izšli v posebni 
brošuri, ki smo jo prejeli udeleženci.
Predstavila se je gledališka skupina  
Smreka, v kateri igrajo članice društva. 
Tokrat so zaigrale avtorsko delo »Prav-
ljica o mavričnih ljudeh«, ki med poukom 
uveljavljajo svoja hotenja in preizkušajo 
učiteljičino tolerantnost – vsaka podob-
nost z današnjimi situacijami v učilnici  
zgolj slučajna.
Tudi večer je minil ob čudovitem igranju 
harmonikaša in kitarista ter ob prepevanju 
znanih pesmi. V soboto dopoldne so se 

Strokovno srečanje podružničnih šol Slovenije
Maja Ahačič
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nam v slovesnem programu pridružili 
nagrajeni učenci likovnega in literarnega 
natečaja in starši. 19 podružničnih šol je 
poslalo 160 likovnih del. Podelili smo 9 
nagrad, za vsako triletje tri. V literarnem 
natečaju pa je sodelovalo 11 učencev in so 
bili vsi nagrajeni.
Sledil je občni zbor društva, kjer smo 
ugotavljali uspešnost opravljenega dela 
in si zadali naloge za naprej. Podelili smo 
tudi 3 priznanja DUPŠ, ki so jih prejele 
učiteljice Milka Burnik iz POŠ Sovodenj, 
Jolanda Mohar iz POŠ Svibno, Marija 
Kukovič iz POŠ Kalobje.
Sledila je popoldanska ekskurzija v Rud-
nik Mežica. Po razburljivi vožnji z leseni-
mi vagončki smo se ustavili na »štaciji«, 
okoli 500 m pod zemljo. Tu nam je Tro-
bilni kvintet Pihalnega orkestra sloven-
ske policije pripravil enourni koncert od 

baroka do danes. Po lepem presenečenju 
smo si ogledali rove, ki so jih spremenili 
v muzej. Po treh urah smo se vrnili na 
površje in se pričeli poslavljati.
Pri knjigi »Slovenija v presežnikih«, 
avtorja Toma Jeseničnika, rojenega v 
Črni na Koroškem, sem si sposodila 
idejo. Srečanja DUPŠ so nekaj poseb-
nega. Tudi 13. odlikuje strokovnost, me-
tode, izobraževanje, ideje, organizacija, 
doživetja, gostoljubje … skratka, doživela 
sem »srečanje DUPŠ v presežnikih«. 
Čestitke vsem organizatorjem. Nasled-
nje leto se bomo dobili na Primorskem. 
Vljudno vabljene učiteljice in učitelji 
podružničnih šol in drugi, ki radi sebe 
bogatite na ta način. 
Večkrat obiščite spletno stran društva, tam 
so vse informacije www.dupš.si.

Naraščanje števila otrok v zadnjih 
letih v  Vrtcu Tržič
Nataša Brzin

V Vrtcu Tržič v zadnjih petih letih zazna-
vamo velik porast vpisa otrok. Z vsakim 
novim šolskim leto število otrok v vrtcu 
narašča, kar nakazujejo tudi nasled-
nji podatki: v šolskem letu 2008/2009 
je bilo 412 vpisanih otrok, v 2009/2010 
jih je bilo 462, v 2010/2011 že 490, v 
2011/2012 je bilo vpisanih otrok 514, v 
2012/2013 528, za šolsko leto 2013/2014 
pa beležimo 548 vpisanih otrok. Skupaj 
z Občino Tržič vsako leto sproti iščemo 

ustrezne rešitve, da lahko v enote Vrtca 
Tržič sprejmemo čim več otrok. V zad-
njih letih naši starejši otroci gostujejo v 
Osnovni šoli Tržič in Osnovni šoli Bis-
trica. V šolskem letu 2010/2011 nam je pri 
premagovanju prostorske stike za nekaj 
mesecev pomagala tudi Ljudska univerza 
Tržič. Sredi šolskega leta 2010/2011 smo 
v enoti Križe odprli dva popolnoma nova 
modularna oddelka za otroke od 1 do 3 let. 
Že drugo leto imamo v naselju Snakovo 

dislociran oddelek za enoletne otroke.
Ker je vpisanih otrok vsako leto več, kot 
imamo prostih mest, je od leta 2009 s stra-
ni ustanovitelja imenovana tudi Komisija 
za sprejem otrok v vrtec; le-ta na pod-
lagi občinskega pravilnika novo vpisane 
otroke točkuje po kriterijih in jih razpore-
di v čakalno vrsto. S tem se zagotavlja ko-
rektnost in pravičnost za vse starše, ki so 
vpisali otroke. Otroke se v vrtec sprejema 
po vrstnem redu in v večini skozi tekoče 
šolsko leto sprejmemo večino čakajočih 
otrok.
V zadnjih letih opažamo predvsem 
povečan vpis mlajših otrok, in sicer v 
starosti od 1 do 3 let. Ti oddelki zahtevajo 
nižje normative in posebne prostorske  
zahteve, ki jih v dobrem skupnem dogov-
oru z občino uspešno rešujemo.
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V Puli je od 24. 4. do 27. 4. 2013 potekalo 
tradicionalno 38. Mednarodno tekmovanje 
harmonikarjev klasične glasbe. Tekmo-
valci so nastopili v različnih kategorijah 
glede na starost in stopnjo izobraževanja. 
V kategoriji izvajalcev komorne glasbe sta 
kot duo harmonik GŠ Tržič zelo uspešno 
nastopila tudi mlada harmonikarja Žan 
Šlibar in Sašo Primožič iz razreda učitelja 
Mirka Šlibarja. V konkurenci komornih 
zasedb starosti do 15 let iz Litve, Sr-
bije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, 
Madžarske, Poljske in Hrvaške sta kot 
najmlajša zasedba prepričljivo zmagala 
in navdušila komisijo z izjemnim muzi-
ciranjem. Prejela sta zavidljivo visoko 
oceno, 1. nagrado in kot zmagovalca svoje 
kategorije še enkrat uspešno nastopila na 
zaključnem koncertu vseh zmagovalcev 
tekmovanja. Navdušila sta polno dvorano 
harmonikarjev, učiteljev iz številnih ev-
ropskih držav. 
Žan in Sašo sta sinova dveh znanih tržiških 
harmonikarjev in tako več kot uspešno 
stopata po stopinjah svojih očetov.

Učno uro s predstavitvijo inštrumentov pa 
so z zanimanjem spremljali otroci tržiških 
vrtcev. Visoko raven in veliko strokov-
nost dela naših učiteljev ter ure in ure 
vaj naših učencev tudi letos dokazujejo 
uspehi na regijskih, državnih in medna-
rodnih tekmovanjih, kjer so naši najboljši 
učenci posegali po najvišjih uvrstitvah. Ob 
upoštevanju dejstva, da naši učenci v enem 
šolskem letu nastopijo na več kot petde-
setih nastopih in prireditvah, lahko trdim, 
da v Glasbeni šoli Tržič poučujemo kva-
litetno in se trudimo znanje otrok stalno 
nadgrajevati.
V želji po še kvalitetnejšem delu in boljših 
pogojih za poučevanje nas omejuje pros-
torska stiska, s katero se glasbena šola 
sooča že nekaj časa. Ker stavba glasbene 
šole ob zadnji prenovi ni bila zvočno in to-
plotno izolirana, skušamo z menjavo oken 
in zvočno izolacijo nekaterih učilnic to po-
praviti in s tem prihraniti nekaj sredstev pri 
stroških kurjave in odpravljanju posledic 
ob večjih nalivih. Z vlaganjem v notranjo 
preureditev nekaterih prostorov smo prišli 
do maksimalnega izkoriščanja vseh učilnic 
v šoli. 
Čeprav še nismo zaključili letošnjega 
šolskega leta, razmišljamo in se priprav-
ljamo za naslednje šolsko leto, v mesecu 
maju vabimo vse otroke, ki se želijo učiti 
kakšnega inštrumenta ali petja k vpisu v 
glasbeno šolo. Šolsko leto 2012/13 bomo 
zaključili z tradicionalnim koncertom v 
petek, 21. junija 2013, ob 19. uri, v Kul-
turnem centru Tržič, kjer bomo predstavili 
naše najboljše letošnje dosežke mladih 
glasbenikov. Ob tej priliki vabim vse 
občane Tržiča, da se nam pridružijo na 
koncertu in uživajo ob muziciranju naših 
učencev.

Vljudno vabljeni!

Počasi, vendar vztrajno se bliža konec 
šolskega leta in čas je, da tudi Glasbena 
šola Tržič predstavi svoje delo bralcem 
Tržičana. Glasbena šola Tržič že več kot 
šest desetletij skrbi za glasbeno vzgojo 
mladih v Tržiču. Vse dosedanje genera-
cije učiteljev so s svojim nesebičnim 
in predanim delom skrbele, da so imeli 
otroci najboljšo možnost spoznavanja 
čudovitega sveta glasbe. S takim delom 
učitelji nadaljujejo poučevanje tudi v 
letošnjem šolskem letu. Glasbene točke 
naših učencev so postale nepogrešljiv del 
kulturnega dogajanja v Tržiču in okolici. 
Učenci glasbene šole poleg obiskovanja 
pouka redno nastopajo na internih in 
javnih nastopih ter koncertih, ki so temat-
sko obarvani. Tako učenci skupaj s svojimi 
učitelji pripravijo Božično-novoletni kon-
cert, s skladbami slovenskih skladateljev 
obeležimo Slovenski kulturni praznik, za 
sproščeno vzdušje nastopajočih in pub-
like poskrbimo s pustnim nastopom, naši 
najmlajši učenci pripravijo nastop ob ma-
terinskem dnevu, šolsko leto že po tradici-
ji zaključimo z letnim koncertom v Kul-
turnem centru Tržič. 
Na koncertih po tržiških osnovnih šolah in 
na abonmajskem koncertu v Škofji Loki 
so s programom, ki je predstavil različne 
zvrsti glasbe, navdušili šolski orkestri. 

»Rastemo z glasbo v srcu« Zmagovalca med 
harmonikarji

Franci Podlipnik, ravnatelj

Mirko Šlibar

šolske novice

GLASBENA ŠOLA TRŽIČ sprejema pri-
jave na preizkus glasbenih sposobnosti za 
vpis v glasbeno šolo za šol. l. 2013/14 v 
naslednje oddelke:
- klavir
- godala (violina, viola, violončelo)
- harmonika
-  trobila (trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba)
-  kitara
-  pihala (kljunastaflavta, flavta, klarinet, saksofon)

VPIS -  tolkala.
VPIS JE OMEJEN.

Prijavnico za vpis v glasbeno šolo, ki je 
dostopna na spletni strain www.glasbena-
sola-trzic.si, lahko oddate po e-pošti na 
naslov: gs-trzic@guest.arnes.si, faksu na št. 
04/59 61 451, po navadni pošti na naslov: 
Glasbena šola Tržič, Šolska ulica 2, 4290 
Tržič, ali jo izpolnite v pisarni glasbene šole 
v času uradnih ur od 9. do 15. ure.

Za termin preizkusa glasbenih sposobnosti 
pokličite na tel. št. 04/59 80 700. Preizkus 

bodo kandidati opravljali v torek, 27. av-
gusta 2013 od 18. ure dalje po razporedu.
V predšolsko glasbeno vzgojo vpisujemo 
otroke, rojene leta 2008 (starost 5 let) in v 
glasbeno pripravnico, rojene leta 2007 (sta-
rost 6 let), brez preizkusa glasbenih sposob-
nosti v pisarni šole vsak dan v času uradnih 
ur do zasedbe oddelkov.
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Špeter in Landarsko jamo. Po treh urah 
vožnje smo izstopili iz avtobusa in se peš 
odpravili v dvorano Inštituta za slovensko 
kulturo, kjer nam je ravnateljica šole iz 
Špetra predstavila zgodovino mesta. Nato 
smo učenci pevskega zbora podljubeljske 
šole zapeli našo šolsko himno in zaple-

Že tretjič smo se skupaj učili z učenci šole 
s slovenskim učnim jezikom iz Bračana 
v Italiji. Prvo leto smo se v Podljubelju 
učili o vodi na učni poti v Jezercu. Lani 
smo skupaj pekli kruh in spoznavali stara 
kmečka orodja na kmetiji v Narinu pri 
Pivki. Letos smo skupaj obiskali Čedad, 

V soboto, 11. maja 2013, smo na Osnovni 
šoli Križe izvedli Zeleni dan. Na tem dne-
vu so učenci nižjih razredov imeli različne 
delavnice in druženje treh generacij, 
učenci višjih razredov pa so odšli na ogled 
različnih krajev, povezanih z ekologijo.
Dan je z govorom odprla gospa ravnatelji-
ca Erna Meglič. Nato so se učenci razde-
lili po delavnicah. Na delavnicah Veter v 

Dobila sem nagrado, vožnjo s starodob-
nikom. Pred šolo Podljubelj so prišli gos-
podje s starim motorjem in avtomobilom. 
Motor in avto sta bila črne barve. Vsi 
učenci smo ju šli ven pogledat. Všeč mi je 
bil angleški taksi. Star je bil 46 let. Lahko 
smo se usedli vanj. Bil je lepo očiščen. Jan 
se je pripeljal na malem motorju. Pokazal 
nam je, kako se vozi okoli stožcev. Na mo-
tor smo se usedli tudi otroci. Gospod Staš 

Pri izhodu iz Landarske jame
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Obisk pri zamejskih Slovencih

Zeleni dan

Vožnja s 
starodobnikom

Eva Raztresen in Maja Valjavec, 5.c Podužnične šole Podljubelj; foto: Nace Pirjevec

Jan Bitežnik, 8.a

Ula Dolhar, 4.c Podružnične šole Podljubelj

šolske novice

sali polko, ki smo se jo naučili pri plesnih 
uricah. Po nastopu smo se skupaj z učenci 
iz Bračana odpravili na ogled Landarske 
jame. Do jame smo se povzpeli po 115. 
stopnicah. Vodič nam je najprej povedal 
nekaj o kapeli pred vhodom. Pred jamo je 
bil velik oltar, za njim je stal model jam-
skega medveda, v vitrinah pa njegove ko-
sti. V jami je bilo mrzlo, mokro in vlažno. 
Zabavali smo se, ko smo si ogledovali zani-
mive oblike kamnov ter hodili po zelo oz-
kih rovih. Po jami smo hodili 300 metrov, 
nato smo prišli do prepada. Od tam naprej 
je še 4 km odkrite jame, ki bo mogoče 
nekoč prehodna za goste. Nato smo odšli 
vsi skupaj na kosilo v šolo v Špeter. Po 
dobrem obroku smo si z učenci iz Italije 
izmenjali spominska darilca, se malo 
poigrali in naredili skupno spominsko fo-
tografijo. Z avtobusom smo se odpeljali do 
Čedada, kjer smo si ogledali Hudičev most 
in reko Nadižo. V starem delu mesta je 
bila zanimiva srednjeveška hiša in velika 
cerkev, v kateri so ravnatelj, učiteljice in 
hišnik zapeli nekaj pesmi. Po ogledu smo 
se odpravili domov.

Izlet je bil lep in poučen.

laseh, ki jo je organiziralo Splošno športno 
društvo Tržič, so se nekateri učenci učili 
o zdravem življenju in izdelovali plakate, 
nekateri pa so telovadili. Učenci višjih 
razredov so odšli na ogled Hidroelektrarne 
Mlaka, mokrišča Blata, deponije Kovor, 
ali pa čistilne naprave na Loki. Imeli so 
tudi športne igre, v katerih so se učenci 
pomerili s starši. Pomerili so se v odbojki 
in košarki, kjer so morali priznati premoč 
staršev in pa v nogometu, kjer so zmagali. 
Dan se je končal še s podelitvijo nagrad za 
najboljše.
Kljub slabemu vremenu smo učenci, 
učitelji in starši uspeli narediti dan lep. 
Vsem nam je bil dan zelo všeč in nam bo 
še dolgo ostal v spominu.

je pokazal stare čelade in novo opremo za 
varno vožnjo z motorjem. V podaljšanem 
bivanju smo risali vozila. Narisala sem črn 
taxi. Zelo sem bila vesela, ker sem dobila 
nagrado za risbo. V soboto, 11. 5., smo 
se še z drugimi nagrajenimi otroki dobili 
v Tržiču pri paviljonu. Gospod Igor nas 
je s starim taxijem odpeljal v Gostilno 
Krvin. Tam smo se posladkali z rogljičem 
in sokom. Dobili smo tudi odsevnik za na 
roko in nalepke. 
Hvala za tako lep dogodek.
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KRONOLOŠKI PREGLED PRIPRAVLJALNIH 
AKTIVNOSTI 
• april 2011: soglasje Občinskega sveta k pobudi, da Občina 

pristopi k obnovi kopališča

• maj 2011: podpis pisma o nameri s Splošnim športnim 
društvom Tržič, tedanjim lastnikom kopališča

• julij 2011: izbor podjetja za arhitekturo AB Nadižar d.o.o. za 
pripravo idejne zasnove

• september 2011: javna predstavitev prve idejne zasnove

• avgust – oktober: priprava investicijske dokumentacije

• oktober 2011: prva uvrstitev projekta v proračun Občine Tržič

• januar – marec 2012: nakup zemljišč 

• junij 2012: potrditev projekta na Svetu gorenjske regije

• julij 2012: Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 
potrjen na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

KAKO URESNIČUJEMO PROJEKT »GORENJSKA 
PLAŽA«
Veliko nas je, ki imamo lepe spomine na kopališče v Tržiču. 
Tudi zato smo se z velikim veseljem lotili uresničevanja ideje, da 
Občina Tržič pristopi k projektu obnove. Tako smo danes pripel-
jali projekt do točke, ko bomo po 50 letih od izgradnje prvotnega 
letnega kopališča letos poleti začeli temeljito prenovo območja, 
in sicer z izgradnjo »Gorenjske plaže – turistično kulturnega 
centra«.  

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Ev-
ropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi«.

• junij – oktober 2012: priprava idejnega projekta na podlagi 
idejna zasnove in projekta za gradbeno dovoljenje z API 
ARHITEKTI d.o. o.

• december 2012: pridobitev gradbenega dovoljenja

• oktober – december 2012: priprava in oddaja vloge za sofi-
nanciranje projekta iz EU sredstev

• januar – april 2013: usklajevanje projekta za izvedbo in pri-
prava javnega naročila za izbor izvajalcev

• april 2013: pridobitev sklepa o sofinanciranju iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj

• april 2013: oddaja vloge za pridobitev sredstev po Zakonu o 
financiranju občin

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA
Ocenjena vrednost celotnega projekta je nekaj več kot 3,7 mio 
EUR in zajema nakup zemljišč, pripravo projektne dokumenta-
cije, pripravo investicijske dokumentacije, koordinacijo projekta 
in gradbena dela (v ocenjeni višini 2,5 mio EUR brez DDV). 
Pričakujemo, da bomo prejeli potrditev sofinanciranja tudi po Za-
konu o financiranju občin in takrat bo pokritost investicije z viri, 
kot je predstavljeno na grafu.

*Stopnja sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je 85% 
upravičenih stroškov, vendar DDV ni upravičen strošek in se zato realna stopnja 
sofinanciranja zmanjša na vrednost, kot je prikazano v grafikonu.

O PROJEKTU
Namen investicije je preoblikovanje trenutno propadajočega 
kopališkega kompleksa v sodoben večnamenski turistično kul-
turni center, ki bo kot del javne turistične infrastrukture občine 
Tržič namenjen izvajanju turističnih, družabnih in rekreativnih 
dejavnosti lokalnega prebivalstva in turistov.

Izgradnja kompleksa »Gorenjske plaže« je razdeljena na 3 
vsebinske dele:

1. IZGRADNJA BAZENSKEGA DELA Z VELIKIM IN OTROŠKIM 
BAZENOM Z ZMOGLJIVOSTJO 400 OSEB, H KATEREMU 
SPADA SERVISNI OBJEKT (RECEPCIJA, GARDEROBA, SANI-
TARIJE, KOMPENZACIJSKI BAZENI, STROJNE INŠTALACIJE 
IN OPREMA ZA OGREVANJE)

Nove vodne bazenske površine bodo zgrajene na ugodnejši 
sončni lokaciji, bližje osrednjemu objektu in zunanjemu robu 

Občina Tržič je na portalu javnih naročil 29. 04. 2013 objavila 
javno naročilo in povabila vse zainteresirane ponudnike, da 
predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentaci-
je objavljene na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) 
pod evidenčno številko JN 4979/2013. 

Gorenjska plaža
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ploščadi območja, od koder se odpirajo kvalitetni pogledi na 
okoliško hribovje.

Nova oblika bazena in bližina spremljevalnega objekta omogočajo 
možnost, da se v kasnejši fazi del bazena zapre in pokrije 
kot dozidava k obstoječi stavbi. 

Poleg nove oblike bazena so v njem predvidene tudi nekatere 
sodobne bazenske atrakcije, kot npr. masažne klopi, divja reka 
in vodni slap, namenjene privabljanju različnih starostnih skupin 
kopalcev. Zgrajen bo tudi nov otroški bazen z različnimi globi-
nami vode, primerne za različne starosti malčkov. 

Ogrevanje bazenske in sanitarne vode bo potekalo s pomočjo 
obnovljivih virov energije, in sicer sončnimi kolektorji, hkrati 
bo objekt opremljen tudi s kotlarno na plin za zagon bazena in 
ogrevanje vode v bolj mrzlih dneh.

2. IZGRADNJA PRIREDITVENEGA PROSTORA ZA KULTURNE 
IN DRUŽABNE PRIREDITVE (AMFITEATER) Z ZMOGLJIVOST-
JO 250 OSEB

Letni avditorij in spremljevalni objekt kopališča bosta 
združena v enotno zgradbo, locirano na mestu, kjer se stikajo 
vsi programi novega turistično kulturnega centra. Z odpiranjem 
različnih prehodov skozi objekt se lahko programi med seboj 
združujejo ali pa ostanejo ločeni, kar bo omogočalo izvajanje 
široke palete različnih dogodkov, tako v smislu vsebine kot 
številčnosti obiskovalcev. 

Letni avditorij v obliki amfiteatra se bo združeval s kopališkim 
objektom v območju zaodrja. Tloris tribun ter odpiralne platnene 
strehe ima obliko odpirajoče pahljače. Platnena streha bo imela 
možnost odpiranja na način, da se platno drsno zloži v območje za 
tribuno. Zaščita pred hrupom ter svetlobo z bližnje državne ceste 
je predvidena z izvedbo dvojnih »težkih« zaves na zadnji stranici 
tribun, ki se ob neuporabi zložijo ob prvem in zadnjem stebru 
jeklene konstrukcije

3. IZGRADNJA GOSTINSKEGA OBJEKTA Z ZMOGLJIVOSTJO 
120 OSEB

Na jugovzhodnem delu objekta se bo nahajal gostinski prostor, 
ki se bo zaključil s polkrožno panoramsko teraso. Tako notranji 
kot zunanji gostinski del sta ločena na dva dela: za bazenske in za 
zunanje goste. Pod osrednjim delom objekta se nahaja klet, kjer 
se nahajajo prostori bazenske in hišne tehnike ter servisni prostori 
za potrebe gostinskega dela. 
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Občina Tržič je na spletni strani objavila javni poziv za 
nezavezujoč izkaz interesa s strani zasebnih investitor-
jev za vlaganja v dokončanje gostinskega objekta. Občina bo 
izvedla investicijo objekta za gostinski del do III. podaljšane 
gradbene faze. Ob začetku projekta je bilo definirano, da je 
zagotavljanje javne turistične infrastrukture naloga občine, 
gostinska dejavnost pa sodi v pristojnost zasebnega sektorja. 

Parkirišča za obiskovalce bodo zagotovljena z ureditvijo na več 
lokacijah ob vstopu na območje turistično kulturnega centra oz. v 
njegovi neposredni bližini. Osrednja pozornost zunanje ureditve 
je namenjena ohranitvi gruče obstoječih macesnov, ki bodo v 
vroči poletni pripeki nudili blagodejno senco na robu osrednjega 
dela površine za obiskovalce kopališča. Po zelenem delu ureditve 
je speljana tudi zavita sprehajalna pot do novega parkirišča, s 
katerega se bo razprostiral panoramski pogled na mesto Tržič in 
okoliške hribe.

Območje letnega kopališča se bo v celoti preuredilo v privlačen 
moderen turistično kulturni center in  predstavlja začetek 
prenove turistično kulturne ponudbe v občini Tržič.

PRIHODNJE AKTIVNOSTI

Interes se lahko izkaže v obliki pisma o nameri, ki naj vsebuje: 
(i) Podatke o zainteresirani osebi (ime in priimek fizične osebe 
oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in  
elektronski naslov pošiljatelja); (ii) Opis bodočih dejavnost, ki bi 
jih zainteresirana oseba opravljala na območju in (iii) Finančni 
načrt investicije z želeno dobo najema. Ponudbe naj zainteresirane 
osebe predložijo v zaprti kuverti do 14.06.2013 z oznako »Go-
renjska plaža - INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB« v 
sprejemno pisarno Občine Tržič ali priporočeno po pošti na 
naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Občina Tržič bo z vsemi zainteresiranimi osebami, ki bodo 
vložile nezavezujoče ponudbe opravila informativni razgovor. 
Vse podatke v zvezi z nepremičnino lahko zainteresirane osebe 
pridobijo na Občini Tržič, Urad za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe, mag. Mojca Aljančič, tel.: 04 5971 543 ali na elek-
tronskem naslovu: mojca.aljancic@trzic.si.
V času gradnje bomo na podlagi nezavezujočih ponudb defini-
rali optimalni model upravljanja in vlaganj. Čaka nas še veliko 
dela, ki ga bomo z voljo in pozitivnim pristopom uresničevali 
tudi v prihodnje. Načrtujemo, da bomo izgradnjo zaključili in 
v letu 2014 poročali o zaključku projekta »Gorenjska plaža« in 
začetku uresničevanja turistične atrakcije, kakršna je nekoč letno 
kopališče bila.

Gorenjska plaža
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V četrtek, 28. 3. 2013, smo se učenci 8. 
razredov odpravili na naravoslovno-kul-
turni dan v Ljubljano. Tam naj bi obiskali 
Hišo eksperimentov, Narodno galerijo in si 
ogledali mesto Ljubljana. 

Po malici v šoli je sledila vožnja do 
Ljubljane. Ob 9. uri smo že v Hiši eksperi-
mentov preizkušali tamkajšnje zanimivos-
ti. Najbolj zanimiv eksperiment za vse nas 
je bila zagotovo postelja iz žebljev. Vsi 
eksperimenti so razstavljeni na treh velikih 
prostorih. Eksperimenti so zelo poučni. V 
enem eksperimentu so prikazane plamen-
ske reakcije, v drugem sila zraka in podo-
bno. Učenci se po eni uri preizkušanja kar 
niso mogli ločiti od eksperimentov, saj to 
še zdaleč ni bilo vse za današnji dan. Ko so 
se učenci le uspeli ločiti od eksperimentov, 
je sledil ogled Ljubljane. Ogledali smo si 
Robbov vodnjak, Šuštarski most, Zmajski 
most, znamenito Ljubljansko tržnico, Mest-
no hišo, Tromostovje, Prešernov spomenik 
in še bi lahko naštevali. Zadnji del tega 
dneva pa je bil kulturne narave. Ogledali 
smo si Narodno galerijo. Restavrator nas 
je vodil skozi obdobje slovenske kulturne 
umetnosti. Skozi razstavo smo spoznavali, 

Naravoslovno-
kulturni dan v 
Ljubljani

Jan Bitežnik in Drejc Fležar, 8.a 

Plavanje predstavlja nujno veščino 
za življenje. Zelo pozitivno vpliva na 
mlad organizem v razvoju in pospešuje 
njegovo rast. Voda je za otroka povsem 

Plavalni tečaj 
predšolskih otrok 
iz vrtca Tržič

Vesna Polajnar

novo okolje. Strah pred vodo je odvisen 
od mnogih faktorjev, zato prilagajanje na 
novo okolje najbolje dosežemo z igrami 
in zabavo v vodi. Z igro odvračamo po-
zornost začetnika, tako pozablja, da je v 
neznanem okolju. 
Tudi za otroke, stare od 5 do 6 let, ki 
obiskujejo vrtce v Tržiču, je bil organi-
ziran plavalni tečaj v Kranju. Vaditelji 
plavanja so otrokom prek različnih iger in 
z različnimi pripomočki pomagali prema-
govati strah pred vodo in jih obenem 
učili osnove veščin plavanja. Za otroke 
so ob koncu tečaja pripravili igre brez 

meja, nad katerimi so bili zelo navdušeni. 
Otroci so sledili navodilom vaditeljev, 
jim zaupali, se prepustili igram, uživali 
v vodi in v zelo kratkem času skoraj vsi 
postali plovni. Vaditelji so imeli zelo 
pozitiven pristop do otrok in se vsakod-
nevno zelo dobro pripravili na izvajanje 
različnih iger, ki so otrokom pomagale 
tako pri premagovanju strahu pred vodo 
kot učenju plavanja. Zelo smo veseli, da 
so nam starši zaupali in svojim otrokom 
omogočili obiskovanje plavalnega tečaja, 
ki so se ob igrah soočali s prijetnimi 
izkušnjami v vodi.

kako se je umetnost razvijala na Sloven-
skem v zgodovini. S tem ogledom smo 
naš kulturno-naravoslovni dan zaključili, 
prepričana pa sva, da je bil vsem učencem 
najbolj všeč ogled Hiše eksperimentov. Vsi 
smo se strinjali, da moramo vsaj še nekaj-
krat obiskati Hišo eksperimentov.

Živali so del narave, ki človeku prebuja 
in osvetljuje njegovo mehko, sočutno in 
čustveno plat. Terapija z živalmi je poseb-
na oblika terapije, pri kateri terapevti s 
pomočjo živali pomagajo ljudem zmanjšati 
motnje na področju fizičnega, psihičnega 
in socialnega počutja. Za terapijo z živalmi 
so primerne skoraj vse živalske vrste (psi, 
mački, papige, kunci, konji), najbolj pa so 
razširjeni prav psi, ki s svojo zvestobo s 
človekom spletejo prav posebno vez. 
Ravnateljica vrtca Tržič ima na tem 
področju bogate izkušnje, zato je v naš 
vrtec povabila gospo Ljubko Skubic, last-
nico in vodnico terapevtskega psa Kana, ki 
je obiskal vse enote našega vrtca. Pozitivno 

Terapevtski pes 
Kan v vrtcu Tržič

Vanja Šumič

je deloval na otroke našega vrtca. Otroci 
so se ob stiku s Kanom umirili, se z njim 
pogovarjali, ga božali in se ga dotaknili z 
nežnimi ročicami. Nekaterim je uspelo pre-
mostiti strah pred psi, ki je pri nekaterih še 
tako izrazit. Kan je dovolil otrokom, da se 
ga dotikajo po tacah, gostem in mehkem 
kožuhu, po ušesih in smrčku. Zato je za 
psa terapevta najboljši tisti, ki že od rojstva 
slovi po tem, da je prijazen, družaben ter 
predvsem zdrav. 
Zahvaljujemo se gospe Ljubki Skubic, ki je 
k nam pripeljala in predstavila svojega pri-
jaznega, nežnega, potrpežljivega in umir-
jenega tibetanskega mastifa Kana, s pravim 
tibetanskim imenom Kublajkan. Je terapevt 
za odrasle in prijatelj za mlajše. Skupaj sta 
vključena v projekt »Tačke pomagačke«, 
preko katerega uspešno pomagata ljudem 
z različnimi težavami, kot so pomanjkan-
je motoričnih spretnosti po kapi, fizična 
nezmožnost starejših, posrbita za razve-
drilo, pomagata pri stimulaciji in povrnitvi 
spomina, lajšata težave z depresijo, delu-
jeta na pridobivanju samozavesti itd. 
Poskusimo otrokom spodbuditi pozitiven 
odnos do živali, saj so živali čuteča živa 
bitja, ki nas lahko na hiter način sprostijo 
in umirijo. Veliko je otrok, ki se živali bo-
jijo, dajmo jim možnost, da to premostijo 
in se s svojimi strahovi soočijo na primeren 
način. Potrudimo se, da živali postanejo 
naše vsakdanje prijateljice. 
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tike Viktor Švab. Ena izmed Einsteinovih 
delavnic je bila tudi delavnica »Kemija 
čarovnija« pod vodstvom učiteljice Romane 
Turk. V delavnici so bili poskusi nekoliko 
drugačni kot ponavadi, saj je bila povečana 
količina sestavin. To je naredilo delavnico 
še bolj zanimivo. V delavnici smo lahko 
videli reakcije različnih sestavin med seboj. 
Poskusi so bili barvni (baze, kisline …),  
eksplozivni (klorovodikova kislina in cink v 
prahu), ognjeni (kobaltov klorid in metanol 
= vijoličen ogenj; bakrov klorid in metanol 
= turkizen ogenj …). Na Einsteinovem dne-
vu pa smo bili priča še naslednjim delavni-
cam: skrite barve (Romana Janc), elek-
tromagneti (Darko Jagodic), zrak (Irena 
Žnidarič), statična elektrika (Maruša Turk), 
nihanje (Asja Štucin), demonstracijski 
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šolske in športne novice

V sredo, 20. 3. 2013, je na OŠ Tržič potekal 
Einsteinov dan. To je bil poseben dan, 
saj je bila obletnica Einsteinove objave 
splošne teorije relativnosti (20. 3. 1916). 
Učenci tistega dne niso imeli pouka, am-
pak so se udeležili raznovrstnih razisko-
valnih delavnic, ki so vsebovale neverjetne 
poskuse, in so predstavili »svoja odkritja«. 
Dan pa je dobil še na večjem pomenu in še 
večjem zanimanju zaradi obiska italijanskih 
učencev iz Gorice. 
Da je vse potekalo gladko, organizirano 
in zanimivo, je poskrbel učitelj matema-

Plesni klub Tržič je tudi letos organiziral 
prireditev Zaplešimo skupaj. Povabljene so 
bile vse plesne skupine iz Tržiča in okolice. 
In ponovno je bilo veselo, veliko plesa, nas-
mejanih obrazov, dobre volje in kar nekaj 
gledalcev. Tudi letošnja prireditev je poka-
zala, da imamo v Tržiču res izjemne ple-
salce vseh plesnih zvrsti od hip hopa, break 
dance, electric, orientalskih plesov, rock 
and roll-a, plesov za najmlajše; z nami so 
plesali tudi plesalci iz VDC Kranj - enota 
Tržič, ki so že pravi rock and roll mojstri, 
letos se nam je pridružila talentirana pevka 
Teja Drobnič. 
Kljub bližajočim se praznikom in odsot-
nosti nekaterih skupin je plesalo 170 otrok 
in mladostnikov, nekateri med njimi se 

Einsteinov dan

Državno prvenstvo 
v modernih  
tekmovalnih plesih

Zaplešimo skupaj

Ian Rožac, 9. a

Jure Markič; foto: arhiv PK Tržič

Marta Markič, PK Tržič

poskusi (daljinsko vodeni robot, faraonove 
kače … pod spremstvom Marijane Štrukelj 
in učencev OŠ Tržič) … Dan je učencem 
minil zelo hitro, vznemirljivo in je bil poln 
presenečenj.

s plesom ukvarjajo ljubiteljsko, nekateri 
pa uspešno tekmujejo in zastopajo barve 
Tržiča in Slovenije tudi na mednarodnih 
tekmovanjih. Menimo, da je to prireditev 
ljubiteljev plesa in zato smo si obljubili, da 
se vidimo na naslednji prireditvi Zaplešimo 
skupaj 2014! Hvala odličnemu organi-
zatorju Juretu Markiču in vodjem skupin 
Iris Šober, Špeli Mandelc, Ani Perko, Leji 
Oman, Teji Drobnič, Nejcu Osovnikar-
ju, Juretu Markiču, VDC Tržič ter hvala 
staršem in odlični publiki.

Tekmovalci v MTP so odplesali državno 
prvenstvo v Novem Mestu. Tekmovalci 
Plesnega kluba Tržič so odlično nastopili in 
si priplesali naslednja mesta: Timotej Koren 
odlično 5. mesto in uvrstitev na evropsko 
prvenstvo v Amsterdamu (solo člani); Lara 
Bešič zelo dobro 29. mesto (solo mladinke 
v hip hopu);: Debeljak Kristjan 15. mesto, 
Tadel Gregor 22. mesto, Stegnar Marko 17. 
mesto in Zaman Vid 28. mesto (break solo 
mladinci). Skupna točka (mladinci - break 
dance) je prinesla odlično 11. mesto.
Čestitke!

Vabimo vas, da se jim pridružite v ritmih hip hopa, break&electric! Info: plesni.klub.trzic@gmail.com ali na tel. 040 635 710.
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športne novice

Leyli plesalke 
zmagovalke 
državnega  
prvenstva
Iris Šober, umetniška vodja KUD Leyli

Tržiške športne igre  
za sezono 2013/2013

Športna zveza Tržič je v sodelovanju z Občino Tržič v petek, 17. maja 2013, v teniškem 
centru Križe proglasila najboljše rekreativne športnike v Tržiških športnih igrah za se-
zono 2012/13. V pretekli sezoni so moški nastopili na 32 tekmovanjih v 14 različnih 
športnih disciplinah, ženske pa na 27 tekmovanjih v 12 različnih športnih disciplinah. 
Ponovno smo lahko po treh letih izvedli tudi tekmovanja v zimskih športih. Na novo 
pa so se v tej sezoni upoštevala tudi tekmovanja v streljanju s pištolo in gorski tek na 
Dobrčo. Zato so letos tekmovalci osvojili več točk in tudi vrstni red najboljših desetih 
je malo drugačen kot prejšnja leta.

Uvrstitve najboljših v ženski konkurenci so naslednje:
1. mesto Milena DOLČIČ, Društvo upokojencev Tržič 724 točk 
  (absolutno največ zbranih točk med vsemi tekmovalci)
2. mesto Martina ŠMITEK, Športno društvo Lom 504 točk
3. mesto Neža MEGLIČ, Športno društvo Lom 347 točk
4. mesto Biserka DRINOVEC, Športna zveza Tržič 242 točk 
5. mesto Helena GABERC, DU Tržič - sodelovala v 2 panogah 378 točk
6. mesto Vanda ZAKRAJŠEK – SAK Podljubelj, sodelovala v 2 panogah 366 točk
7. mesto Barbara ROŽIČ, SAK Podljubelj - sodelovala v 2  panogah 334 točk 
8. mesto Irena GOLMAJER, SAK Podljubelj - sodelovala v 2  panogah . 284 točk
9.  mesto Fina LEŽAJA, DU Tržič - sodelovala v 2 panogah 240 točk
10.  mesto Marjeta PRIMOŽIČ, ŠD Jelendol - sodelovala v 2 panogah 233 točk

Priznanja najboljšim tekmovalkam v ženski kategoriji je podelil g. župan Borut Sajovic.

Uvrstitve  najboljših desetih moških so:
1. mesto Borut SAJOVIC, Tekaški klub Tržiške strele 718 točk
2. mesto Darko MEGLIČ, Športno društvo Lom 602 točk
3. mesto Aleš ROZMAN, Športno društvo Lom 566 točk
4. mesto Drago UZAR, Društvo upokojencev Tržič 553 točk
5.  mesto Lado SEDEJ, Društvo upokojencev Tržič 548 točk
6. mesto Mirko ROZMAN, Športno društvo Lom 525 točk
7. mesto Blaž KLEMENC, Društvo upokojencev Tržič 514 točk
8. mesto Uroš ROZMAN; Športno društvo Lom 456 točk
9. mesto Zdenko PRIMOŽIČ, ŠD Jelendol Dolina 432 točk
10. mesto Jože ROMŠAK, Društvo upokojencev Tržič 386 točk

Priznanja najboljšim tekmovalcem v moški kategoriji je podelila ga. Ema Zajc,  
predsednica vrhunsko tekmovalnega športa pri Športni zvezi Tržič.

Med športniki invalidi je za leto 2012/13 priznanje osvojil Janez Pavšek (Društvo  
upokojencev Tržič), ki je zbral 88 točki in je v skupni uvrstitvi uvrščen na 44. mesto.

Razglasili smo tudi najboljša tri športna društva v tržiških športnih igrah za sezono 
2012/13:
1. mesto je osvojilo Športno društvo Lom 7.237 točk
2. mesto Sankaški klub Podljubelj  3.215 točk
3. mesto Tekaški klub Tržiške strele 2. 103 točk

V ekipnem tekmovanju pa so se upoštevale ekipe posameznih podjetij in organizacij na 
območju občine Tržič. Vrstni red najboljših treh ekip, ki prejmejo priznanja je naslednji:
1. mesto Društvo upokojencev Tržič 10.360 točk
2. mesto  Modri dirkač, Tržič 1.893 točk
3. mesto  Osnovna šola Križe 345 točk

V majskem vikendu (10.-12. 5.) se je v 
Novem mestu odvijalo državno prven-
stvo. Leyli deklice in mladinke so tek-
movale v devetih kategorijah in si v vseh 
kategorijah priplesale zmago. Plesalke 
so odplesale kot prave profesionalke in v 
starostno mešanih formacijah premagale 
celo odrasle plesalke! V KUD Leyli smo 
na njih izjemno ponosni in zelo veseli, da 
je celoletni trud obrodil tovrstne dosežke. 
Tamara Borojević, Marija Brkić, Tamara 
Brkić, Nika Gliha, Zala Duh, Pika Kenda, 
Mariša Kern, Oriana Mlakar, Nadja Sto-
jko, Tina Tavčar, Katja Tišler Sušnik in 
Maša Trček: ISKRENE ČESTITKE in 
veliko uspehov še naprej!!
REZULTATI:
- folk orient mala skupina: 1. mesto
- oriental show duo mladinci: Borojević
  Tamara - Gliha Nika 1. mesto
- oriental show mala skupina mladinci:  
 1. mesto
- oriental show solo mladinke: Borojević 
 Tamara 1. mesto, Tavčar Tina 2. mesto
- orientalski plesi duo mladinci:  
 Borojević Tamara-Gliha Nika 1. mesto,  
 Brkić Tamara-Brkić Marija 3. mesto
- orientalski plesi mala skupina otroci:  
 1. mesto
- orientalski plesi mala skupina mladinci: 
 1. mesto
- orientalski plesi solo ženske otroci:  
 Kern Mariša 1. mesto, Brkić Tamara 2.  
 mesto, Trček Maša 3. mesto
- orientalski plesi solo mladinke:  
 Borojević Tamara 1. mesto, Brkić  
 Marija 3. mesto, Gliha Nika 4. mesto,  
 Tavčar Tina 9. mesto
- orient mix formacije: 1. mesto.

Biserka Drinovec, sekretarka Športna zveza Tržič
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Tudi letos smo se udeležili vseh Pokalnih 
turnirjev Slovenije, kjer so se naši plesalci 
redno uvrščali med prvih 10. Če naštejemo 
nekaj rezultatov:
Meta Križaj in Ula Košir 2. mesto, Meta 
Križaj 3. mesto, Tanja Knific 4. mesto, 
Maša Štucin in Laura Višnar 1. mesto, 
Maša Štucin 5. mesto, Laura Višnar 1. 
mesto, otroška mala skupina The best 2. 
mesto, Sweets 8. mesto, mladinska mala 
skupina New generation 1. mesto, Mixed 
girls 5. mesto in članska mala skupina 
Toxic 4. mesto.

Splošno športno društvo Tržič je zopet ime- 
lo možnost sodelovati pri akciji Veter v 
laseh - s športom proti odvisnosti. Tokrat-
no akcijo smo na »zeleni dan« izpeljali 
v sodelovanju z OŠ Križe. Poslanstvo 
našega društva je bilo »prevetriti« učence 
od 1. do 4. razreda na različnih delavni-
cah, kjer so lahko izrazili svojo gibalno in 
ustvarjalno noto, ob tem pa uspeli spozna-
ti pomen športa za zdravje in zdrave pre-
hrane. Izpeljali smo več tematskih poli-

Pripadniki veteranov, častnikov, članov 
ZB za vrednote NOB in občani, ki jim je 
pohodništvo in druženje v veselje, smo se 
27. aprila 2013 že petič udeležili 20. PO-
HODA PRIJATELJSTVA IN SPOMI-
NA V UDIN BORŠT.
Naša pot poteka od osnovne šole v 
Križah; po skupnem fotografiranju in sez-
nanitvijo s smerjo se odpravimo na pot 
do Žiganje vasi in po gozdni poti do kot-
line Kapnik. Ta je znana kot zbirališče in 
izhodišče borcev NOV na njihove akcije. 
Tu nas vsako leto pozdravi organizator in 
nas pogosti z napitki. Prisluhnemo kul-
turnemu programu, ki ga pripravijo učenci 
Osnovne šole Kokrica. Pokramljamo z 
znanci, s katerimi se srečujemo tu ali na 
drugih prireditvah. Program se izvaja, ko 
se pohodniki ali skupine zamenjajo, tako, 

Zaradi odličnih rezultatov s Pokal-
nih turnirjev so se vsi naši tekmo- 
valci uvrstili na letošnje državno prven-
stvo v modernih tekmovalnih plesih, ki je 
potekalo 10. - 12. maja v Novem mestu. 
V izjemno močni konkurenci v vseh kate-
gorijah so si priplesali dvoje stopničk, 
Maša Štucin in Laura Višnar 3. mesto, 
v skupnem seštevku 2. mesto, Laura 
Višnar solo 3. mesto in prav tako v skup-
nem seštevku 2. mesto. Meta in Ula sta v 
skupnem seštevku dosegli 6. mesto, Tanja 
in Tina sta bili 8., Meta solo 7. in Tanja 

gonov, kjer so otroci po skupinah osvajali 
točke. Preizkusili so se na gimnastičnem, 
atletskem in plesnem poligonu. Nazadnje 
jih je čakala še delavnica zdrave prehrane 
in športa za zdravje, kjer so izdelovali 
plakate na omenjeno tematiko. Najmlajši 
so nam tako v zbirko prinesli ogromno 
novih risb, malo starejši učenci pa so nas 
obogatili s citati o zdravem življenjskem 
slogu.
Naša vizija je, da je važno sodelovati, ne 
zmagati in zato smo vsem učencem ob 
koncu podarili praktične nagrade (vrečke 
za športne copate in zapestnice), ki jih 
bodo  spominjale na aktivno preživet 
dopoldan in morda bo to vzpodbuda za 

Plesalci Plesnega studia Špela
spet z odličnimi rezultati

Veter v laseh

Pohod prijateljstva in spomina Udin Boršt 

solo 9. Otroška mala skupina The best 
pa je nadgradila svoj lanski rezultat s 4. 
mestom. Čestitke tudi ostalim našim tek-
movalcem! Z doseženimi rezultati na DP 
so si plesalci priplesali tudi vstopnico za 
evropsko prvenstvo, ki bo potekalo junija 
v Amsterdamu. 

Lep plesni pozdrav!

osvojitev vseh zdravih navad, ki so jih 
spoznali na akciji Veter v laseh. Zahvalju-
jemo se vodstvu OŠ Križe, da nam je 
omogočilo izvedbo te akcije.

športne novice, med ljudmi

Špela Mandelc

Mateja Šmejic

Miro Roblek

da nihče nič ne zamudi in ni prikrajšan za 
prijetno vzdušje. Vsa pohvala učencem 
in njihovi mentorici za prijeten nevsiljivi 
program.
Po pomenku in izmenjavi novic se 
Tržičani odpravimo do Krive jelke (to 

je nekdanji rokovnjaški tabor), kjer nas 
pričakata naša prijatelja Alojz Glavič in 
Marjan Bukovnik z napitki in malico. 
Po okrepčilu in prijetnem druženju se 
odpravimo na izhodišče v Križe. Med 
potjo nazaj smo si ogledali tudi novo pri-
dobitev v gozdu, ki je lepa popestritev. 
To so KOŽARICE in želimo, da bi ta 
zanimivost zaživela v okviru šol ali dru-
gih skupin, ki bi se seznanile z pomenom 
rokovnjačev in namenom kožaric.  
Se vidimo naslednje leto!
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pecivo, s katerim smo razveselili tako 
nastopajoče in obiskovalce.
Taka srečanja nam vsem dajo vedeti, da 
nismo sami kadarkoli življenje skrene na 
težko pot.

Bog Vam povrni!
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Prostovoljci ŽK Tržič – Bistrica se za-
hvaljujemo vsem, ki ste obiskali naš 3. 
dobrodelni koncert in z nami preživeli 
prisrčno nedeljsko popoldne. Hvala vsem, 
ki nas podpirate in ste darovali prosto-
voljen prispevek za pomoč pri plačilu 
položnic ljudem, ki so se znašli v stiski.
Vsem, ki ste nam pomagali pri organi- 
zaciji in izvedbi samega koncerta: 
Občini Tržič in KS Bistrica, ki sta nas 
finančno podprli in s katerima dobro 
sodelujemo, TPIC Tržič, uredništvu ra-
dia Gorenc, cvetličarstvu Aljančič, vsem 
nastopajočim, povezovalki Petri Marčun 
in res prav vsakemu, ki je na kakršen koli 
način pripomogel, da se je zgodil lep do-

Leto 1923, čeprav navadno leto, ki se je 
začelo na ponedeljek, je bilo izjemno: 
Costert in von Hevesy sta odkrila kemijski 
element hafnij, Walsh posebno matematično 
matriko, potekala je prva dirka 24 ur La 
Mansa, v Nemčiji pa so dobili bankovec 
za 4,2 bilijona mark, milijon mark je bil le 
drobiž, Nobelovo nagrado za kemijo je do-
bil Friderik Pregl, po rodu Slovenec. In v to 
izjemno leto je 1. marca prikričala radoved-
na in še danes radoživa jubilantka Draga 
Koren. Družbo so ji delali Janko Štefe, 
Cene Avguštin, Bojan Štih, France Bučar, 
Vekoslav Grmič in tudi igralec Charlton 
Heston, general Jaruzelski in kralj Peter II. 
Karađorđević.
Življenje se je sukalo po svoje in v svoj 
vrtinec potegnilo tudi Drago. Starša Čadež 
sta svojim otrokom ne samo želela boljše 
življenje, kot sta ga imela sama, temveč sta 
tudi storila vse, da bi jim ga omogočila. Prav 
leta 1923 so prišle iz Maribora v Tržič šolske 

Učenje ji ni delalo težav in imela je do-
volj časa ter razumevanja staršev, da se 
je vključila v telovadno društvo Sokol 
in prosti čas preživljala v Sokolnici. Od 
ženske dece in ženske naraščajnice je 
prehodila telovadno pot do članice. V 
lepem spominu ima svoji vodnici gospo 
Šavnikovo in gospo Costa. 
Lahko bi rekli, da sta njeno življenjsko 
pot, značaj in odnos do drugih obliko-
vali vojna in ljubezen. Vojna je utrdila 
njeno prepričanje o zmagi dobrega nad 
zlem in njen optimizem, da je v vsakem 
človeku treba iskati dobro. Ljubezen 
tudi v vojnem času ne miruje, kar je 
spoznala tudi naša jubilantka. Njen 
Dušan, prvi in edini, ji je ljubezen vračal 
in začela sta ustvarjati družino, kamor je 
kanila tudi grenka kaplja: smrt hčerke po 
porodu. Lep dokaz, da ljubezen premaga 
vse ovire, so njeni trije sinovi, vnuki, 
pravnuki. Se je že namnožilo Korenov, 
kajne Draga!
Po vojni jo je poklicna pot zapeljala v 
finance, kar pa je imela prostega časa, ga 
je razdajala  planinskemu društvu, zvezi 
prijateljev mladine, zvezi borcev in 
starejšim ljudem. Prepričane smo, da ni 
prostovoljske dejavnosti, kjer ne bi našli 
tudi njenih sledi.
Radoživost, ki jo je Draga pred devet-
desetimi leti prinesla s seboj, vese- 
lo razdaja tudi nam, naj bo s prijazno 
besedo ali s poskočno prigodnico. Še 
nečemu se ne bo odpovedala: telovadbi. 
Kot sama pravi, telovadi »iz telesne in 
duševne potrebe, kar je dolžnost vsakega 
posameznika, da skrbi za svoje zdravje. 
Istočasno si z dobroto in razumevanjem 
do sočloveka bogatim svojo dušo.«
Naj bo tako tudi naprej: še kar nekaj 
zdravih, veselih, optimističnih in telo-
vadnih let, draga Draga!
Vse telovadke, mlade po srcu!

Zahvala Župnijske Karitas Tržič – Bistrica

Draga Koren – devetdesetletnica

Nuša Meglič, tajnica

Marija Janc, foto: Maja Ahačič

med ljudmi

sestre III. reda sv. Frančiška in prevzele 
vrtec v zavetišču na Skali. Tam so potekala 
tudi Dragina otroška leta in zelo zanimivi so 
njeni spomini na to obdobje, ki jih je lepše 
poslušati kot brati. 
Punčka je zrasla v deklico in začela je hoditi 
v šolo, ta staro šolo, kot smo jo imenovali 
kasneje, kjer je bil upravitelj Riko Pater-
nost, učili pa sta večna učiteljica Vladimira 
Perhavc in seveda tudi Gromica (Josipina 
Grom). Noben šolski red in stroge učiteljice 
niso odvrnile ukaželjne, vesele in prebrisane 
Drage od prijetnih in simpatičnih šolskih 
potegavščin, o katerih ve še danes marsikaj 
povedati.
Ko je deklica začela preraščati v dekle, je 
začela hoditi v meščansko šolo. Šola je 
bila mlada kot dijaki, vendar je dobivala 
vse večji ugled, ki so ga bili deležni tudi 
dijaki. Seveda je dober šolski temelj lahko 
nadgradila v trgovski šoli, ki jo je sklenila 
tik pred vojno, leta 1940.

godek, ki nas je vse obogatil. Hvala vsem 
gospodinjam, ki so napekle čudovito 
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mlade. Zainteresirani se lahko vključite v 
naš program in se v času poletnih počitnic 
udeležite aktivnosti od 9:00 do 15:00. 
Za podrobnejše informacije bo na voljo 
mesečni urnik, ki ga dobite na CSD Tržič 
ali v Mladinskem centru. Na koncu pa bi 
se radi zahvalili vsem, ki so sodelovali 
pri praznovanju našega 8. rojstnega dne v 
aprilu: staršem, ki so nam pripravili slastne 
dobrote, otrokom za plesne in govorne nas-
tope, raperjema Janu Bonclju (Mali Jane) 
in Luku Florjaniču (LaFe) ter prostovoljka-
ma Nataši Meglič za pripravo kulinarične 
delavnice in Patriciji Zbičajnik za vodenje 
ustvarjalne delavnice.

razložili, kako pomembno je znanje o prvi 
pomoči in kako se nudi prva pomoč ob 
določenih poškodbah. Učenci so z zani-
manjem spremljali predavanje in aktivno 
sodelovali pri obvezovanju in demon-
stracijskih vajah.
Letos smo teden Rdečega križa namenili 
najmlajšim, v decembru pa se bomo spet 
srečali z najstarejšimi člani organizacije.

Še malo manjka do poletnih počitnic in da 
bodo res brezskrbne, smo v času šolskega 
pouka pričeli izvajati brezplačno individu-
alno učno pomoč, ki poteka v naših pros-
torih (Mladinski dom Ravne, Pot na Zali 
Rovt 3) vsak delavnik od 16:00 do 18:00. 
Zainteresirani se lahko vključijo samo po 
predhodni prijavi, prednost imajo učenci in 
dijaki, ki ne morejo priti na učno pomoč od 
12:00 do 14:30 in so napoteni iz strani šol 
ali CSD Tržič. Učno pomoč bo vodila in 
izvajala univ. dipl. pedagoginja in komu-
nikologinja Iris Šober. Več informacij na 
031 69 247/04 5971 210 ali na mladinski.
center.trzic@gmail.com. V juniju (14.-
16. 6.) bomo organizirali MC vikend na 

Ob tednu RK sta KORK in podljubeljska  
šola pripravili tematski dogodek. Prav 8. 
maja, na rojstni dan ustanovitelja organ-
izacije RK, švicarskega zdravnika Henryja 
Dunanta, smo se zbrali v šoli predstavniki 
KORK, predsednik KS Podljubelj, župan 

Poletje je že skoraj tu
(Mladinski center Tržič, CSD Tržič)

Mednarodni dan
Rdečega križa v
Podružnični šoli
Podljubelj

Katarina Kuzma, Iris Šober, strokovni delavki

Marija Janc, foto Petra Soklič
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Ptuju v Centru za šolske in obšolske de-
javnosti Štrk. Tridnevni izlet je namenjen 
otrokom in mladostnikom od 9 do 15 let 
in bo brezplačen, prednost pri prijavi pa 
imajo tisti, ki se redno vključujejo v naše 
aktivnosti.
Poletje se res že počasi približuje in v 
Mladinskem centru bomo poskrbeli, da 
otrokom, mladostnikom in mladim ne bo 
dolgčas. Ukvarjali se bomo s športnimi 
aktivnostmi, ustvarjali, se igrali in se 
pogovarjali o zanimivih temah. Seveda 
pa bomo hodili tudi na daljše pohode 
in izlete. Mladostniki od 12 do 15 let se 
lahko dodatno vključite tudi v skupino za 
dekleta in fante, starejši pa v skupino za 

občine Tržič, učiteljice in učenci. Za uvod 
je vodja šole Maja Ahačič povedala nekaj 
o pomenu organizacije RK, nato pa so nas-
topili učenci, ki obiskujejo glasbene šole. 
Vse navzoče sem pozdravila predsednica 
KORK Marija Janc. Tudi župan Sajovic 
se je pridružil pozdravom in pohvalil, da 
je podljubeljska organizacija Rdečega 
križa najštevilčnejša v tržiški občini in 
edina, ki medse sprejme tudi prvošolce in 
jih ob tej priložnosti obdari s praktičnim 
darilom. Predsednik KS Dragan Njegovan 
je bil zadovoljen, da vodstvo šole skrbi 
tudi za vzgojo o prvi pomoči.
Uradni del je zaključil aktivist KORK 
Franci Janc s svojo kitaro in pesmijo. 
Učenci so se razdelili v dve skupini, 
v katerih sta medicinski sestri Nataša 
Kavar in Tanja Povalej zelo nazorno 

Člani Društva ljubiteljev smučarskega 
muzeja smo se udeležili dveh zanimivih 
ekskurzij. Obiskali smo dva smučarska 
muzeja v sosedni državi Avstriji. Najprej 
smo obiskali smučarski muzej v Kitz-
bühlu; muzej se nahaja v mestnem jedru 
in je sodobno grajen. Osrednji del stavbe 
je namenjen prikazu smučarske tradicije 
kraja. Muzej je opremljen s sodobno mu-
zejsko tehnologijo, virtualno so prikazani 
dogodki in tekmovanja legend avstrijske 

Ana Karo

Delamo in  
imamo se »fajn«

smučarije, kot so bili Toni Seidler in dru-
gi. Posebno zanimiva nam je bila man-
sarda, ki je namenjena razstavam likovnih 
upodobitev na temo smučanja.
Drugi smučarski muzej, ki smo ga 
obiskali, je bil Zimskošportni muzej v 
Mürzzuschlagu. Tudi ta se nahaja v mest-
nem jedru. Je večji od muzeja v Kitzbühlu, 
lociran je v prvem nadstropju. V njem so 
prikazni vsi zimski športi, del je namenjen 
gorsko reševalni službi, razstavljene tudi 
slovenske smuči. V prostor je postavljena 
lesena koča, prijeten ambient za različne 
dejavnosti. Na terasi stavbe stoji celo he-
likopter. Tudi ta muzej je multimedijsko 
opremljen, tako, da sledi trendom časa.
Z vodstvom muzeja smo vzpostavili 
kontakte in nas tako redno obveščajo o 
vseh dogodkih. Izdajajo zanimiv časopis 

Boote, ki nam ga tudi redno pošiljajo. 
Med zimskimi počitnicami smo organi-
zirali zanimivi počitniški delavnici, ki sta 
bili namenjeni mlajšim otrokom. Izde-
lali smo smučarsko progo, jo opremili s 
količki in zastavicami, izdelali smo tudi 
smučarje in smučarke iz lepenke in jih 
postavili na start. S pomočjo magnetkov 
smo jih spustili po tekmovalni stezi in 
srečno pripeljali do cilja. Otroci so bili 
nad igrico navdušeni. Tekmovanje smo 
poimenovali Slalom za pokal Tržiča. 
Pokal je prenosni, letos ga je osvojil 
Dominik Rezar iz Sebenj. Mentorica de-
lavnic je bila Valentina Rus.

Kogar zanima naše delo in naše dejavnos-
ti, naj se nam oglasi na elektronski naslov: 
drustvo.smucanja@gmail.com.
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Prva izmed črnogorskih »zapovedi« pravi, 
da se človek rodi utrujen in živi, da bi si 
odpočil. Smrtno resno smo te besede vzeli 
popotniki, ki smo se s člani humoristične 
skupine SMEH pri Mladinskem gledališču 
Tržič med 27. aprilom in 1. majem 
udeležili raziskovanja delčka dežel nek-
danjega jugoslovanskega bratstva. Tokrat 
smo si privoščili sarajevske čevapčiče na 
Baščaršiji, večerni sprehod po brezčasnem 
Mostarju, kepico odličnega sladoleda v 
Dubrovniku, kratek oddih na budvanski 
rivieri, nebeški razgled z Lovčena in parti-
jo skrivalnic v Splitu. Kulturne in naravne 
lepote treh držav so nas očarale, tako da 
Jajca, ki lebdi nad slapom, rojstne hiše no-
belovca Andrića v Travniku, kraljevskega 
razkošja v Cetinju in vratolomnih cest 

Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču 
praznuje letos 50 let svojega uspešnega 
dela. Svoj rojstni dan praznuje 4. julija. 
V razvoju jugoslovanske in slovenske 
družbe po končani 2. svetovni vojni se 
je pojem lokalne samoupravne prvič po-
javil v zveznem Splošnem zakonu o ljud-
skih odborih iz leta 1952, ki je  skupaj z 
republiškimi zakoni opredelil splošna 
načela delovanja tedanjih ljudskih od-
borov kot temeljnih organov oblasti v 
lokalnih upravno-teritorialnih enotah. 
Prave krajevne skupnosti je z določilom 
104. člena uzakonila Ustava Socialistične 
republike Jugoslavije, ki je bila sprejeta in 
razglašena 7. aprila 1963. 
Tako je zaživela tudi Krajevna skupnost 
Bistrica pri Tržiču, ki je ustvarila mnoge 
dobrine, tako materialne kot prijateljske. 
Minilo je 50 let dela, tako je tudi krajevna 
skupnost stopila v Abrahamove vrste. V 
Krajevni skupnosti Bistrica pri Tržiču je 
bil v letih 1963 do 1966 prvi predsednik 
Jože Černigoj. Nato so pa sledili: Ferdi-
nand Stritih, Stanko Stritih, Jože Valjavec, 
Jakob Štabuc, Vinko Seliškar, Vladimir 
Seidl, Leon Hladnik, Lučka Vrabič 
Dežman in Vida Raztresen. V času ustano-
vitve samoupravnih interesnih skupnosti 

David Ahačič, foto: Hermina D. Krese

Lado Srečnik
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Balkan Expres

Od rojstva do Abrahama krajevne skupnosti 
Bistrica pri Tržiču

črnogorskih gozdov zlepa ne bomo poza- 
bili. V teh dneh smo zgornjo zapoved 
precej dobro uresničili, zahvaljujoč tudi 
številnim presenečenjem naših organiza-

torjev in sponzorjev, in sprašujemo se že, 
kam nas bo prihodnje leto zapeljal nas-
mejani in radovedni avtobus Mladinskega 
gledališča Tržič!

v letih 1979 do 1988 je bila, predvsem z 
namenom koordinacije dela, ustanovljena 
skupščina Krajevne skupnosti Bistrica pri 
Tržiču, ki so jo vodili naslednji predsed-
niki: Jože Štucin, Božidar Meglič, Milan 
Ogris in Vera Umek. 
Bistrica je zelo stara vas. Omenjena je že 
v 11. stoletju (med letom 1058 – 1063), ko 
so podelili vas Bistrico briksenški škofiji. 
Po nemško se je Bistrica takrat imenovala 
FEUSTRIEZ. Nad Bistrico je že leta 1156 
stal grad Gutenberg, ki se je po ljudski 
pripovedki imenoval Hudi grad, družbo pa 
mu je delala cerkev sv. Jurija iz 15. stolet-
ja. Okoli leta 1415 se je Juriju Lambergu 
st. na gradu rodil Žiga Lamberg, ki je leta 
1463 postal prvi ljubljanski škof. Bistrica 
se je pričela intenzivno naseljevati nekako 
pred 40 leti, danes pa šteje približno 3500 
prebivalcev.
Predsednica KS Bistrica pri Tržiču Vida 
Raztresen zadnjih šest let v sodelovanju 
s člani sveta, zavodi, društvi in pod-
jetji pripravlja obsežen program dela in 
praznovanja. Posebej omenimo, da se je 
zaključil ciklus priprave celostne podobe 
Bistrice. Od znaka, zastave, vseh drobnih 
osnov za predstavitev kraja, oblikovanja 
priznanj in diplom in svoje himne, ki jo 

je napisal Franc Ankerst, uglasbil Franci 
Šarabon, najbolj lepo pa jo zapojeta moški 
in ženski zbor  Kulturnega društva Bistri-
ca. Tudi Planšar Ladko, ki je koordiniral 
in vodil mnoge prireditve, postaja prava 
maskota krajevne skupnosti.

Opomba:
Celoten članek lahko preberete na 
spletni strani.
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Znanost na odru

Veselo na Koroškem

Romana Turk; foto: arhiv Science on Stage, Ambrož Demšar

Marija Lavtar, predsednica RO ŽZ Gorenjska 1
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Scienceon StageEurope (Znanost na odru) 
je mednarodna neprofitna organizacija, ki 
omogoča strokovno komunikacijo in iz-
menjavo idej, gradiv in učnih konceptov 
med učitelji naravoslovnih predmetov 
na vseh ravneh izobraževanja: od vrtcev 
do univerz in raziskovalnih inštitutov. 
Tako želijo zbuditi zanimanje mladih in 
širše javnosti za naravoslovno znanost in 
odgovoren odnos do narave in družbe.Ta 
»učiteljska mreža« je bila ustanovljena 
leta 2000 in danes vključuje preko 4000 
učiteljev iz 26 evropskih držav in Kanade. 

Tudi letos smo RO ŽZ pri Novi Sloveniji 
organizirale romanje v Glinje na Koroško. 
V soboto, 11. maja, so se vztrajni pohodni-
ki, bilo jih je 11, pod vodstvom izkušenega 
planinca, g. Janeza Piskarja, spet odpravili 
peš izpred tržiške farne cerkve po blagoslo-
vu preko starega Ljubelja, kmetije Žerjav 
v Glinje na Koroško ter tako spet oživeli 
tradicijo izpred 130 let - romanje k sv. 
Valentinu na BRODARSKI PRAZNIK, ki 
ga praznujejo na nedeljo pred Binkoštim. 
Drugi dan, 12. maja, smo jih na letališču 
pričakali romarji, ki smo prispeli z avto-
busom ali s svojim prevozom, tako, da 
nas je bilo letos skupaj s pohodniki 85. S 
harmoniko nas je razveseljevala mladinka, 
izredna harmonikašica Monika. Posebnost 
so bili pa moški pevski zbor iz Podnarta, ki 
so v cerkvi po sv. maši lepo zapeli nekaj, 
tudi koroških pesmi, kar je še popestrilo 

Organizirali so sedem festivalov Science 
on Stage, na katerih so se s svojimi pro-
jekti in eksperimenti predstavili najbolj 
inovativni učitelji iz omenjenih držav. 
Glavni pokrovitelj Science on StageEu-
rope je družba Gesamtmetall, ki dokazuje, 
da gospodarstvo kaže velik interes za raz-
voj naravoslovnih znanosti.
V Sloveniji je idejo »mreženja« v znanosti 
povzela Slovenska znanstvena fundacija, 
ki že nekaj let omogoča udeležbo tudi 
nekaterim slovenskim učiteljem. Na fes-
tivalu znanosti, ki je bil lani v Ljubljani, 
so za udeležbo na naslednjem mednarod-
nem festivalu izbrali tudi moj eksperiment 
Spremembe od vrha do dna. Omogočili 
so mi udeležbo na Festivalu v Slubicah 
na Poljskem in Frankfurtu ob Odri, ki 
je potekal od 25. do 28. 4. 2013. Naslov 

dogajanje. Za to prostovoljno dejanje jim 
velja iskrena zahvala. Zahvalo smo dolžni 
tudi tamkajšnjemu župniku, g. Elmarju 
Augustinu za sv. mašo v slovenskem jezi-
ku in topel sprejem. Hvala tudi gospodi-
njam, ki so pripravile prigrizek in pijačo 
pred cerkvijo, čolnarjem in brodarjem za 

letošnjih dogajanj je bil Prečkajmo meje 
v poučevanju naravoslovja (Crossingbor-
ders in scienceteaching).
Program je bil zelo zapolnjen, tako da bi 
bil celoten Tržičan premalo za opis vseh 
delavnic, eksperimentov, odrskih doga-
janj, predavanj najvidnejših svetovnih 
znanstvenikov, diskusij, ekskurzij … Tudi 
ni prostora za pisanje o vtisih, ki sem jih 
dobila, občudujoč čudovite objekte Ev-
ropske univerze Adam Mickiewicz, ki so 
na obeh bregovih Odre, torej v Nemčiji 
in na Poljskem. Udeleženci festivala smo 
se pogosto selili iz Nemčije na Poljsko in 
obratno. Tako smo premagali tudi jezi- 
kovne ovire. Slišalo se je angleščino, 
nemščino, poljščino, španščino, fran-
coščino, romunščino ...
Kaj pa Slovenci in naš prispevek? Brez 
pretirane samohvale moram napisati, da 
smo v vrhu svetovne naravoslovne zna-
nosti in izobraževanja. Udeleženci: avtorji 
portala Fizik.si in učitelji Ambrož Demšar, 
Urška Kenda Mavrar in Romana Turk smo 
predstavili povsem nove eksperimente, 
miselne igre, nove materiale in celo nove 
izvedbe že znanih poskusov. Naše stojnice 
so bile vse tri dni zelo obiskane. Izmenjali 
smo izkušnje, učna gradiva in praktični 
material za izvedbo poskusov.
Naj na koncu poudarim, da sem s svojo 
predstavitvijo eksperimenta med obisko-
valci zbudila veliko zanimanja za našo 
občino in našo šolo. Tako bo zanimanje 
tujih učiteljev verjetno preraslo v globlje 
sodelovanje med šolami.

vožnjo po reki Dravi in lep prostor, kjer se 
lahko nastanimo. Res se imamo lepo, zato 
se tudi radi vsako leto vračamo. Župan 
Borut Sajovic je prispeval darilo - pesmari- 
co s posvetilom občine Tržič, ŽZ Nove 
Slovenije pa skromna darila slovenskega 
porekla za pridne gospodinje in g. župnika.

(Foto: Arhiv Science on Stage, Europe)

Slovenci na Festivalu Science on Stage 2013
Romana Turk, Urška Kenda Mavrar, Dalibor 
Šolar, Luka Bole, Jaka Banko in Ambrož 
Demšar
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Festival mlade  
literature Urška

Urška je vseslovenski letni festival, kamor 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabi 
izključno mlade literate (torej vse, ki ne 
spadajo med literate seniorje). Na gorenjsko 
regijsko srečanje, ki je bilo 10. maja v Škofji 
Loki, se je letos uvrstilo zavidljivo število 
predstavnikov tržiške občine, namreč  ena 
pisateljica (Tereza Gosar) in štirje pes-
niki (Alenka Kohek, Katja Šifkovič, Tanja 
Tomazin in David Ahačič), vsi iz Križev ali 
okolice. Izbor najboljših del srečanja je ob-
javljen v priložnostni literarni reviji Sejalec, 
po kateri povzemamo naslednja besedila:

Knjigi sta spregovorili
Tereza Gosar

Moja družina se je že od nekdaj vmešavala 
v moje življenje. Vsak vikend se kar zberejo 
pri meni. Moja mama in ata, dedek in babi-
ca, teta Angela in stric Borut, moje tri sestre 
Irena, Helena in Milena z moževi in vsaka 
po tremi otroci ter seveda moj preljubi 
bratec Grega s svojo ženko. Sem najmlajša 
in zato vsi mislijo, da vedo, kaj je najbolje 
zame. 
No, teden je okoli in že so se začeli zbirati. 
Teta je začela brskati po stanovanju: »Lara, 
srček, poglej to stanovanje, kako je pusto. 
Preveč si sama... Že vem, kupi si mačko.«
»Na mačke sem alergična.« 
Nadaljeval je ata: »Pojdi študirat pravo.« 
»Sovražim pravo.« 
Moje sestre si ne morejo pomagati, vedno 
začnejo s to temo: »Že imaš fanta? Veš, tu-
kaj je slika nekega znanca, ki je goden za 
poroko.« 
»Pred oltar pridem samo še v krsti.« 
Vmešala se je mama: »Pokaži sliko. 
Zdravnik je, kajne? No, z njegovo pamet-
jo in tvojo lepoto bodo vajini otroci pravi 
cukrčki.« 
»Pa saj ga niti ne poznam!« 
Pogovarjali so se, kot da me ne bi bilo v 
sobi. Spustila sem krik obupanega človeka 
in odkorakala iz hiše. Za seboj sem zaslišala 
babičin glas, namenjen mami: »Vidiš, kako 
je agresivna. Pa sem ti rekla, da je preveč 
razpuščena…« 
Ta družina mi para živce. Edini, ki mi ni 
nikoli solil pameti, je Grega. On me ra-
zume, verjetno zato, ker so se nekoč tako 
spravljali nanj. Potem pa je spoznal Sonjo 
in se poročil z njo. Tako je družinsko prek-
letstvo padlo name.
Za rahlo zbistritev misli sem se odločila 
za sprehod ob bližnjem potoku. Ko se tako 
nekaj časa hodila, je pred mano na bregu 
pristala ogromna zlata riba. Zares ogrom-

David Ahačič

na, kakih 1,8 metra dolga. Najprej sem jo 
presenečeno gledala. Potem pa sem videla, 
da se še premika, zato sem jo prevalila nazaj 
v potok. Odšla sem naprej, še vedno v šoku 
od bližnjega srečanja z 180-centimetrsko 
zlato ribo, ko sem za seboj zaslišala: »Ej, 
ti, ustavi se! Ustavi se!« Res sem se ustavila 
in se obrnila. Zagledala sem taisto ribo, na 
vodni gladini stoječo pokonci na repu. S 
plavutmi je razvila dolg zavoj papirja in 
začela brati: 
»V skladu s 33. členom po sladkovodni 
zakonodaji sem ti - kot zlata ribica, ki si ji 
rešila življenje - dolžan izpolniti tri želje. 
[…]

Stran sveta
Alenka Kohek

Na tej strani sveta
ni ožarjenih dimnih sledi
letal –
votkovnih vzporednic
na modrem blagu neba.

Na tej strani sveta
ni mimobežnih barvnih lokov
mavric –
izvezenih gazi
na prosojnem platnu vesolja.

Na tej strani sveta
sem legla med popke
teloha –
vtkane solze
na tiho preprogo zemlje

in se prekrila
s tapiserijo gorja.

Zakaj pesniki pijejo?
Katja Šifkovič

Bog,
obstaja razlog zakaj pesniki pijemo!
Pomanjkanje te naredi šibkega – 
neplodnega, napihnjenega in oteklega.
Ne prodaja knjig
ali zmaguje medeninastih
angelov ali lasnih trakov.
Nocoj je moj prijatelj konjak,
zdestiliran v neki žalostni duši na
jugu Francije.
Igra se z barvami
in zvoki na mojem jeziku.
Poganja besede tam, kjer niso
postopale že leta in me
pripne na svet.
Je odkupnina – 
žalostna šala letnih časov
in moji otrpli možgani
se prebudijo.
Kako postati pesnik, kako postati poetičen.
Poglej prazne prostore med besedami
(na papirju, govorjenju, med luknjicami
v kosteh)
in pozabi ostalo. Vedi, da so praznine
pomembnejše od vsega ostalega.
Zlomi nekaj src in svoje

najbolj.
Če boš storil pravilno …

Naslonjač
Tanja Tomazin

Danes sem mirna v duši,
napoved se nevihte cel večer,
ostala bom doma in brala,
morda bom spekla kruh.

Nihče me ne bo prosil
in če že, bo razumel,
da sem pač zopet lena,
ker je dež moj, moj naslonjač.

Skrivaj planiram majhno igro,
ko bo podrgnil prst ob okno,
morda pokrijem se čez glavo
in hlinim, da ne čakam nanj.

Luknja v učnem načrtu
David Ahačič

Tvoja roka v moji 
in pod nama teče mokra cesta. 
Pri semaforju mlajša ženska v plaščku, 
ki ga luža spodaj rdeče odslikava, 
objema jo bradat gospod, sošolec. 

Pomaham 
in nasmeh odpre predal spomina, 
iz njega šinejo besede s table, 
obrazi skodranih učiteljic (tistih, bolj  
prijaznih), 
podoba kavomata, 
odlomki smeha med odmori in 
še nekaj v meglô zavitih pojmov iz učenih 
šolskih knjig. 

Zaprem predal in hitim 
loviti tvoj pogled, tvoje pojoče besede; 
kadar sem s teboj, 
pozabim na geografijo, slovnico, biologijo 
in se čudim, 
da sem v šoli vedno manjkal prav pri vajah 
nežnoslovstva in poljuboznanstva!

NAŠ PEKO
Jože Kirm 

Peko že dolgo stoji,
saj letos 110 letnico slavi,

so mnogi vseskozi se trudili,
da bi čim več zaslužili!

Stroji brnijo noč in dan
a nobeden ne sme biti zaspan

je čevlje na milijone steklo,
da čim boljše bi poteklo!

So veliko strojev zamenjali,
da bi delo lažje izpeljali,

da čim manj bi bolnih b'lo
to za tovarno boljše b'lo!
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Ekoremediacije (ERM)

naše okolje

Narava oziroma ekosistemi so v mili-
jonih let razvili izjemne obrambne in 
samočistilne sposobnosti, s katerimi se 
ščitijo pred nenadnimi in premočnimi 
vplivi in odpravljajo njihove škodljive 
posledice. Na podlagi naravnih zakoni-
tosti smo razvili ekosistemske tehnologije 
za večnamensko, ekonomsko, ekološko, 
predvsem pa dolgoročno celostno uprav-
ljanje z okoljem.

Pojem ekoremediacije lahko razdelimo: 
eko – kot naravno in remediacija – 
ponovna oživitev. Če povzamemo, gre za 
obnavljanje ali zaščito okolja s pomočjo 
naravnih procesov. Z ERM pristopi ozi-
roma metodami lahko: 
• čistimo odpadne vode (rastlinske 

čistilne naprave),
• mineraliziramo greznični mulj,
• odvajamo, čistimo in ponovno upo-

rabimo meterone vode,
• obnovimo degradirane vodotoke in 

melioracijske jarke,
• očistimo onesnažene zemljine,
• načrtovanje zaščite pred drugimi 

okoljskimi vplivi (erozija, območja 
s pitno vodo, 

• netočkovni vplivi onesnaževanja iz 
kmetijstva in urbanih površin),

• uspešno uporabljamo za sanacijo 
odlagališč komunalnih odpadkov.

Z ekoremediacijami varujemo eko-
sistemsko pomembna območja pred 
onesnaženjem ter sočasno omogočamo 
sonaravni trajnostni razvoj. Država Slove-
nija je ekoremediacije prepoznala kot 
trajnostni pristop za celostno upravljanje 
z okoljem in prav zaradi preventivne in 
istočasno kurativne izjemne vloge ERM, 
jih je potrebno vključiti v razvojne načrte 
na lokalnih, regionalnih in državnih 
ravneh.

Rastlinske čistilne naprave (RČN)
RČN posnemajo delovanje narave. Za-
gotavljajo učinkovito čiščenje organskih 
spojin, težkih kovin ter drugih nevarnih 
strupenih snovi, tako za potrebe sekundar-
nega (odstranjevanje KPK, BPK5) kot 
tudi terciarnega čiščenja (dušikove in fos-
forjeve spojine). Prednosti RČN so, da za 
svoje delovanje večinoma ne potrebujejo 
strojnih elementov (črpalk, kompresor-
jev itd.) in posledično električne energije, 
saj se voda po sistemu pretaka gravitaci-

jsko. Odpadna voda se zbira v primar-
nem usedalniku (greznica) in nato pre-
taka preko dveh do štirih gred (filtrirna, 
čistilna, polirna) napolnjenih z medijem 
(substrat – različne frakcije drobljenca 
ali prodca) in zasajenih z vlagoljubnimi 
rastlinami (navadni trst, šaš, ločje). Voda 
se med zadrževanjem in pretakanjem sko-
zi substrat zaradi delovanja mikroorganiz-
mov očisti do stopnje, kot jo zahtevajo 
predpisi. Dobro delujejo tudi pozimi, in 
dosegajo zahtevane normativne vrednosti.

Mulj, ki v usedalniku nastaja je potreb-
no odstranjevati na približno 2-3 leta. 
Prečiščeno vodo lahko odvajamo v odvod-
nik ali pa ponovno uporabimo v različne 
namene (za zalivanje zelenic ali manjše 
okrasne bajerje).

Slika 1:  Prikazuje shemo delovanja RČN od 
dotoka do samega iztoka.

Slika 2: Prikazuje RČN za naselje Sveti Tomaž 
s kapaciteto čiščenja 250 PE.

Površina RČN je pohodna, saj voda teče 
med 10 in 15 cm pod površino, zato ne 
prihaja do smradu in razvoja nezaželenih 
insektov. Za učinkovito delovanje RČN 
potrebujemo 2,5 m2 površine na 1 PE 
(PE – populacijski ekvivalent pomeni 
onesnaženje, ki ga povzroči človek v 
enem dnevu). RČN za enodružinsko hišo 

s 4 člani zahteva 10 m2 neto površine.
Gradbinci in vzdrževalci RČN lahko 
prihajajo iz lokalnega okolja, kar pris-
peva k razvoju podeželja. RČN so pri-
lagodljive različnim tipom odpadnih 
voda (komunalne, industrijske, meteorne 
vode, izcedne vode iz deponij ipd.) ter na 
nihanje v količini in obremenjenosti od-
padne vode. Ustrezne so za vikend hiše 
in turistične objekte, kjer ni stalnega do-
toka odpadne vode.

Ekoremediacije vodotokov

Zaradi kanaliziranja naravnih strug, so 
bile uničene tri osnovne funkcije vodo-
tokov: zadrževanje vode, samočistilna 
sposobnost ter biodiverziteta oziroma 
habitatna funkcija. Z revitalizacijami je 
možno te tri funkcije ohraniti oziroma ob-
noviti. Takšen način zagotovi obnovitev 
ekološkega ravnotežja v degradiranem 
vodotoku in obrežnem pasu v sonaravno 
stanje z ustreznimi vodno-gospodarskimi 
posegi. Drug problem predstavljajo ne-
kontrolirani odvzemi vode iz vodotokov 
(hidroelektrarne in ribogojnice), kar lahko 
ogrozi njihov ekološki status. Za ohran-
janje življenjskih pogojev v vodotoku je 
zato potrebno pravilno načrtovanje odvze-
mov vode in izvedba ERM omilitvenih 
ukrepov, ki so lahko kompromis med 
ekologijo vodotoka in posegi v vodotok.

Ekoremediacije odlagališč
komunalnih odpadkov

Sonaravna sanacija odlagališč komunal-
nih odpadkov je v praksi preizkušena, 
inovativna in v skladu z zakonodajo do-
voljena metoda sanacije.

Ekoremediacije degradiranih
tal in sedimentov

Zaradi intenzivne industrijske dejavnos-
ti, transporta, odlaganja odpadkov in 
intenzivnega kmetijstva se mnogokje 
srečujemo z onesnaženimi zemljinami, 
sedimenti in izcedno vodo, ki iz teh 
površin pronica.

Vegetacijski pasovi
in zaščita vodnih virov

Vegetacijski pasovi preprečujejo in 
zmanjšujejo netočkovne obremenitve. 
Približno 80 % vodnih zajetij v Slove-
niji je onesnaženih. Ker se je pufrska ka-
paciteta ekosistemov na gravitacijskem 
področju zmanjšala, bo teh problemov 
vedno več. Rešitev je preventivna zaščita 
vseh potencialnih onesnaževalcev z eko-
remediacijami.

Martin Vrhovšek, univ. dipl. biol.
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prostovoljno akcijo košnje in ruvanja te 
nitrofilne rastline. Alpska kislica se pojavi 
tam, kjer se živali predolgo zadržujejo na 
enem mestu. Zaradi iztrebljanja se poveča 
vnos dušika v tla in posledično se razbohoti 
alpska kislica. Na planini Korošica se je alp-
ska kislica prekomerno razbohotila in danes 
že prerašča okrog 5 ha površin. Širi se na 
najkvalitetnejše pašne površine in spreminja 
naravovarstveno pomemben habitat. 
Tokrat ponavljamo vabilo, saj so planine 
naše skupno bogastvo, zato moramo 
združiti moči in pomagati kmetu, da bo 

mag. Samo Cotelj
                                                                                                                             
Les kot kurivo človeštvo pozna že od nek-
daj in ohranilo se je vse do danes, ko vse 
bolj spoznavamo, da dolgoročno ne more-
mo računati samo na rabo fosilnih goriv 
(premog, nafta, plin), ker so le-ta omejena 
in vedno dražja, hkrati pa ima njihova raba 
številne škodljive vplive na naše okolje in 
obstoj človeštva. Današnja napredna teh-
nologija zgorevanja omogoča, da produkti 
lesne biomase (polena, sekanci, lesni peleti) 
zgorevajo v sodobnih kotlih, ki so vedno 
bolj prilagojeni uporabniku. 
Potencial lesne biomase v Sloveniji je ve-
lik, saj se površina gozdov povečuje že več 
kot 120 let, tako se z več kot 57-odstot-
no poraščenostjo z gozdom Slovenija 

Lesna biomasa,
priložnost za mala podjetja

Vabilo na čiščenje 
alpske kislice na 
Korošici

naše okolje, nagradna igra
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uvršča med dežele, ki imajo nadpovprečne 
možnosti za izkoriščanje energije lesa. V 
evropskem merilu imata večjo poraščenost 
z gozdom le Finska in Švedska. Več kot tri 
četrtine površine naše občine so gozdovi, 
načrtovani letni posek pa dosežemo le v 23 
% (Eco Consulting, 2007). V energetskem 
konceptu občine je bila izdelana tudi primer-
java rabe energentov za ogrevanje stano-
vanj v Sloveniji in občini Tržič, ki je zajela 
stanovanja, ki se ogrevajo z individualnimi 
kurilnimi napravami. Primerjava kaže, da 
je povprečna raba energije za ogrevanje na 
prebivalca v Tržiču 3700 kWh na leto, slov-
ensko povprečje pa znaša 3800 kWh na leto. 
Največ kurilnih naprav v Tržiču obratuje na 
kurilno olje, letno na prebivalca porabimo 
2200 kWh energije iz kurilnega olja, kar 
presega slovensko povprečje za 30 %. Drugi 
energent je les, letna poraba lesa na prebival-
ca znaša 1300 kWh, s tem dosegamo le 84 % 
slovenskega povprečja. Na tretjem mestu je 
električna energija z letno porabo na prebi- 

valca 180 kWh, kar znaša  81 % slovenske-
ga povprečja, vendar v Tržiču električna en-
ergija presega porabo zemeljskega plina, ki 
ga porabimo le 150 kWh in s tem dosegamo 
le 43 % slovenskega povprečja na prebival-
ca (Eco Consulting. 2007).
Iz navedenih podatkov lahko zaključimo, 
da imamo v naši občini neizkoriščen realen 
potencial v lesu, ki bi ga kazalo v prihodnjih 
letih izkoristiti. Pospeševati bi morali nasta-
janje lesnopredelovalnih obratov, podjetij z 
višjo stopnjo predelave lesa, katerih stranski 
produkt bi bili lesni ostanki, primerni za en-
ergetsko izrabo. Ustvarjanje trga s produkti 
lesne biomase bi tako le-to pomagalo pre-
poznati kot domač in okolju prijazen en-
ergent, ki ima številne pozitivne socialno-
ekonomske in okoljske prednosti.                                                                                                                       

Že v prejšnji številki Tržičana smo pisali 
o problemu razraščanja alpske kislice na 
visokogorskih pašnikih in Vas povabili na 

Salon Glamour 
Cesta Ste Marie aux Mines 9a, Tržič 
Tel.: 030 340 100
Vsaka ženska si zasluži, da je lepa! 
Nana Peharc

Pogovarjam se z uspešnim mladim tržiškim frizerjem Sinanom Šabićem, lastnikom salona 
Glamur v Tržiču, ambasadorjem svetovno znanih firm (Revlon, Tigi, Color-us), dvakratnim 
Style Masters prvakom v Sloveniji ter kreatorjem oblačil.

Biti ambasador za Revlon, Tigi, Color-us, udeleževati se tako prestižnih tek-
movanj kot je Style Masters. Je to »zgodba o uspehu«?
Vedno najprej trdim, da sem frizer.  Moja druga služba v tem poklicu je poslanstvo amba-
sadorja, ki izobražuje druge frizerje. Dober ambasador pa je odgovoren za inovativnost, 
vnašanje svežine. Hkrati stremim k temu, da kakovostno izobrazim frizerja in spodbudim, 
da v svojem poslu raste in se bogati na področju novih znanj. 

Color-us je trenutno pravi hit tudi v salonu Glamur. Za kaj sploh gre?
Color us je prava revolucija. Gre za zelo kakovostne barve, ki so novost na našem trgu, 
in tudi nov sistem dela v salonu. Stranka se s frizerjem posvetuje, ta ji pregleda lasišče, 
nato ji nanese profesionalni produkt, lase spere, nato pa si stranka po lastni želji oblikuje 
frizuro. Zanimiva je cena tega postopka, 9 evrov, zanimanje je zato že veliko.

Priložena je fotografija tvoje zadnje kolekcije, posneta za tekmovanje Style 
Masters. Kako prideš na tako tekmovanje?
Da lahko Slovenijo zastopaš na svetovnem tekmovanju, je potrebno doma zmagati. Za 
kreacijo je potrebno izdelati tri različne stile frizur. V frizerstvu je težko odkrivati »toplo 
vodo«.  V svoji drugi kolekciji (I'm not pretending to be bad) se igram z geometrijo lasu. 

lahko še naprej s primerno rabo ohranjal to 
vredno kulturno in naravno dediščino. Osta-
li bomo lahko še naprej občudovali planino, 
pili čisto vodo in ob pogledu na raznolikost 
alpskih travišč vedeli, da živimo v zdravem 
življenjskem okolju. Hkrati Vas vabimo k 
branju prispevka g. Jurija Dobnika o alpski 
kislici, objavljenega na naši spletni strani.
Vse, ki bi želeli sodelovati, vabimo, da se 
prijavite na e-naslov: jurij.dobnik@zrsvn.si 
ali na telefonsko številko 051 246 865. Or-
ganizator akcije vas bo nato podrobneje sez-
nanil z izvedbo akcije in vas sproti obveščal.

Drugo leto sledi nadaljevanje, ki bo senzacionalno. Svetovno je trg izredno zasičen, sam 
spremljam te stvari in se trudim biti v stiku z modo, tudi pri kreiranju oblačil, saj sem za 
zadnjo kolekcijo nekaj kosov sam skreiral. Sodelujem pa tudi z znano modno oblikovalko  
Uršo Drofenik.

Pa načrti za naprej?
Vsako leto si zadam več ciljev. Trenutno odhajam v Madrid, izbran sem bil, da sodelujem s 
prestižnima frizerjema Gun Britt Zellerjem in X Presionom, mojstroma svojega poklica.
(Intervju v celoti objavljamo na spletni strani.)

Nagradno vprašanje:  
Kako se imenuje prestižno mednarodno frizersko tekmovanje?

Nagrade za pravilne odgovore:
1. Trije Style Masters produkti
2. barvanje Color-Us
3. barvanje Color-Us

Nagrajenci Zelenjavarstva Teran
Nagrajenci 3. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore  (podjetje  
Vegetour oz. Zelenjavarstvo Teran se poleg pridelave zelenjave in sadik 
ukvarja še z vzgojo sadik in oddajo avtodomov v najem) so:
1. nagrado (sadike ali zelenjava v vrednosti 25 EUR) prejme Nada Skumavc, Žiganja vas
2. nagrado (sadike ali zelenjava v vrednosti 15 EUR) prejme Marija Meglič, Čadovlje
3. nagrado (sadike ali zelenjava v vrednosti 10 EUR) prejme Metka Bizjak, Loka

Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi boste obveščeni tudi po pošti.
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koledar prireditev

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
JUNIJ, JULIJ 2013
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen 
tudi na spletni strani www.trzic.si/prireditve

JUNIJ
vsak ponedeljek ob 18. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
ELAVNICA ZA ODRASLE: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak drugi ponedeljek ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič 
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

vsak četrtek ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 5. 6., ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič 
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič

četrtek, 6. 6., ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič 
ODPRTJE RAZSTAVE ILUSTRACIJ VENA DOLENCA; Tržiški muzej

petek, 7. 6., ob 18. uri v Tržiču 
7. TEK PO ULICAH TRŽIČA IN DRŽAVNO PRVENSTVO V CESTNIH TEKIH IN HITRI HOJI; ŠZ Tržič

sobota, 8. 6. in nedelja, 9. 6., na igrišču pred Osnovno šolo Bistrica 
ŠPORTNE IN DRUŽABNE PRIREDITVE OB 1. OBLETNICI USTANOVITVE NOGOMETNEGA KLUBA TRŽIČ 
2012; Nogometni klub Tržič 2012

Sobota, 8. 6., ob 10. uri pred Mestno kavarno na Trgu svobode   
TPP ZA OTROKE: TULPA TINCA IN OSLOVSKI KAŠELJ; Mestna kavarna 

sobota, 8. 6. 2013, ob 11. uri, v spominskem parku Mauthausen pod Ljubeljem 
SPOMINSKA SLOVESNOST OB 68. OBLETNICI OSVOBODITVE TABORIŠČA MAUTHAUSEN;  Zveza 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije v sodelovanju z Občino Tržič

sobota, 8. 6, od 8. do 13. ure na Trgu svobode 
26. TRŽNI DAN V TRŽIČU – PRODAJNI SEJEM; Romiks Boris Šukalo s.p., Občina Tržič in Turistično 
društvo Tržič

sobota, 8. 6., ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič 
TPP ZA ODRASLE: KONCERT ALENKE GOTAR IN LUCIENNE LONČINA; Alenka Gotar

ponedeljek, 10. 6. ob 19. uri v izložbi bivše trgovine Peko v TC Deteljica 
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: ODPRTJE SPOMINSKE RAZSTAVE 
JADRALNEMU PILOTU FRANCIJU ŠTRUKLJU  /1948 – 1983/; Krajevna skupnost Bistrica

torek, 11. 6. 2013, ob 11. uri v Pollakovem salonu v Tržiškem muzeju 
UVODNA PREDSTAVITEV DELOVANJA PROSTOVOLJNIH KULTURNIH MEDIATORJEV; Ljudska univerza 
Tržič  in Tržiški muzej

torek, 11. 6., ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič 
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič

ponedeljek, 12. 6. ob 16.30 uri na igrišču Vrtca Tržič, enota Deteljica  
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: OTVORITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA IN 
SPROSTITVENEGA KOTIČKA; Krajevna skupnost Bistrica

petek, 14. 6., na Brezjah pri Tržiču  
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE USTANOVITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TRŽIČ: TEKMOVANJE V 
NAMIZNEM TENISU; Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču

od petka, 14. 6., do nedelje, 16. 6., v Gorniškem učnem centru Zelenica  
PLANINSKI TABOR ; Planinsko društvo Tržič  

petek, 14. 6., ob 16. uri v skakalnem centru Sebenje 
24. POKAL TRŽIČA ZA TEKMOVALCE STARE OD 9 – 15 LET; Nordijsko skakalni klub Tržič Trifix

sobota,  15. 6., v Križah  
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE USTANOVITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TRŽIČ: TEKMOVANJE V 
KOŠARKI; Krajevna skupnost Sebenje in Krajevna skupnost  Križe

sobota, 15. 6., 7. uri v Domu pod Storžičem  
MERČUNOV DAN; Društvo diabetikov Tržič

sobota, 15. 6., ob 9. uri na nogometnem igrišču v Žiganji vasi 
4. TURNIR OBČINSKE LIGE V MALEM NOGOMETU (4 + 1); Nogometni klub Tržič

sobota, 15. 6., ob 9. uri na športnem igrišču Osnovne šole Križe  
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE USTANOVITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TRŽIČ: ŠPORTNE IGRE 
OSNOVNIH ŠOL TRŽIČA – ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG; Športna zveza Tržič

sobota, 15. 6., od 9. ure dalje v atriju Občine Tržič  na parkirišču tržnice  
pri Občini Tržič  
TPP ZA ODRASLE: 5. FESTIVAL TRŽIŠKIH BRŽOL; Turistično društvo Tržič 

sobota, 15. 6., ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič 
TPP ZA OTROKE: ŽIVŽAV V GOZDU; Osnovna šola Križe
sobota, 15. 6., od 14. ure dalje pred Osnovno šolo Križe 
GASILSKO TEKMOVANJE ČLANIC IN ČLANOV ZA 11. MEMORIAL ERNESTA LOMBARJA ML. IN VELIKA 
GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM GAMSI; Prostovoljno gasilsko društvo Križe 
sobota, 15. 6., ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič 
TPP ZA ODRASLE: komedija SREČNO LOČENA; Valič Teater 
nedelja, 16. 6., ob 10. uri v koči na Kriški gori 
60. LETNICA KOČE NA KRIŠKI GORI; Planinsko društvo Križe
sreda, 19. 6., ob 17.30 uri na igrišču Osnovne šole Bistrica  
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: POLETNI DAN - SLOVO STAREMU 
IGRIŠČU; Krajevna skupnost Bistrica
četrtek, 20. 6., ob 18. uri v podružnični Osnovni šoli Kovor 
120 LETNICA PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE KOVOR; POŠ Kovor  
petek, 21. 6., v Podljubelju  
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE USTANOVITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TRŽIČ: TURNIR V 
PIKADU; Krajevna skupnost Podljubelj 
petek, 21. 6., iz Tržiča 
CELODNEVNO KOPANJE V IZOLI; Društvo invalidov Tržič
od petka, 21. 6. do petka, 28. 6., iz Tržiča 
LETOVANJE V IZOLI; Društvo upokojencev Tržič
petek, 21. 6., ob 10. uri v vrtcu Tržič, enota Deteljica  
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: DAN ODPRTIH VRAT VRTCA TRŽIČ 
ENOTE DETELJICA  IN  RAZSTAVA  ČLANOV FOTO KLUBA TRŽIČ; KS Bistrica
petek, 21. 6., ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič 
LETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič
sobota, 22. 6., iz Križev 
PLANINSKI IZLET: KONJ – VELIKA PLANINA; Planinsko društvo Križe
sobota, 22. 6., ob 10. uri  v atriju Občine Tržič   
TPP ZA OTROKE: KUHAJMO S KLOVNOM; Mestna Kavarna
sobota, 22. 6., ob 11. uri v planinskem domu na Zelenici 
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE »ZELENICA JASNI BISER NAŠIH GORA«; Viktor Klofutar
sobota, 22. 6., ob 14. uri v Jelendolu 
VAŠKE IGRE ŠTIRIH DOLIN; Krajevna skupnost Jelendol
sobota, 22. 6., ob 14. uri v Dvorani tržiških olimpijcev 
POKAL SLOVENIJE V AKROBATSKEM ROCK AND ROLL-U; Plesni klub Tržič
nedelja, 23. 6., ob 12.30 na Zelenici 
PLANINSKA SVETA MAŠA; Župnija Tržič
torek, 25. 6., iz Tržiča  
IZLET NA VIŠARJE; Društvo upokojencev Tržič
torek, 25. 6., ob 7. uri pri Gostišču Koren pod Ljubeljem 
13. TRADICIONALNI POHOD PO POTEH TERITORIALNE OBRAMBE; Občina Tržič v sodelovanju z 
veteranskimi organizacijami
torek, 25. 6., od 10. ure dalje pri Šternovih v Lešah 
LIKOVNA DELAVNICA; Krajevna skupnost Leše
torek, 25. 6., ob 14. uri na platoju mejnega prehoda Ljubelj 
SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI; Občina Tržič v sodelovanju z veteranskimi organizacijami
torek, 25 in sreda, 26. 6., ob 16. uri na balinišču v Bistrici  
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: TEKMOVANJE V BALINANJU : 
ODPRTO PRVENSTVO TRŽIČA – MOŠKI POSAMEZNO; Balinarski klub Bistrica  
četrtek, 28. 6., na kegljišču v Tržiču  
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE USTANOVITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TRŽIČ: TEKMOVANJE 
V KEGLJANJU PREDSTAVNIKOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE TRŽIČ;  vse krajevne 
skupnosti občine Tržič
petek, 28. 6., ob 16. uri na balinišču v Bistrici  
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: TEKMOVANJE V BALINANJU : 
ODPRTO PRVENSTVO TRŽIČA – ŽENSKE POSAMEZNO; Balinarski klub Bistrica  
petek, 28. 6., ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič 
TPP ZA ODRASLE: KONCERT SKUPINE E.V.A.;  Skupina E.V.A.
sobota, 29. 6., iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: BOVŠKI GAMSOVEC (2392 M); Planinsko društvo Tržič
sobota, 29. 6., iz Tržiča 
IZLET: DOLENJSKA, PLAVICA MAJES ZELIŠČARSTVO; Društvo upokojencev Tržič
sobota, 29. 6., v Lomu pod Storžičem 
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE USTANOVITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TRŽIČ: TEKMOVANJE 
V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO; Krajevna skupnost Lom pod Storžičem
sobota, 29. 6., ob 9. uri iz Brezij pri Tržiču 
4. TEK DO KOČE NA DOBRČI; Tekaški klub Tržiške strele 
sobota, 29. 6., ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič 
TPP ZA ODRASLE: M. Osojnik: MARKO SKAČE; Melita Osojnik
Od junija do septembra 
NAJLEPŠI TRŽIŠKI KOTIČEK; Turistično društvo Tržič

TURISTIČNO PROMOCIJSKI IN
INFORMACIJSKI CENTER TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 TRŽIČ, tel.: 04 59 71 536
e-pošta: informacije@trzic.si
spletni naslov: www.trzic.si
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sobota, 6. 7., od 18. ure dalje na parkirišču Osnovne šole Bistrica  
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE USTANOVITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TRŽIČ: PODELITEV 
PRIZNANJ S KULTURNIM PROGRAMOM IN VESELICA Z ANSAMBLOM VESELI SVATJE;  vse krajevne 
skupnosti občine Tržič
sobota, 6. 7., iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: VELIKA BABA (2127 M) NAD JEZERSKIM; Planinsko društvo Tržič
nedelja, 7. 7., ob 9. uri  
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: SLOVESNA MAŠA OB »ŽEGNANJU« 
FARNE ZAVETNICE SV. MARIJE  GORETTI V BISTRICI IN PRAZNIKU KS BISTRICA PRI TRŽIČU
nedelja, 7. 7., ob 11. uri na Bistriški planini 
DRUŽABNO SREČANJE IN SPOMINSKA SLOVESNOST NA BISTRIŠKI PLANINI; Krajevna skupnost Bistrica, 
Občina Tržič in ZB NOB Tržič
sobota, 13. 7., od 8. do 13. ure na Trgu svobode 
27. TRŽNI DAN V TRŽIČU – PRODAJNI SEJEM
sobota, 13. 7., ob 11. uri v Podljubelju 
DRUŽABNO SREČANJE DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ; Društvo invalidov Tržič
petek, 19. 7., Pr' Trnovc 
PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV; Društvo upokojencev Tržič
sobota, 20. 7., iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: LASSERTZ (2614 M); Planinsko društvo Tržič
sobota, 20. 7., iz Križev 
PLANINSKI IZLET: BELE VODE; Planinsko društvo Križe

vabila, obvestila, razpisi, oglasi
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vsak četrtek ob 7. uri iz Tržiča  
KOPALNI IZLET NA DEBELI RTIČ; Društvo upokojencev Tržič
četrtek, 4. 7., ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič 
OTVORITEV RAZSTAVE GRAFIK LUKE VIDOVIĆA; Tržiški muzej
četrtek, 4. 7., ob 19. uri v prostorih KS Bistrica  
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS BISTRICA; 
Krajevna skupnost Bistrica  
petek, 5. 7., ob 16. uri pred gasilskim domom v Bistrici 
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: DAN ODPRTIH VRAT; PGD  Bistrica  
petek, 5. 7., ob 18. uri v parku pred domom KS Bistrice pri Tržiču   
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: ČAS, KI TEČE ; KS Bistrica  
sobota, 6. 7., ob 10. uri , v Bistrici pri Tržiču 
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE USTANOVITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TRŽIČ: SLADOLEDNI DAN, 
PREDSTAVITVE VSEH KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER SEJEM DOMAČE  IN UMETNOSTNE OBRTI;  vse krajevne 
skupnosti občine Tržič
sobota, 6. 7., ob 10. uri na igrišču OŠ Bistrica 
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS BISTRICA PRI TRŽIČU: TRADICIONALNO TEKMOVANJE TROJK V 
KOŠARKI; Krajevna skupnost Bistrica  

V prejšnji številki Tržičana sta bila pomotoma združena 
dva prispevka: prispevek M. Makarova Slovensko rodovno 

gibanje je bilo objavljeno v celoti, vendar se je vanj prikradel 
del članka o lesni biomasi, ki ga tokrat objavljamo v celoti. 
Oba prispevka sta objavljena tudi na naši spletni strani. Za 

napako se avtorjema in bralcem iskreno opravičujemo.

Proste počitniške zmogljivosti !

Sindikat podjetja Peko Tržič razpolaga s 
počitniškimi zmogljivostmi v Termah Čatež in 
v kampu Bijela uvala v Poreču. Na voljo je še 
nekaj prostih tedenskih terminov  v Termah 

Čatež, kjer dnevni najem od aprila do 15. junija 
in od 15. septembra stane 33,00 €, od 15. junija 
do 15. septembra 45,00 €. V ceno je všteto pet 
kopalnih kart - možnost plačila tudi na obroke.
Prav tako je še nekaj prostora v začetku junija 
ter septembra v prikolicah kampa Bijela uvala 

POREČ , kjer stane dnevni najem 45,00 €.

Vse informacije dobite na tel. 031 792 664 
(Brigita).

Ljudska univerza Tržič in Tržiški muzej vabita na 
uvodno predstavitev delovanja prostovoljnih 

kulturnih mediatorjev, ki bo 11. junija ob 11. uri  
v Pollakovem salonu v Tržiškem muzeju.
Vabljeni vsi, ki vas prostovoljstvo zanima.

Društvo Sveta Neža za ohranjanje kulture 
in razvoj kraja Brezje pri Tržiču

VABILO 
na odprtje razstave s kratkim kulturnim  

programom ročnih del članic  
Rokodelske skupine »Nežke«,

v petek, 7. 6. 2013 ob 18.00. uri
v galeriji Ferda Mayerja v Tržiču

(Paviljon NOB).

Razstava bo na ogled  
v soboto, 8. 6. od 8.00  

do 18.00 ure ter v nedeljo, 9. 6. od 9.00 do 
12.00 in od 14.00 do 18.00 ure.  

 
Vsi razstavljeni izdelki bodo naprodaj!

VABLJENI

Dan fotografije v Tržiču 
Foto klub Tržič vas v soboto, 15. junija ob 08.00 

v kavarni Špela, vabi na brezplačni fotograf-
ski tečaj s profesorjem fotografije Oskarjem 

Karlom Dolencem. Predavatelj bo tečaj začel z 
teoretičnimi osnovami, nato pa se bomo spre-
hodili po našem mestu in skupaj lovili motive. 
Po kratkem odmoru za kosilo bo sledil pregled 
fotografij in nasveti, ki jih bo predavatelj delil 
z udeleženci delavnice. S seboj prinesite foto-
aparat, pomnilniško kartico in napolnjene ba-

terije. Tečaj je primeren za vse željne novih znanj 
s področja digitalne fotografije, po predavanju 

pa boste udeleženci brezplačnega tečaja prejeli 
tudi potrdilo o udeležbi.

Brez skrbi, motivov bo dovolj, za vreme pa  
smo poskrbeli vnaprej.

Prijave sprejemamo na 041/264-960 ali  
fotoklubtrzic@gmail.com.

Opravičilo
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Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

www.avto-sivic.si
• servis kombijev in avtodomov • klime - 

polnjenje in popravila • gume - prodaja, montaža, 
hramba • avtovleka non stop GSM: 041/946-673 • 
avtostekla • cenejši nadomestni deli MOTRIO • 

•  ročna avtopralnica • dodatna oprema • 

• avtokleparstvo • popravilo poškodb toče brez 
lakiranja • v sodelovanju s avtokleparstvom 

Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

Organizatorji: Športna zveza Tržič, Občina Tržič, Vrtec Tržič

in državno prvenstvo v cestnih tekih za veterane

Športna zveza Tržič
T. 051 354 064, www.sztrzic.si

7. junij 2013
18:00 – start teka družin
18:20 – start teka in hoje na 1400 in 2100 m
18:35 – start teka in hoje na 10000 m
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V šolo, na fakulteto, v službo, po opravkih in na izlet z avtobusom. 
Avtobusna prevoznika Integral Tržič in Alpetour Potovalna agencija sta domicilna gorenjska avtobusna prevoznika, ki javne linijske prevoze izvajata na podlagi koncesijske 
pogodbe z državo, ki po ustavi državljanom zagotavlja pravico do mobilnosti. Prav zato se je javni potniški promet ohranil, ob dejstvu, da so se zlasti v zadnjem desetletju 

potniki preusmerjali na prevoz z lastnim osebnim avtomobilom. To je posledično vplivalo na problem vse redkejših avtobusnih povezav, kar je bilo najbolj čutiti na 
podeželju. Odločitev države, s katero je posegla v spremembo sistema subvencioniranja dijaških  in študentskih vozovnic, je trend obrnila, saj je povečanje števila pot-

nikov preseglo pričakovanja in zahtevalo že uvedbo nekaterih novih linij. Ukrep države, ki je usmerjen v popularizacijo javnega prevoza, je rezultat vse večjega zavedanja 
pomena javnega potniškega prometa, zlasti z vidika varstva okolja, povečanja prometne varnosti in ne nazadnje tudi z ekonomskega in socialnega vidika.  

Avtobusni prevozniki skušamo v največji možni meri slediti spremembam potreb potnikov s prilagajanjem voznih redov. Upoštevaje strukturo potnikov zagotavljamo 
najpogostejše povezave v času šolskega pouka, ob jutranji in popoldanski konici. Med šolskimi počitnicami, ob sobotah in nedeljah pa avtobusi vozijo redkeje.

Z območja Tržiča imata prevoznika organizirane direktne povezave z Radovljico, Kranjem, Škofjo Loko in Ljubljano. 

Na spremenjene potrebe potnikov sta se prevoznika odzvala še z dodatnimi avtobusnimi povezavami,  
med katerimi bi izpostavili:

Odhod 16:10 LJUBLJANA - TRŽIČ (po avtocesti)
odhod 15:55  KRANJ - DUPLJE - TRŽIČ

Že desetletje prevoznika kot edina v Sloveniji nudita t. i. skupno vozovnico, s katero je potniku omogočena uporaba vozovnice na avtobusih obeh prevoznikov.
Pri spremembah in prilagoditvah voznih redov so prevoznikoma še kako dobrodošle informacije, posredovane s strani potnikov, zato vas vabimo, da jih posredujete v pisni 
obliki ali preko elektronskih naslovov, ki so objavljeni na spletnih straneh www.alpetour.si in www.integral-ap.si. Veseli pa bomo tudi vaših predlogov za izboljšanje 

kakovosti storitev in objektivnih kritik. Hkrati vas vabimo, da si ogledate našo spletno stran z voznimi redi, aktualnimi spremembami, novostmi in ostalo turistično ponudbo. 

Se priporočamo!                      Alpetour in Integral



Pred vami je napovednik za junijski del Tržiških po-
letnih prireditev. Tudi letos bo poskrbljeno tako za 
odraslo kot za otroško publiko, saj so sobotni dopol-
dnevi namenjeni otroškim predstavam in delavni-
cam, petkovi oz. sobotni večeri pa koncertom in 
gledališkim predstavam za odrasle. Program se drži 
gesla »Za vsakogar nekaj: pridite in poglejte«, zatorej 
dobrodošli na Tržiških poletnih prireditvah 2013!

Sobota, 8. junij, ob 10. uri  
pred Mestno kavarno na Trgu svobode

OTROŠKA IGRA: TULPA TINCA IN OSLOVSKI KAŠELJ
V organizaciji Mestne kavarne in pod pokroviteljstvom Občine Tržič 
si boste lahko ogledali kratko igro o Tulpi Tinci, ki jo je tako strah 
oslovskega kašlja, da nenehno nadleguje zdravnika. Pred kašljem, ki 
nima nobene zveze z osli (a Tinca tega ne ve), se bo zatekla na svež 
zrak v planine, kjer bo spoznala nove prijatelje. Skupaj s Tulpo Tinco 
in njenimi prijatelji bodo otroci lahko posadili svojo rožico.

Sobota, 8. junij, ob 20. uri  
v Kulturnem centru Tržič

KONCERT ALENKE GOTAR IN LUCIENNE LONČINA
Na odru Kulturnega centra Tržič se bosta združili dve akademski glas-
benici, izjemni ženski in vrhunski umetnici. Alenka Gotar je operna 
pevka, ki je v Sloveniji zaorala ledino in svoj operni glas združila z 
elementi popa ter se v hipu zasidrala na slovenski glasbeni sceni. Lu-
cienne Lončina z izjemnim repertoarjem različnih žanrov, neverjetno 
ritmičnim izvajanjem in edinstvenim individualnim slogom vedno 
ustvari nepozabno glasbeno predstavo.

Cena vstopnice: v predprodaji 5,00 EUR, na dan predstave 7,00 EUR.

Sobota, 15. junij, od 9. ure dalje v atriju  
Občine Tržič in na parkirišču tržnice pri Občini Tržič

5. FESTIVAL TRŽIŠKIH BRŽOL
Tretjo soboto v juniju v Tržiču diši po tržiških bržolah. Progam festi-
vala je pester, zanimiv in v celoti posvečen promociji tržiških bržol. 
Številne kuharske ekipe bodo tekmovale v kuhanju tržiških bržol 
v kotličku na odprtem ognju. Najmlajši bodo ustvarjali v različnih 
delavnicah, obiskovalci se bodo pomerili v starih družabnih igrah 
in si ogledali likovna dela otrok z natečaja na temo bržol in ovac. 
Predstavljene bodo stare obrti, povezane z rejo ovac. Za nakupe bo 
poskrbljeno na rokodelski tržnici z izbrano ponudbo. Za dobro voljo 
in razpoloženje bodo godli domači glasbeniki. Bržol za pokušino bo 
dovolj za vse obiskovalce!

Sobota, 15. junij, ob 10. uri  
v Kulturnem centru Tržič

O. Paušič: ŽIVŽAV V GOZDU
Učenci Osnovne šole Križe pod mentorstvom Andreje Poklukar bodo 
na humoren način uprizorili predelavo klasične pravljice o Rdeči Ka-
pici. Rdeča Kapica se prav tako odpravi od doma, da obišče bolno 
babico. Na poti sreča porednega Luka in Špelo, ki jo pošteno zagode-
ta volku. Volk sicer uspe priti do bolne babice, vendar je ne požre, ker 
je postal vegetarijanec. Babico zapre v omaro, da bi lahko prišel do 
košare z dobrotami, ki jo bo prinesla Rdeča Kapica. Namesto babice v 

postelji leži volk, oblečen v babico. Babica se jima zdi čudna, zato na 
pomoč pokličeta dr. Iglavca. Ta volka prežene z injekcijsko iglo, ki se 
je volk zelo boji in zato zbeži iz babičine hiše.

Sobota, 15. junij, ob 20. uri  
v Kulturnem centru Tržič

I. Valič: »SREČNO LOČENA« 
(igrata: Violeta Tomič in Iztok Valič)
Prva predstava Valič Teatra »Srečno ločena« govori o starejšem zakon-
skem paru, ki se odloči, da se loči, ker je pač njun zakon mrtev in jima 
bo ločitev odprla pot v novo življenje. A sedaj nastanejo problemi. 
Kje živeti in kako naprej? Karli in Metka nimata dovolj denarja, da bi 
si vsak od njiju kupil svoje stanovanje in se odselil. Kako razdeliti im-
etje, ki sta si ga v zakonu pridobila? Tu pa je še hčerka, ki se namerava 
poročiti in sta ji pri tem prav starša vzor večne ljubezni. Oba brskata 
po prejšnjem življenju in iščeta krivca. In tako se skozi predstavo od-
krivajo vse neumnosti, ki sta jih in jih še bosta storila. Komedija je 
polna humornih dialogov in situacij, v katerih se bodo gledalci zlahka 
prepoznali. Tako tisti, ki so že ločeni, kot tisti, ki o ločitvi niso nikoli 
razmišljali.

Cena vstopnice: v predprodaji 5,00 EUR, na dan predstave 7,00 EUR.

Sobota, 22. junij, ob 10. uri  
v atriju Občine Tržič

KUHAJMO S KLOVNOM 
Otroke bo zabaval klovn Zoki Poki rjavooki. Klovn bo iz balonov ses-
tavil posodice, v katerih bodo kuhali, z njim se bodo zabavali in ple-
sali. Poleg zabave bo pripravil delavnico, kjer se bodo otroci naučili, 
kako lahko sami naredijo igračo iz balonov. Vabljeni na zabavo s 
klovnom.

Petek, 28. junij, ob 20. uri  
v Kulturnem centru Tržič

KONCERT SKUPINE E.V.A.
Junijski del Tržiških poletnih prireditev bo zaključila domačinka 
Eva Moškon s svojo skupino E.V.A. E.V.A. (Electric Venom Agency) je 
agencija za neposreden vbrizg čiste energije, zasnovana na pogonu 
šestih agentov, delujoča od leta 2007. Pesmi, ki ne bodo izpadle iz 
koncertnega repertoarja, so zagotovo Misel nate, Najine tri, Blizu in 
Pridi greva. Poskušali pa vas bodo navdušiti tudi z novim materialom, 
ki bo izšel na naslednjem albumu. Koncertni večer bodo popestrili 
tudi z glasbenimi gosti Tržičanoma Venom Dolencem in Tomažem 
Ahačičem ter Laščanko Manuelo Brečko.

Cena vstopnice: v predprodaji 5,00 EUR, na dan predstave 7,00 EUR.

Sobota, 29. junij, ob 10. uri  
v Kulturnem centru Tržič

M. Osojnik: MARKO SKAČE
Marko, ki gre svečano opravljen po nevesto, je razočaran, ker mu je 
ne dajo. Odpravi se v svet živali, saj upa, da mu bo tam lepše. Marko 
skače, Lisička je prav zvita zver, Srečali smo mravljo, Polževa snubitev, 
Šmentana muha … - saj jih poznate, kajne? V nova, sveža oblačila 
je te otroške ljudske pesmi preoblekla Melita Osojnik in jih spletla v 
hudomušno glasbeno lutkovno predstavo. 
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