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Uvodnik

Ana Marija HAFNER

Poletje, sonce, morje. Ti pojmi nedvomno 
spadajo skupaj. Ko pomislimo na enega, se 
nam takoj pojavita še druga dva. Vendar ta 
občutek sčasoma slabi. Nič več ni tisti čas, ko 
se je Tržič v času kolektivnih dopustov Peka in 
BPT dobesedno izpraznil. Od takrat se je mar-
sikaj spremenilo.

Danes na morje odhaja vse manj ljudi. Pred-
vsem pa to velja za starejše. Poletje preživljajo 
kar doma. Tako se društva za svoje člane v 
juliju odločajo za poletna članska srečanja, 
ki so namenjena predvsem za to, da razbijejo 
marsikdaj dolge, vroče dneve. Veliko ljudi je 
osamljenih in druženja so prav dobrodošla. 
To so pikniki, kjer se srečajo znanci in pri-
jetno preživijo dan bodisi v naravi ali pa v 
primernem prostoru, si izmenjajo izkušnje in 
se ob programih sprostijo. Tako so letošnja 
srečanja začeli invalidi v podljubeljski gasilski 
dvorani, nadaljevali upokojenci na turistični 
kmetiji Trnovec in zaključili sladkorni bolniki 
pri brunarici ob teniških igriščih v Podljubelju. 
Vsako srečanje je drugačno, udeležencem pa 
nudi prijetno preživet dan nedaleč od doma. 
Ta društva pretežno združujejo starejše ljudi in 
ravno ta generacija rabi več pozornosti.

Zato je prav, da se ta poletna tradicija ohrani in 
prebije vsakdanjo monotonost.
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Ponoven zagon 
proizvodnje v Peku
je dobra in prava novica. Sanacijski ekipi 
in vodstvu želimo uspeha. Vesel sem, da 
se je zavedanju pomembnosti ohranitve 
čevljarske industrije in Peka z nakupoval-
nimi akcijami pridružila tudi široka slo-
venska javnost. Vsem, ki ste karkoli 
kupili, velika hvala. Če vsak šesti Slove-
nec kupi samo en kvaliteten par modnih 
domačih čevljev, je letna proizvodnja 
Peka razprodana. Občina s Pekom je in 
bo dobro sodelovala v okviru zakonov in 
ločenosti politike in gospodarstva. V nad-
zorni svet Peka je bil imenovan naš občan, 
za kar mu čestitamo in želimo veliko us-
peha, moramo pa popraviti navedbe, da je 
predstavnik lokalne skupnosti. Imenovan-
ja so namreč izključna domena lastnikov 
– torej države in državne politike. Težave 
še nekaterih naših podjetij z različnim 
lastništvom pa kažejo, da ni bistveno, 
ali je lastništvo zasebno, državno ali de-
lavsko. Ključno je dobro vodstvo in moti-
vacija zaposlenih.

Prostovoljcem smo rekli 
hvala.

Na lepi in izjemno obiskani prireditvi na 
Brdu pri Kranju so zaslužena priznanja 
predsednika države prejeli tudi naši občani 
in občanke. Dokaz, da imamo izjemne 
ljudi, društva in krajevne skupnosti. Vsem 
iskrena hvala in čestitka, pa velika spod-
buda ter priprošnja za sodelovanje še za 
naprej.

in sprejeti dveletni občinski proračun je 
vezan v delu prav na vsako od trinajstih 
krajevnih skupnosti.

Infrastrukturni projekti 
napredujejo.
Letošnja obnova ceste čez Kop'nko, 
dokončano vaško jedro v Lomu, 
zaključevanje del na komunalni infras-
trukturi za Virjem, novo gradbišče komu-
nalnih in cestnih vodov v Preski, nada-
ljevanje obvoznice, parkirišč in ureditev 
struge Mošenika pri zdravstvenem domu 
govorijo sami zase. Temu lahko dodam še 
kopico drugačnih projektov, od optike na 
Brezjah, pa do razširitve prostorov gasil-
skega doma v Jelendolu in Podljubelju, da 
o poletnih investicijah v šole in vrtce ne 
govorim. Povsod se ali se bo kaj dogajalo. 
Obnova šolskega športnega igrišča Bistri-
ca je pred vrati, javno naročilo za obnovo 
kopališča z vsemi birokratskimi ovirami 
je v teku.

Razpis za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja je uspel.
Petintrideset prosilcev je bilo zadovoljnih 
s tretjinskim sofinanciranjem projektov za 
posodobitev gospodarstva, opreme, meha-
nizacije in izboljšav zemljišč. Proračun je 
prispeval 35.000 evrov. Tržiško podeželje 
je zagotovo konkretna in takoj dosegljiva 
priložnost za nove zaposlitve in proizvod-
njo še večjih količin hrane ter povečanje 
samooskrbe. Za jesen pripravljamo podo-
ben razpis za pomoč gospodarstvu.

Spoštovane občanke, občani.

Poletje je čas, po katerem bomo lahko že 
sodili tudi tržiško leto. Seveda ga zazna-
mujejo znane in razvpite težave v širšem 
slovenskem prostoru. Toda z gotovostjo 
lahko trdimo, da smo v lokalni skupnosti 
trdnejši, stabilnejši, finančno vzdržnejši, 
predvsem pa se v primeru lastništva ve-
demo kot dober in odgovoren  gospodar. 
Ni vse idealno, toda smer je prava in s 
poštenim trdim in vztrajnim delom zago-
tovo uspemo. Sloga in sodelovanje nam je 
v pomoč, ideološke politike je na lokalni 
ravni manj, pozitivnih dosežkov pa temu 
ustrezneje več.

50-letnica praznovanja  
ustanovitve krajevnih  
skupnosti
nam je lahko v zadovoljstvo in ponos. 
Praznovali smo delovno, zabavno, 
raznovrstno, z veliko željo po sodelova-
nju, povezovanju, slogi in ustvarjanju. 
Pomembnost in potrebnost teh drago-
cenih delov lokalne skupnosti zame že 
dolgo ni več vprašanje. Dokazujete se 
z vztrajnim in trdim prostovoljnim de-
lom ter usklajevanjem zelo različnih in-
teresov naših krajanov. Cenim vas kot 
nepogrešljive pomočnike, na poti od 
odločitve občinskega sveta do izvedbe v 
praksi. Zato vsem predsednicam in pred-
sednikom ter članom svetov, sedanjim in 
preteklim, izrekam veliko pohvalo in zah-
valo. Številni uspeli projekti so naša skup-
na zasluga in cilj. Dela se prostovoljno, z 
veliko zanosa, idealizma, povezovanja in 
dobre volje. Zato so tudi rezultati uspešni 

Tržiškemu poletju na pot

mag. Borut Sajovic, foto: arhiv Občine Tržič
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voljo in ples igral vse do poznih popoldanskih ur. V goste je prišel 
tudi Planšar Ladko.

Najzanimivejši del festivala je bilo tekmovanje sedmih ekip v 
kuhanju tržiških bržol v kotličku na odprtem ognju. Tekmovanje 
je budno spremljala strokovna komisija s predsednikom Jožetom 
Zalarjem in člani Lucijo Mileno Jelendolsko, Metko Kavčič, 
Ladom Srečnikom in Markom Zaplotnikom. Naslov najboljših 
kuharjev tržiških bržol je po mnenju komisije že četrtič osvoji-
la ekipa Jezerske ovčke z Jezerskega, ki je domov odnesla tudi 
priznanji za celostni vtis in za najbolj urejen prostor ter glavno 
nagrado, živega ovna, darilo donatorja Martina Belharja iz Tržiča. 
Ostale ekipe (Ovčarji z Občine Tržič, KUD Ampus, TD Tržič, 
Bržolmaherji - Atelje.Tom.si, Društvo rejcev drobnice iz Škofje 
Loke in Gostilna Pr´Krvin) so za sodelovanje prejele spominska 
priznanja in nagrade.

Po razglasitvi je sledila pogostitev s torto Slaščičarstva Cerkov-
nik in pokušina odličnega točenega piva Union. Že zdaj prijazno 
vabljeni na naslednji 6. festival tržiških bržol v letu 2014! 

Organizator Turistično društvo Tržič se skupaj z Občino Tržič 
zahvaljuje vsem, ki ste pomagali pri organizaciji prireditve. Zah-
valo in foto galerijo festivala najdete na http://www.brzoljada.si 
in http://www.trzic.info.

spremljamo, poročamo
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Tudi letos je sredi junija župan Občine 
Tržič, mag. Borut Sajovic sprejel 
najboljše učence vseh treh osnovnih šol. 
Skupno je v vseh devetih letih šolanja 
doseglo »odličen uspeh« 17 učencev. V 
pozdravnem govoru je učencem čestital 
za njihov uspeh in jim zaželel, da bi pri-
dobljeno znanje negovali kot pomembno 
vrednoto in ga uspešno prenašali v na-
daljnja leta šolanja in življenja. Zahvalil 
se je tudi vsem ravnateljem, učiteljem 
in staršem. Učenci so ob sprejemu pre-
jeli knjižna darila, se pogostili, ob koncu 
pa postavili pred objektiv in spominsko 
zabeležili ta nepozabni dogodek. 
Odlični učenci so bili: v OŠ Križe: Nika 
Štirn, Neža Terziev, Gašper Martič, Vid 
Primožič, Anže Močnik; v OŠ Bistrica: 
Sabina Sara Bergant, Anja Kleindienst, 
Nina Klemenčič, Kaja Kokalj, Eva Rožič, 
Daša Žnidaršič, Matej Selko Višnar in 

Na sončno soboto, 15. junija, je v Tržiču tradicionalno dišalo 
po tržiških bržolah. Pester program, posvečen edinstveni tržiški 
kulinarični specialiteti, je privabil številne obiskovalce od blizu 
in daleč. Za nakupe je bilo poskrbljeno na rokodelski tržnici. 
Predstavljene so bile stare obrti, povezane z rejo ovac. Na stojnici 
rokodelskega mojstra Jerneja Kosmača iz Tržiča so se obisko-
valci preizkusili v igranju starih, skoraj pozabljenih iger. Tržiški 
muzej je poleg stalne ponudbe knjižnega gradiva, umetniških 
map in replik muzejskih predmetov predstavil umetniška dela li- 
kovnikov Kulturnega društva Ampus iz Tržiča. Učenci turističnega 
krožka OŠ Križe so skupaj z mentoricama Katjo Konjar in Beti 
Potočnik navdušili s predstavitvijo projekta Ovčka Frida kuha. 
Celostno podobo festivala je polepšala likovna razstava »beck, 
backov, ovčk in koštrunčkov«, ki so jih narisali in oblikovali otro-
ci tržiških šol in vrtcev.

Program so popestrili nepogrešljivi Pihalni orkester Tržič, har-
monikarji Glasbene šole Tržič in ansambel Netopir, ki je za dobro 

Sprejem najboljših  
učencev pri županu

Jezerske ovčke
z najboljšimi bržolami

Aneta Lavtar, foto: arhiv Občine Tržič

Damjana Škantar, foto: Mateja Berguš, Studio Boutique

KUD Ampus so dokazali, da tudi 
mladi znajo kuhat tržiške bržole  

Planšar Ladko z ovnom Okusne tržiške bržole, pripravljene 
za ocenjevanje 

Zmagovalne Jezerske ovčke  z 
glavno nagrado 

v OŠ Tržič: Urška Tišler, Neža Dovžan, 
Asja Šmitek, Ana Meglič in Danijela 
Pušić. 
Prisrčno voščilo učencem ter vsem, ki 
ste jim pomagali ter jih spodbujali na nji-

hovih poteh. Znanje uresničuje sanje! S 
svojim odličnim in vztrajnim delom ste 
že pokazali, da znate hoditi po čudovitih 
poteh znanja.
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V soboto, 6. julija 2013, je bilo veselo v Bistrici pri Tržiču. Že 
od zgodnjega dopoldneva je bilo živahno na Deteljici, kjer so se 
zvrstila športna tekmovanja, program za otroke, sladoledni dan, 
kulturno glasbeni program, številna presenečenja in minute s 
pravim čarovnikom, ob 18. uri pa je bil v šotoru ob OŠ Bistrica 
osrednji kulturni program ob praznovanju 50-letnice krajevnih 
skupnosti v občini Tržič, ki se je zaključil z veliko veselico. 
Skozi besedo, glasbo, ples in skeče so obiskovalci spoznali vseh 
trinajst krajevnih skupnosti v občini. Obiskovalce je nagovoril 
župan Borut Sajovic in izrazil zadovoljstvo nad prizadevanji KS 
Bistrica, ki je v eno prireditev povezala vse krajevne skupnosti 
v občini. Verjame, da bodo s skupnimi močmi uspeli pregnati 
temne oblake, ki se zgrinjajo v času krize nad njimi. Aktualnim 
predsednikom krajevnih skupnosti in zaslužnim posameznikom 
je podelil tudi občinska priznanja.

KS Bistrica je poleg številnih drugih priznanj podelila tudi na-
ziv »častni krajan Bistrice pri Tržiču«, ki ga je za pomembne 
zasluge za ugled in razvoj domačega kraja, občine Tržič in širše 
družbenopolitične skupnosti prejel prof. dr. Ernest Petrič. Pravi, 
da s starostjo pridejo priznanja in bolezen, a da mu je to priznanje 
domačega kraja izmed vseh eno najljubših. 

Prireditev, ki sta jo povezovala Saša Pivk Avsec in Lado Srečnik, 
se je zaključila v zgodnjih nedeljskih urah, obiskovalci pa so se 
dodobra naplesali ob glasbi ansambla Veseli svatje.

V vsaki televizijski oddaji NA ZDRAVJE sta se predstavila dva 
slovenska kraja s svojo razglednico. Pred časom se je predstavil 
Tržič z ansamblom Zarja in pesmijo o Tržiču. V eni zadnjih oddaj 
pa se je predstavil humorist v tej oddaji, Boštjan Meglič, poštar 
Peška s svojim krajem - Lom pod Storžičem. Jože Tišler je pred-
stavil Lom, Peška pa je dodal razglednico in pesem o poštarju 

V nedeljo, 7. julija, je zopet potekalo družabno srečanje na 
Bistriški planini. Kljub muhastemu vremenu je prireditev priva-
bila množico obiskovalcev. Ob krajevnem prazniku - 4. juliju in 
50-letnici Krajevne skupnost Bistrica pri Tržiču je po uvodnem 
nagovoru predsednica KS Vida Raztresen podelila zahvale za 
uspešno sodelovanje v Krajevni skupnosti Bistrica pri Tržiču. 
Pozdravne besede sta obiskovalcem namenila tudi predsednik 
krajevne organizacije združenja borcev g. Branko Plajbes ter 
župan mag. Borut Sajovic.

Program so popestrili člani Pihalnega orkestra Tržič z diri-
gentom Nejcem Bečanom ter Mešani pevski zbor KD Bistrica 
z zborovodjo Stanetom Bitežnikom. Prijetno druženje se je 
zaključilo ob odličnem golažu.

Krajevne skupnosti praznovale
50. obletnico delovanja 

Predstavitev Loma
v oddaji »Na zdravje«

Muhasto vreme ni pregnalo
obiskovalcev Bistriške planine

Saša Pivk Avsec, foto: Media Butik 

Mira Čemažar

Nataša Cunder

spremljamo, poročamo
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prof. dr. Ernest Petrič z listino častnega krajana

Peški z ansamblom Veseli Gorenjci. Za veselo razpoloženje je 
poskrbela navijaška ekipa, ki je prisotnim ponudila tudi domačo 
lomsko kulinariko.

Pozabimo skrbi, polepšajmo si dni, ko nas poštar Peška z vici 
nasmeji.
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mesto je zasedla ekipa Prve pomoči 
občine Gorje-PGD Podhom, drugo mes-
to je zasedla ekipa OZRK Kranj-ekipa 
3, zmagala pa je ekipa OZRK Kranj-
ekipa1, ki se bo 5. oktobra  udeležila 
državnega tekmovanja v Velenju. 
Sodelujoče so pozdravili podžupanja 
Andreja Potočnik, direktor občinske 
uprave in poveljnik Civilne zaščite 
Tržič Drago Zadnikar, vodja izpostave 
Uprave za zaščito in reševanje Kranj 
Jernej Hudohmet, predstavnik Uprave 
RS za zaščito in reševanje Boštjan 
Tavčar ter predsednik RKS-Območnega 
Združenja Tržič Igor Grguraš.  
Za uspešno izvedbo se zahvaljujemo 
vsem udeležencem tekmovanja, še 
posebej pa članom prostovoljnega gasil-
skega društva Tržič, osnovnošolcem OŠ 
Križe ter prostovoljcem iz zavoda Vin-
cenca Drakslerja za odlično odigrano 
vlogo ponesrečencev.
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Krajevna skupnost Križe

18. Regijsko tekmovanje ekip prve pomoči
civilne zaščite in rdečega križa

Slavko Bohinc

Noelle Kavčič, sekretarka RKS-OZ Tržič 

spremljamo, poročamo

Člani sveta KS so na junijski seji potrdili datum praznika krajevne 
skupnosti Križe. Na podlagi mnenja krajanov, ki so bili pozvani 
preko anketnega vprašanja o spremembi datuma praznovanja, ki 
je bil objavljen v majski številki Tržičana in odgovorov na an-
ketno vprašanje, ki so ga dobili vsi krajani, je praznik KS Križe 7. 
oktober na dan obletnice požiga vasi Gozd.
Na tej seji so člani sprejeli tudi nove simbole KS Križe, ki se 
bodo slovesno izobesili na prireditvi v mesecu oktobru, ko bomo 
praznovali 50 letnico ustanovitve krajevne skupnosti. 

Novi simboli krajevne skupnosti Križe:

           grb                                                 zastava

V soboto, 1. junija 2013, smo v Križah 
izvedli 18. regijsko preverjanje us-
posobljenosti ekip prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa. V organizaciji 
Uprave za zaščito in reševanje izposta-
va Kranj ter RKS Območno združenje 
Tržič smo pripravili 4 delovna mesta 
in 11 prikaznih mest. Delovna mesta 
so bila prikazana z različnimi situaci-
jami prometne nesreče, nesreče pri 
eksploziji plina, delovne nesreče in 
nesreče pri igri otrok. Na prikaznih 
mestih pa so se predstavile različne 
službe in enote za zaščito, reševanje in 
pomoč. Na otvoritvenem prizorišču je 
Civilna zaščita predstavljala prikolico 
za množične nesreče, pred gasilskim 

Kratka obrazložitev simbolov na zastavi KS Križe:

Zastava ima vodoravno lego, tako kot jo predpisujejo predpisi za 
zastave. Križe so bile v nekem zgodovinskem obdobju samos-
tojna občina, kar nam dovoljuje uporabo dveh osnovnih barv za 
izdelavo zastave. Dve osnovni barvi sta bela in zelena: bela barva 
je nebo in čisti zrak, zelena pa zemlja, trava, gozd, polje, skrat-
ka vsa narava, ki z zgornjo linijo v primerni obliki simbolizira 
Kriško goro in v spodnjem delu kriško polje.

Zastava ima tri črte, ki se zaključijo v slovensko trobojnico in 
ponazarja, da tu živijo Slovenci: bela barva simbolizira čisti zrak 
(pod Kriško goro je čisto ozračje vir zdravja), modra barva je 
tekoča voda (vir življenja, ki obilno izvira v vznožju Kriške gore 
– Močila), rdeča črta je cestna povezava Ljubelj - Tržič - Golnik 
- Kranj. Križe so križišče cest in povezav z vsemi kraji v okolici.

Poudarjena je tudi duhovna, zgodovinska simbolika. Križe so do-
bile ime po križu, ki je bil postavljen ob prihodu misijonarjev s 
Koroške preko Ljubelja. Ta simbol je izrisan s samo trobojnico in 
je zelo dobro viden, če zastavo obrnemo pokončno.

domom v Križah so gasilci predstavili 
predorsko gasilsko vozilo ter dela gasil-
cev, predstavili so se vodniki reševalnih 
psov, taborniki ter skavti, državna enota 
Civilne zaščite za varstvo pred neeks-
plodiranimi ubojnimi sredstvi, pred-
stavila se je tudi enota evropske številke 
za klic v sili 112, gorski reševalci DGRS 
Tržič, policija, Remont-1 Kranj ter RKS 
Območno združenje Tržič.
V znanju in spretnosti prve pomoči je 
tekmovalo 15 ekip iz gorenjske regije 
in ena ekipa izven konkurence iz OZ 
Rdečega križa Slovenske Konjice. Vsi 
tekmovalci so dobili priznanja in darila, 
ki jih je prispevala Občina Tržič, prve 
tri ekipe pa so prejele še pokale. Tretje 
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spremljamo, poročamo

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Tržič.

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev je bil s 1. 
aprilom 2010, skladno s Pravilnikom o prevozih pacientov, ukin-
jen program nujnih reševalnih prevozov na območju občine Tržič. 
Žal pravilnik ne upošteva vse specifike posameznih občin, zato je 
v našem primeru povzročil krivičen in za občane škodljiv odvzem 
programa nujnih reševalnih prevozov.
Zdravstveni dom Tržič je tako imel od leta 2010 priznano samo 
še ekipo, ki je bila namenjena izvajanju nujne medicinske pomoči 
(NMP). Ukinitev programa izvajanja nujnih reševalnih prevozov 
je povzročala resne probleme, pri čemer ste bili oškodovani pred-
vsem občani. Naša občina je pretežno hribovita in gorata, stalno 
naseljene so tudi gorske kmetije na nadmorski višini preko 1000 
m, kar pomeni časovno daljši dostop in s tem tudi zahtevnejšo 
intervencijo. Zaradi vsega navedenega se je razvilo odlično 
sodelovanje z Gorsko reševalno službo, ki pa je bilo zaradi 
odvzetega programa ogroženo. Ob tem velja omeniti še, da ima 
sosednja enota nujne medicinske pomoči (Kranj) v primeru nuj-
nih stanj predolg dostopni čas do Tržiča, poleg tega pa je pogosto 
zasedena. 

Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja 
sodelovanje med ljudmi in medgeneracijsko sodelovanje ter 
prostovoljstvo. Lahko bi ga poimenovali tudi družbeno koristno 
podjetništvo. Glavni cilj delovanja socialnih podjetij je ustvarjan-
je delovnih mest za tiste, ki imajo manjše možnosti zaposlovanja. 
Socialno podjetništvo se od klasičnega podjetništva razlikuje po 
tem, da daje prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjanjem 
dobička.

Fundacija Vincenca Drakslerja s. p. je prvo socialno podjetje na 
Gorenjskem in zaposluje bivše odvisnike, invalide in starejše 
brezposelne osebe. Izvaja operacijo »OMAMLJEN.SI Z DE-
LOM«, ki ga podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; s tem si želi v 
prihodnje zagotoviti trajen program socialnega podjetništva, ki ga 
bo izvajala s pomočjo vzpostavitve in delovanja centra ponovne 
uporabe oz. »REUSE« centra. Dejavnosti, ki jih opravlja socialno 
podjetje so:

• popravila in obnova pohištva ter izdelava novega pohištva iz 
masivnega lesa;

• popravila oblačil in šivanje atraktivnih izdelkov iz blaga;
• prodaja obnovljenih predmetov.

Socialno podjetje je v aprilu odprlo trgovino ob Domu Vincen-
ca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču, kjer lahko kupite izdelke in 

Vrnitev leta 2010 odvzetega
programa nujnih reševalnih
prevozov v občini Tržič

Socialno podjetje
fundacije Vincenca Drakslerja

mag. Jana Jenko, poslanka Poslanske skupine DeSUS

Gregor Tomše

V juniju 2012 sem v našo občino povabila celotno Poslansko 
skupino DeSUS skupaj z ministrom za zdravje Tomažem Gantar-
jem in ministrom ter predsednikom stranke DeSUS Karlom Er-
javcem. Namen obiska je bilo srečanje s člani OO DeSUS Tržič 
ter seznanitev s krajem, predvsem pa seznanitev ministra Gantarja 
s problematiko ukinitve nujnih reševalnih prevozov v naši občini. 
Na srečanju ministra Gantarja z direktorjem Zdravstvenega doma 
Tržič, prim. dr. Iztokom Tomazinom, je slednji utemeljil prošnjo 
za vrnitev odvzetega programa tudi s podatkom, da je v občini 
Tržič veliko prevozov, ki so nujni, ne zahtevajo pa prisotnosti 
zdravnika in bistveno presegajo priznani obseg nujnih in ostalih 
prevozov (preko 160 % realizacija).
S skupnimi močmi nam je uspelo, da so Zdravstvenemu domu 
Tržič s 1. avgustom 2013 vrnjena sredstva za zagotavljanje nujnih 
reševalnih prevozov. Na ta način bo olajšano delovanje strokov-
nega osebja NMP ZD Tržič, kar pa je najpomembnejše - zago-
tovljena bo boljša zdravstvena oskrba prebivalcev občine Tržič.

storitve socialnega podjetja. Trgovina je odprta ob ponedeljkih, 
torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00 ure ter ob sredah in petkih 
od 13.00 do 18.00 ure. V trgovini najdete različne obnovljene 
izdelke kot tudi nove otroške mizice, kompostnike, predpasnike, 
torbice, … V septembru bodo na vrtu Doma Vincenca Drakslerja 
odprli tudi tržnico, kjer bodo okoliški pridelovalci sadja in zelen-
jave lahko prodajali svoje pridelke.

Evropski socialni sklad
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Pravljica z naslovom Desetnica Tanje 
Ahačič je prejela posebno omembo žirije 
na 10. mednarodnem natečaju za najboljšo 
otroško in mladinsko knjigo 2012 Mestne 
občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji.
Pravljico je oblikovala in ilustrirala Tinka 
Mesec Tomazin. Besedilo in ilustracije 
so kot poezija besed, barv in oblik. Prav-
ljica Desetnica je preprosto rečeno lepa, 
po vsebini, ideji in obliki, ne le za otroke, 
tudi za odrasle bralce. Začne se s soncem 
in jutranjo zarjo, z novim dnem desetega 
desetega. Rodi se deklica Desetnica, pr-
vorojenka. Kako se mlada družina vese-
li vsakega njenega rojstnega dne, kakšno 
vlogo imajo v pravljici babica, kužek 
... zdravilna zelišča, narava, izvemo, 
ko preberemo knjigo. Zgodba se konča 
srečno, kot se za pravljico tudi spodobi, z 
najlepšim, kar je: da je družina skupaj, da 
so v njej vsi zdravi.
S prijaznimi, lepimi besednimi zvezami, z 
veliko nežnosti avtorica pokaže tudi svoj 
odnos, spoštovanje do vsega, kar je dobro, 

Teater 8. b deluje na OŠ Bistrica, sestav-
lja ga pet učencev, ki ustvarjajo pod men-
torstvom Marje Bohinjec. Učenci so zelo 
ustvarjalni in delovni. Vsak od njih je imel 
nalogo, da napiše kratko dramsko besedilo 
za štiri igralce. Vsak je bil tudi režiser za 
svoje besedilo, za katero si je izmislil tudi 
sceno, kostume in glasbeno podlago ter je 
s svojim »režiserskim pristopom« vodil 
ostale štiri člane skupine. Tako je nastalo 
pet različnih skečev: Čajanka vesoljcev 
(Domen Jančič), KGB mama (Ben-
jamin Štangar), Francka in Micka (Nejc 
Pogačnik), Babje težave (Gaja Pazlar) in 
Rdeča kapica (Nika Meglič). 
Februarja 2013 smo se predstavili v 
Kulturnem centru Tržič na Območnem 
srečanju lutkovnih in otroških gledaliških 
skupin. Selektorica za Gorenjsko, ga. Mira 
Stušek, je za regijsko srečanje na Jeseni-
cah poleg nas iz Tržiča izbrala še Dram-
ska krožka iz OŠ Tržič in POŠ Podljubelj 
ter KUD Kruh Križe. Na Jesenicah si nas 
je ogledal selektor Gašper Jarni in izbral 
Teater 8. b, da se predstavi na Srečanju 
lutkovnih in otroških gledaliških skupin 
Slovenije, ki je bilo 4. – 6. 6. 2013, v 
Ajdovščini. 

lepo in prav v našem življenju. Znala je 
uporabiti vero izročila v število deset, eno 
od značilnosti ljudskih pravljic. In še vero 
v zdravilno moč zdravilne rastline, ma-
terine dušice. Številne pomanjševalnice v 
pravljici izražajo ljubeznivost in lep odnos 
v mladi družini: dojenčica, punčka, ma-

Bili smo zelo veseli, da smo bili med 12 
izbranimi skupinami iz vse Slovenije, saj 
je bilo na območnih srečanjih po državi 
predstavljenih kar 250 predstav, od katerih 
se jih je 71 uvrstilo na regijska srečanja. 
V Ajdovščino smo se odpravili skupaj s 
skupino Teatra Toneta Čufarja Jesenice, 
ki so bili tudi med 12 izbranimi. Sprem- 

Tanjina in Tinkina Desetnica

Teater 8. b na državnem srečanju

Jožica Koder, foto: Tinka Mesec Tomazin

Avtor: Teater 8. b; foto: Janez Eržen

mica, babica, deklica, cvetlica, materina 
dušica, Desetnica.
Jeseni sta avtorica Tanja Ahačič in 
Marinka Kenk Tomazin, direktorica 
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, to pravlji-
co v okviru projekta Knjižnica na obisku 
pri prvošolčkih obiskali vse šole v tržiški 
občini, predstavili pravljico in jo poklonili 
vsem učencem prvega razreda.
Vredno je prebrati Tanjino pravljico De-
setnica in si ogledati Tinkine ilustracije v 
njej. Na voljo je v naši knjižnici.

ljala sta nas predstavnik JSKD OI Tržič, g. 
Boris Kuburič, ki je organiziral prevoz in 
malico ter spodbudo in g. David Ahačič, 
ki je bil moderator srečanj v Tržiču in 
Jesenicah ter se je ponudil, da tudi v 
Ajdovščini animira publiko med skeči, 
da smo imeli čas postaviti sceno in se 
preobleči. V Ajdovščini smo si ogledali 
tudi druge odlične predstave. Veseli smo 
bili tudi čestitk in pohval našega župana 
Boruta Sajovica, ki nas je povabil na 
srečanje in nas obdaroval. Upamo, da se 
bomo s skeči predstavili še kje in komu.
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O naši skupini bi lahko povedala mar-
sikaj, a danes bom na kratko. Naša 
skupina obsega 18 članov, vodja pa je 
Saša Meglič. Letos sem se na folklori 
zelo zabavala. Še posebej mi je všeč, ko 
delamo zares in se igramo igrice. Naj-
raje imam, ko naša vodja Saša za odr-
sko postavitev razdeli vloge, kdo bo kaj 
govoril. Nisem najboljša pevka, a sem 
se kljub temu zabavala, ko smo se učili 
novih pesmi. Razveselim se tudi novih 
kostumov. Najljubši nastop mi je bil, ko 
smo nastopali v Bohinjski Bistrici. Tam 
sem se zabavala v garderobi, še posebej 
pa na odru. 
Letos smo sestavili odrsko postavitev 
Muskontarjov švedr', ki mi je zelo všeč, 
saj je nekaj posebnega.  Z njo smo doseg-
li celo državni nivo. Nastopi, ki smo se 
jih udeležili, nam bodo vstali v spominu, 
saj smo povsod zelo uživali. Na vaje radi 
hodimo vsi, ker se veliko zabavamo, se 
igramo, pojemo in vadimo za nastope. 
(Nika Krištof)

Folklorna skupina Karavanke
na mednarodnem festivalu v Estoniji

»Vsaka ptica svojo pesem poje« je bil 
naslov 26. mednarodnega folklornega 
festivala Baltica 2013, na katerem smo 
od 3. do 7. 7. 2013 Slovenijo odlično zas-
topali člani Kulturnega društva Folklorna 
skupina Karavanke. Festival poteka pod 
okriljem svetovne organizacije CIOFF 
(International Council of Organizations of 
Folklore Festivals). Letos se je odvijal v 
Estoniji v mestih Tartu, Sangaste in Talin. 
V Estoniji ga priredijo vsako tretje leto, 
saj festival kroži po treh baltskih državah 
– Litvi, Latviji in Estoniji.

Člani Folklorne skupine Karavanke smo 
se tako podali na dolgo pot in preko petih 
držav (Avstrija, Češka, Poljska, Litva, 
Latvija) ponesli slovensko ljudsko izročilo 
na sever Evrope v Estonijo. Poustvarjanje 
ljudskega izročila in predstavljanje le-te-
ga doma in v tujini je pomembna naloga 
vsake folklorne skupine. Tržičani smo se 
potrudili, da smo jo opravili kar najbolje 
in da je bilo res tako, so nam potrdili 
obiskovalci festivala, ki so naše nastope 
vedno nagradili z velikim aplavzom. Nad 
našim programom so bili navdušeni tudi 
organizatorji festivala in člani ostalih 

Pri folklori se zabavamo, pojemo ljudske 
pesmi, plešemo ljudske plese in še mar-
sikaj. V letošnjem letu smo plesali odrsko 
postavitev Muskontarjov švedr'. Pri folk-
lori plešem že zelo dolgo in vsako leto je 
zanimivo in zabavno. Velikokrat smo že 
prišli na državno srečanje, saj smo zelo 
dobri. (Gaja Koštič Papov)

Otroci o Folklorni skupini Karavanke

Vsaka ptica svojo pesem poje
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Saša Meglič, predsednica in umetniška vodja društva

Všeč mi je bilo vse. Saša je zelo dobra. 
Vse naše točke so bile zmagovalne. Nas-
topi so bili zelo dobri. Posebej všeč pa 
mi bodo zdaj palačinke (pekli smo jih na 
zadnji vaji). (Anej Hervol)

Všeč mi je bilo, ko smo šli v Prekmurje, 
zato ker smo nastopali in si šli pogledat 
kakšno zabavno stvar. Všeč mi je, če gre-
mo nastopat po Sloveniji. Všeč mi je bil 
tudi kviz o folklori. (Neža Kočevar)

skupin, od katerih smo prejeli številne po-
hvale in potrditev, da smo naše poslanstvo 
dobro opravili.

Mednarodni folklorni festivali so odlična 
priložnost za spoznavanje kultur drugih 
narodov. Poleg naše skupine so se na 
festivalu predstavile še skupine iz Litve, 
Latvije, Rusije, Bretanije, Italije in pa 
seveda domače estonske skupine. Prav 
je, da folklorne skupine po celem svetu 
poustvarjamo in tako ohranjamo svojo 
kulturno dediščino, saj je to v današnjem 
času skoraj edino, po čemer se med seboj 
razlikujemo. Zavedati se moramo, da je to 
prvotnega pomena in poskrbeti, da se bo 

naša kulturna dediščina ohranila čim dlje. 
Ponosni moramo biti, da smo to, kar smo 
in slovensko ljudsko izročilo širili tudi iz-
ven naših meja.
Za finančno podporo našemu delovanju se 
najlepše zahvaljujemo Občini Tržič, Ka-
varni Tiziano Tržič, Gramatexu z Zgoše 
in Tehnu – tehničnim pregledom Tržič. 
Za materialno podporo se zahvaljujemo 
Mestni kavarni Tržič, Mesnemu centru 
Luka iz Križev, Franciju Jegliču iz Ra-
dovljice in Gostinstvu Mertelj Bojan s.p. 
iz Hotemaž. Zahvala za moralno podporo 
pa gre predsednici Zveze ljudskih tradici-
jskih skupin Slovenije (CIOFF Sloveni-
ja), gospe Magdaleni Tovornik, ki nas je 
spremljala na naši poti in nam vse dni fes-
tivala stala ob strani.
Še enkrat hvala vsem in naj še naprej vsa-
ka ptica svojo pesem poje.
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Tržiška dolinca - velika res ni, je vendar 
kraljica – gorenjske strani.

Kar 35 ljubiteljskih slikarjev iz cele Slove- 
nije se nas je zbralo na državni praznik 
25. junija 2013 v galeriji Ferda Majerja 
(galerija NOB) v Tržiču z namenom, da 
mesto Tržič in njegove znamenitosti pre-
nesemo na slikarska platna na način, kot 
jih vidimo samo mi – slikarji. 

Na Osnovni šoli Križe je raziskovalno 
delo med učenci zadnje triade postalo 
že tradicionalno. S pomočjo učiteljev 
- mentorjev preko celotnega šolskega 
leta pripravljajo raziskovalne naloge z 
različnih področij, ki jih potem predsta-
vijo na regijskih in državnih tekmovanjih 
mladih raziskovalcev. Poslanstvo razisko- 
vanja pa ni v tekmovanju, pač pa v tem, 
da se mlade uvede v osnove znanstvenega 
raziskovanja. Učenci ob tem poglobijo 
svoje znanje, razvijajo natančnost, vztraj- 
nost in odgovornost, ker pa največkrat 
delajo v skupini, se učijo tudi medse- 
bojnega sodelovanja in timskega dela. 
V preteklem šolskem letu sta se razisko-
vanja lotili tudi devetošolki Neža Ter-
ziev in Nika Štirn. Za temo sta si izbrali 
zgodovino potujočega knjižničarstva v 
Tržiču in s pomočjo tržiških knjižničarjev 
izdelali nalogo z naslovom Od kovčka do 
kombija: zgodovina Potujoče knjižnice 
Tržič. V nalogi sta opisali prve zametke 
tržiškega potujočega knjižničarstva, 
ki segajo v leto 1965, ko je dr. Tone 
Pretnar, takrat še študent, s kovčkom  
knjig obiskoval odročne gorske vasi. To 
seveda še ni bila potujoča knjižnica, bil 
pa je prvi poskus, kako knjigo približati 
ljudem, ki nimajo dostopa do osrednje 
knjižnice. Sodobna potujoča knjižnica 
se je začela leta 1975, ko je na pot po 
oddaljenih vaseh krenil kombi Zavoda 
za kulturo in izobraževanje Tržič. Učenki 
sta v nalogi primerjali vlogo in pomen 
potujoče knjižnice nekoč in danes, nje-
na postajališča in bralne navade ljudi, 
nalogo pa obogatili s številnimi anekdo-
tami dolgoletnega tržiškega potujočega 
knjižničarja Janeza Bohinca. 

Letos smo po zaslugi predsednika KS 
Tržič – mesto, g. Janeza Primožiča, lahko 
delali kar v Galeriji in njeni okolici. Na 
razpolago smo imeli namreč celo zgrad-
bo. Vzdušje je bilo enkratno. Vse to pa je 
pripomoglo, da smo naše mesto videli in 
prenesli na platna še lepše kot običajno. 
Lahko bi dejala, da so nam čopiči kar 
sami delali. Samo držati jih je bilo treba. 
Tudi mentor, dipl. slikar, profesor David 

Nalogo sta predstavili na regijskem 
tekmovanju v Kranju, nato pa še na 
državnem tekmovanju Mladih razisko-
valcev Slovenije, ki je 20. maja v organi-
zaciji Zveze za tehnično kulturo Slove-
nije potekalo v Murski Soboti. Tam sta 
Neža in Nika s svojo nalogo osvojili prvo 
mesto med raziskovalnimi nalogami s 
področja zgodovine. S tem sta si poleg 
odličja prislužili še brezplačno udeležbo 
na taboru mladih raziskovalcev, ki bo v 
počitniških mesecih potekal v Trenti.
Slovesna podelitev priznanj mladim 
raziskovalcem je potekala v nedel-
jo, 9. junija, v Cankarjevemu domu 
v Ljubljani. Učence, njihove starše 
in mentorje je nagovoril predsednik 
države Borut Pahor, minister za znanost, 
izobraževanje in šport dr. Jernej Pikalo 
pa je prvouvrščenim tekmovalcem, med 
katerimi sta bili tudi Neža in Nika, izročil 
zlata priznanja.

Premrl, na ta račun ni imel pretiranega 
dela z nami. 
Da smo lahko ponovno pripeljali v Tržič 
Slovenijo v malem, je zaslužna tudi 
Občina Tržič, ki nas je finančno podprla. 
Krajevni skupnosti Tržič – mesto pa smo 
izredno hvaležni za prostore, ki smo jih 
lahko uporabljali brezplačno in katere so 
nam zavidali naši gostje. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli.

Ex-tempore - utrinki Tržiča 2013

Učenki OŠ Križe iz rok ministra za šolstvo prejeli 
zlato priznanje za raziskovalno delo

Francka Globočnik

mag. Andreja Polanšek, mentorica mladih raziskovalcev

kulturne in šolske novice

VABILO
Člani Kulturnega društva tržiških
likovnikov vabimo na otvoritev 

razstave slik, ki so nastale na
Ex-tempore 25. junija 2013,

na državni praznik, pod naslovom: 
Likovni utrip Tržiča 2013 (tržiška 
dolinca - velika res ni, je vendar 

kraljica - gorenjske strani). Otvoritev 
razstave bo v petek,

9. avgusta 2013, ob 19. uri v
galeriji Ferda Majerja (galerija 

NOB) v Tržiču. Razstava je v 
počastitev obletnice smrti tržiškega 

ljudskega pesnika Vojteha Kurnika. V 
ta namen je tudi spremljajoči

kulturni program nekoliko drugačen. 
V sodelovanju s humoristično

skupino Smeh iz Tržiča smo vam 
pripravili veselo igro z naslovom

Videoklub, avtorja Gorana Gluvića.

Vabljeni. Vstopnine ni.
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Verižni eksperiment sestavlja več naprav, 
ki se sprožijo ena za drugo, torej verižno. 
To bi najlaže primerjali s padanjem v 
vrsto postavljenih domin, ko prva sproži 
drugo, druga tretjo itn. Devete zaključne 
prireditve verižnih eksperimentov se 
je 1. junija 2013 udeležila tudi ekipa iz 
Osnovne šole Križe pod mentorstvom 
Neže Poljanc. Ekipo smo sestavljali Žan 
Jesenko, Rok Klančar in Vid Primožič. 
Na prireditvi v organizaciji Tehniškega 
muzeja Slovenije, Pedagoške fakultete 
v Ljubljani, Železniškega muzeja Slove- 
nije in društva DMFA smo predstavili 
člen eksperimenta z naslovom Zaradi 
Arhimeda bo antika živela večno.

Učenci Osnovne šole Križe že vrsto let 
svoja znanja nadgrajujejo in poglabljajo 
z udeležbo na različnih tekmovanjih. Pri 
tem jih zavzeto spodbujajo vsi učitelji 
šole, še posebej pa njihovi mentorji, 
ki jih pri delu usmerjajo in jim nudijo 
strokovno pomoč.
V šolskem letu 2012/13 se je kar 224 
učencev udeležilo tekmovanj z različnih 
področij, kjer so dosegli vrsto odličnih 
rezultatov. Na najvišji ravni, na tek-
movanjih državnega nivoja, so učenci 
zadnje triade dosegli odlične rezultate, 
na katere smo zelo ponosni:
Vid Primožič je najuspešnejši učenec 
šole in izstopa tudi med najboljšimi 
učenci v državi. Dosegel je kar 7 zlatih 
priznanj: iz znanja matematike, kemije, 
biologije, fizike, sladkorne bolezni in 
astronomije. Na področju astronomije 
je dosegel odlično 1. mesto v državi in 
prejel prvo nagrado. Na področju fizike 
je za odličen dosežek prejel tretjo na-
grado. Učenec je osvojil tudi zlato in 
srebrno priznanje na področju zgodo-
vine, prav tako pa tudi srebrno Cankar-
jevo priznanje iz znanja slovenščine, 
srebrno priznanje iz znanja fizike in 
srebrno priznanje iz znanja matematike.
Že na začetku šolskega leta so se 
učenci pomerili v poznavanju sladkorne 

Ekipa OŠ Križe
na  prireditvi verižnih 
eksperimentov

Dosežki učencev OŠ 
Križe na tekmovanjih

Vid Primožič 

Nataša Dovžan

šolske novice

V naši napravi smo predstavili dosežke 
in zgodbe o legendarnem antičnem izu-
mitelju iz Sirakuz. Tako smo predstavili 
škripec, vzvod, pa tudi zgodbo o njegovi 
znameniti hevreki. V eksperiment smo 
vključili tudi bolj zabavne ideje, npr. 
mišnice.

Prireditev, ki smo se je udeležili, je bila 
predvsem družabnega značaja. Z našim 
členom eksperimenta smo se odlično od-
rezali, a to ni zadostovalo za eno izmed 
treh posebnih nagrad žirije. To pa ni po-
kvarilo vzdušja in obilice idej, ki smo jih 
pridobili s sodelovanjem na prireditvi.

bolezni in na tem tekmovanju je Neža 
Pintarič osvojila srebrno priznanje. 
Na tekmovanju iz znanja biologije sta 
učenca Drejc Fležar in Jernej Novak 
prejela srebrno priznanje. Na področju 
angleščine je učenec Gašper Martič 
dosegel 1. mesto v državi in osvojil 
zlato priznanje, učenka Neža Terziev 
pa srebrno priznanje. Na tekmovanju iz 
znanja slovenščine sta srebrno Cankar-
jevo tekmovanje osvojila Jan Bitežnik 
in Eva Urbanc. Učenci naše šole so 
tekmovali tudi na področju logike in 
astronomije. Na tekmovanju iz logike 
je učenka Neža Terziev dosegla zlato, 
učenec Benjamin Poljanc pa srebrno 
priznanje. Benjamin Poljanc je po-
leg Urha Primožiča dosegel srebrno 
priznanje tudi na področju astronomije. 
Na tekmovanju iz znanja matematike 
so na področnem tekmovanju dosegli 
srebrno priznanje učenci Urh Primožič, 
Benjamin Poljanc, Žan Škrjanec, Neža 

Terziev, Vid Primožič in Nika Štirn. 
Na tekmovanju v računalniških pred-
stavitvah so učenci Jan Bitežnik, Drejc 
Fležar in Žan Osterman ter učenka 
Neža Pintarič dosegli zlato priznanje. 
Učenki Neža Terziev in Nika Štirn sta 
na področju zgodovine osvojili zlati 
priznanji na tekmovanju Mladih razisko-
valcev in Mladih zgodovinarjev Slove-
nije. Učenci Vid Primožič, Neža Terziev, 
Nika Štirn, Patricija Kejžar, Sara Doles, 
Štefan Terziev, Kaja Novkovič, Miha 
Jekovec, Urban Bratina, Urh Primožič, 
Tinkara Zaletel, Neža Pintarič, Klav-
dija Prešeren, Patricija Ferlic, Tinkara 
Ličen so na državnem festivalu Turizmu 
pomaga lastna glava osvojili dve zlati 
priznanji. V Veseli šoli pa se je izkazal 
Štefan Terziev, ki je dosegel srebrno 
priznanje.

Vsem učencem in njihovim mentorjem 
iskrene čestitke!
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V stanju čustvene napetosti ima vsak 
posameznik svoj način sproščanja. Tudi 
otroci imajo svoje stiske in tegobe, kate-
rih ne smemo spregledati in ne podcen-
jevati. Rešitve lahko  najdemo v različnih 
sprostitvenih igrah in tehnikah, v drobnih 
pomirjajočih ritualih, ki jih vnašamo v čas, 
ki ga otroci vsak dan preživijo v vrtcu.
Moje izkušnje so zelo pozitivne, saj sem s 
sprostitvenimi igrami in tehnikami v svoje 
delo z otroki vnesla svežino in pestrost. 
Sprostitvene igre in tehnike so pripomogle 
h kvalitetnejšemu odnosu v skupini. Vsi 
smo doživeli izkušnjo, ki se nas je dotak-
nila. Z medsebojnimi stiki, bližino in dotiki 
smo ustvarili močno vez, ki nam je dala 
moč. Po sprostitvenih igrah so bili otroci 
mirnejši in manj glasni. Postali so strpnejši, 
veseli. Skozi igro so otroci spoznavali 
občutenje svojega telesa, razvijanje komu-
nikacije s samim seboj ter sposobnost kon-
centracije in sprostitve. 
Pri mojem delu je veliko vlog odigral 
medved Zdravko. Z njim pokažemo, kako 
uporabljamo tapkanje za lažje premago-
vanje stisk, bolečin in strahov, ki morebiti 
obremenjujejo otroke. Tehnika tapkanja 
je pot, ki nas popelje k boljšemu počutju, 
sprostitvi in pozitivnemu pristopu k 
težavam, ki nas obdajajo. 
Odločila sem se, da medveda Zdrav-
ka približam otrok moje skupine, ki so 
stari 3–4 leta. V kotiček za umirjanje in 
sproščanje sem povabila manjšo skupino 
otrok. Najprej smo se igrali s plišastimi 
medvedki, jim prepevali pesmice, našteli 
njihove dele telesa in se z njimi pogo-
varjali. Otroci so v igri uživali. Pokazala 
sem jim tudi medveda Zdravka, katerega 
je močno bolel trebušček in bi potreboval 
njihovo pomoč. Pri otrocih se je opazil 
občutek sočutja in pomoči. Takoj so mu bili 

Obisk v glasbeni šoli

Že vrsto let otroci najstarejših oddelkov v 
Vrtcu Tržič spomladi obiščemo glasbeno 
šolo. Letos smo z glasbeno šolo sosedje. 
Imamo namreč igralnico v OŠ Tržič in na 
naše dvorišče občasno priplavajo zvoki 
trobente ali bobna.
Na sončno majsko dopoldne smo otroci 
skupine Medvedi obiskali glasbeno šolo. 

Medvedek Zdravko v spodbudo in pomoč v skupini štiriletnikov

Obiski v vrtcu

Tatjana Malovrh, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, Vrtec Tržič

Mira Čemažar in Ana Leban Januš

šolske novice

in bi rad postal njihov dober prijatelj. Zna 
poslušati, vedno jim je na voljo in prisluhne 
vsemu, kar mu želijo povedati. Gumbki na 
Zdravkovem kožuhu imajo poseben na-
men. S svojo čarobno močjo ob dotiku 
pomagajo premagovati njihove težave. Ob-
jem Zdravka in tapkanje po gumbkih lahko 
premaga strah, žalost, jezo in vpliva na naše 
bolje počutje. Ko smo si dodobra ogledali, 
kje ima medved Zdravko našite gumbke, 
smo te točke poiskali tudi na nas samih. V 
veliko pomoč nam je prišla izštevanka Jane 
Kolarič Dve, dve, dve, vse mi dobro gre. 
Otrokom je bila všeč ritmičnost izštevanke. 
Ta skupinski ritual je že sam po sebi pove-
zal otroke v skupini. Besede v izštevanki 
so namenoma izbrane tako splošno, da 
»pokrivajo« poljubna stresna občutja kot 
so osamljenost, jeza in strah. Ob ritmični 
izgovarjavi izštevanke smo se dotikali točk 
sproščanja in otroci so kmalu osvojili točke 
na sebi. Medvedka so stiskali k sebi, iskali 
čarobne gumbke in se z njim pogovarjali. 
V povezavi z medvedom Zdravkom smo 
v naši skupini izvedli še druge dejavnosti. 
Veliko smo se pogovarjali o čustvih, o stra-
hu: kdaj nas je strah, česa se najbolj bojimo, 
zakaj smo jezni, žalostni, kdaj smo veseli, 
nasmejani, kako ta čustva izražamo in kako 
se takrat počutimo. Izštevanko Dve, dve, 
dve, vse mi dobro gre uporabljamo vsa-
kodnevno pri jutranjem krogu. Z njo otroke 
spodbudim k dejavnostim, ki nas čakajo, 
jim ustvarim občutek, da zmorejo in da se 
bo vse dobro izteklo. 
Medved Zdravko je resnično postal naš 
prijatelj, ves čas ga imamo v igralnici na 
dosegu rok. Kadar ga kdo potrebuje, ga 
vzame s police mu zaupa svoje misli, 
čustva in občutke. Poleg tega, da medved 
Zdravko deluje na otroke sproščujoče, se z 
njim lahko tudi igrajo in v igri uživajo.

pripravljeni pomagati in medved Zdravko 
jih je takoj prevzel s svojimi žametnimi 
očmi. Otroke je najbolj zanimalo, zakaj 
ima medvedek na sebi črne pike. Eden od 
otrok je vprašal, če ima pike zaradi bolečin 
v trebuščku. Povedala sem jim, da je to 
poseben medvedek. Ime mu je Zdravko 

Udobno smo se namestili na sedeže v pri-
jetno urejeni dvorani. Voditeljica nas je 
živahno pozdravila in pritegnila našo po-
zornost s kratkim, jasnim in zanimivim uvo-
dom. V nadaljevanju so se nam predstavili 
otroci glasbene šole z različnimi glasbenimi 
točkami in igranjem na raznovrstne instru-
mente. Naši otroci so spoznali instrumente, 
način igranja in zvok: trobente, klavirja, 
saksofona, kitare, prečne flavte, blok flavte, 

pozavne, violine in bobnov. Glasbeno pred-
stavitev so z velikim zanimanjem sprem-
ljali in se odzivali na glasbo. Ob igranju 
na violino so se umirili, ob zvoku bobna 
so postali živahni, piščalka jih je prijetno 
uspavala. Povezovalka je med skladbicami 
otrokom zastavljala uganke, vprašanja o 
instrumentih in s tem dodatno pritegnila 
otrokovo zanimanje. Med njo in mladimi 
poslušalci je komunikacija prijetno tekla. 
Urica poslušanja je zelo hitro minila. Zado-
voljni smo odhajali iz glasbene šole.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, 
otrokom in strokovnim delavcem glas-
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Mednarodno srečanje
v Tržiču

Vpis

mag. Metka Knific, foto: Kristina Zupan

Na Ljudski univerzi Tržič je od 3. do 6. ju-
nija 2013 potekalo srečanje predstavnikov 
šestih evropskih držav pod naslovom Eu-
ropean Project Grundtvig Reactivating 
Senior Citizens and Youngsters in Society 
“ReAge”. Gre za medgeneracijski projekt, 
kamor so vključeni partnerji iz šestih ev-
ropskih držav: Grčije, Velike Britanije, 
Romunije, Poljske, Nizozemske in Slove-
nije. Srečanja v Tržiču se je udeležilo 52 
predstavnikov iz vseh omenjenih držav. 
Glavna predstavitev je potekala v torek, 
4. junija, v Tržiškem muzeju, kjer je imel 
slavnostni nagovor tržiški župan mag. 
Borut Sajovic. Ljudska univerza Tržič je 
edini slovenski partner v tem projektu, kar 
narekuje še posebej odgovoren in profe-
sionalen odnos z vsemi vključenimi part-

GLASBENA ŠOLA TRŽIČ sprejema 
prijave na preizkus glasbenih sposob-
nosti 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 (kljunasta flavta, flavta, klarinet,
 saksofon)
-  tolkala.
VPIS JE OMEJEN.
Prijavnico za vpis v glasbeno šolo, ki je 
dostopna na spletni strain www.glasbe-
na-sola-trzic.si, lahko oddate po e-pošti 
na naslov: gs-trzic@guest.arnes.si, fak-
su na št. 04/59 61 451, po navadni pošti 
na naslov: Glasbena šola Tržič, Šolska 
ulica 2, 4290 Tržič, ali jo izpolnite v pi-
sarni glasbene šole v času uradnih ur od 
9. do 15. ure.
Za termin preizkusa glasbenih sposob-
nosti pokličite na tel. št. 04/59 80 700. 
Preizkus bodo kandidati opravljali v 
torek, 27. avgusta 2013 od 18. ure dalje 
po razporedu.
V predšolsko glasbeno vzgojo vpisu-
jemo otroke, rojene leta 2008 (starost 5 
let) in v glasbeno pripravnico, rojene leta 
2007 (starost 6 let), brez preizkusa glas-
benih sposobnosti v pisarni šole vsak dan 
v času uradnih ur do zasedbe oddelkov.

nerji. Cilji projekta so usmerjeni v spodbu-
janje medgeneracijskega učenja in razvoj 
inovativnih učnih metod, prenos kulturne 
dediščine med generacijami ter vključitev 
odraslih iz tretjega življenjskega ob-
dobja v vseživljenjsko učenje. Z izde-
lavo spominskih škatel in kreativnimi 
delavnicami so starejši mlade seznanili z 
zgodbami svojega življenja. Mladi pa so 
starejše poleg svojih zgodb, seznanili še z 
uporabo IKTehnologije. Vsebinska in or-
ganizacijska izvedba evropskega projekta 
tako lahko le dviguje pomen Slovenije in 
mesta Tržič v širšem evropskem prostoru.

Brezplačno počitniško 
izobraževanje
Na Ljudski univerzi Tržič želimo med 
počitnicami ustvariti kakovostno učno 
okolje in pripravljamo vsebine, za ka-
tere menimo, da bi bile zanimive za 
naše občane. Od 26. do 30. avgusta bo 

od 9.00 do 12.00 brezplačno vsak dan 
potekala slikarska delavnica pod men-
torstvom priznanega tržiškega slikarja 
Vinka Hlebša. Od 19. do 23. avgusta pa 
bodo udeleženci pod mentorstvom Nuše 
Klepanc lahko brezplačno utrjevali znanje 
računalništva. Za obe delavnici je potreb-
na predhodna prijava na tel. 04/5925551 
ali na elektronski naslov: info@lu-trzic.si.

bene šole Tržič za prijetno in poučno pred-
stavitev.

Obisk biologinje

Skupino Muckov in Želvic v enoti Palček je 
obiskala biologinja Nika Leben in otrokom 
predstavila majhne živali. Večina otrok je 
pobožala ščurka, žabo, činčilo, hrčka, kači, 
kuščarja in belega zajčka. Z zanimanjem 
so opazovali bradato agamo, kako je jedla 
kobilice. Otrokom je povedala, da morajo 
biti v naravi previdni, ker se živali bojijo in 
potem lahko tudi pičijo ali ugriznejo. Tudi 
v prostoru ne smemo biti glasni. Če bomo 
prijazni, bodo rade prišle do nas.
V zahvalo za obisk so otroci skupaj s 
starši prinašali v vrtec hrano za te živali. S 
tem tudi že najmlajši razvijajo čut in skrb 
za živali in odpravljajo strah pred temi 
živalmi.

Folklorni par in harmonikar
Zadnji majski dan sta enoto vrtca Tržič 
Palček obiskala Francka in Franci Pogačnik 
z Otoč, ki že 30 let s srcem plešeta pri Folk-
lorni skupini Bled, pridružil pa se jima je 
tudi harmonikar Jože Tišler iz Loma. Ple-
salca sta otrokom zaplesala polko in valček 
in jim predstavila narodno nošo. S plesom 
in pesmijo so se predstavili tudi otroci. 
Skupaj so plesali in peli ljudske narodne 
plese in pesmi, kot so: Abraham ima sedem 
sinov, Ob bistrem potočku je mlin, Moj 
klobuk ima tri luknje in druge. Manjkale pa 
niso niti Slakove Čebelice, Ti, ti, ti rožica 
od Modrijanov, za zaključek pa Daj mi 
poljub.
Otroci so bili navdušeni, vseskozi aktivni, 
zato si želimo, da nas še kdaj obiščejo in 
na tako prijeten način pomagajo ohran-
jati ljudsko izročilo. Vsem trem še enkrat 
najlepša hvala, da so si vzeli čas in prišli 
med nas.
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Številni pohodniki vsakodnevno obisku-
jejo priljubljeno vzpetino nad Tržičem. 
Tudi v soboto sredi junija, ob zamenjavi 
obrabljenih zastav, katere občasno po-
dari občinska uprava, je bilo veselo. Med 
udeleženci je bila znana pohodnica MARI-
JA iz naselja Virje! S svojimi častitljivimi 
leti hrabro in vztrajno premaguje strmi-
no do vrha. Prav tisti dan je osvojila 
»polovičko« končnega cilja akcije 100 + 5 
vzponov na Kamnek do konec leta. 

Pohvalno!

in Tej Štrukelj osvojila 1. mesto, 2. mesto 
Nika Nemec in Jure Jordan, 4. mesto Teja 
Kovač in Vid Smolej, 5. mesto Iris Nučič 
in Enej Košir, 6. mesto Ajša Račič in Brina 
Košir  in 7. mesto Lara Burzič in Marjetka 
Mohorič.
Naši člani so se odlično izkazali tudi v tuji-
ni: Timotej Koren je v Amsterdamu osvojil 
9. mesto v članski kategoriji break dance 
solo., Eva in Jaka 4. mesto (najboljša 
slovenska uvrstitev) ter Kaja in Klemen 
9. mesto na svetovnem pokalu v akrobat-
skem rock and roll-u v Riminiju.
Čestitke vsem plesalcem!!!

Pridružite se nam v programih: hip hop, 
break dance, electric, rock and roll, plesi za 
najmlajše, plesi za odrasle, joga, priprave 
na poroko. Vpisi že potekajo. Ravno tako 
vabljeni na brezplačni teden plesa in joge, 
ki bo potekal v prvem tednu septembra.

jetnega sedenja v lokalih, ampak nekaj 
še bolj preprostega in še bolj naravnega. 
Katrx športne vadbe, ki se v prijetni družbi 
izvajajo v športnem parku, ponujajo varen 
in zabaven način preživljanja prostega 
časa na svežem zraku. Izven organiziranih 
vadb pa lahko vsakdo najde kotiček za 
sprostitev ali svoj športni užitek. Čeprav se 
o podobnih idejah v športno rekreativnih 
krogih veliko razpravlja, redko pride do 
realizacije ... Kamenček v mozaik Katrx 
sporta je dodan, zdaj pa skupaj s Fit pow-
erji veselo in aktivno novim športnim pod-
vigom naproti.

Plesni klub Tržič je 22. 6. 2013 v športni 
dvorani v Strahinju organiziral tekmovanje 
za Pokal Slovenije v akrobatskem rock and 
roll-u. Do zadnjega kotička polna dvorana 
zvestih navijačev je tudi tokrat dokazala, 
da ljubiteljev RnR ne manjka. Poleg tek-
movalcev so na parketu uživale tudi sku-
pine Plesnega kluba Tržič ki so popestrile 
program tekmovanja in polepšale že tako 
lepo tekmo. Hip hop, break dance, cici 
skupina iz vrtcev Naklo in Tržič ter skupi-
na VDC Tržič so bili tudi tokrat odlični.
Rezultati tekmovanja v Strahinju: Med 
starejšimi mladinci sta 7. mesto sta osvo-
jila Izza Petek in Ian Polak Rožac; med 
mlajšimi pa Eva Đorđeska in Jaka Jordan 
1. mesto, 2. mesto Kaja Šmid in Klemen 
Vrankar, 8. mesto Nika Meglič in Domen 
Žepič, 16. mesto Lia Fajdiga in Jernej 
Rožac, 17. mesto Lara Peternel in Maj 
Štrukelj. V kategoriji MINI sta Teja Graski 

Športni park v Tržiču pomeni še en 
kamenček v mozaiku, ki ga sestavljam. 
Vsi, ki smo bili prisotni na odprtju novega 
parka, smo bili zagotovo navdušeni nad le-
poto okolice in potem še nad uresničeno 
idejo. Realizacija pomeni zamišljeni ob-
jekt in športno vadbo dejansko umestiti v 
prostor in med ljudi, ki jim je namenjen. 
Vsakdo, ki bo obiskal športni park Katrx 
na Gradu, bo prav gotovo navdušen. Vse 
to smo ustvarili zgolj zaradi želje, da bi 
Tržičani lahko aktivno preživljali prosti 
čas v športno urejenem okolju. Vem, da 
ne potrebujete le udobne postelje in pri-

Rock and roll plesalci tokrat v Strahinju

FIT POWERJI zgradili nov športni park Katrx
v Tržiču

Veselo na Kamnek

Janez Slatnar

športne novice

Plesni klub Tržič

Katarina Malovrh, fotografijo športnega parka objavljamo na naslovnici.
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Za vpise sem izbrala obe točki in različne 
poti. Pa mi je uspelo! Ni pa prav lahko, še 
posebej, če ti dolga zima »kaže zobe«, če 
zaradi dežja pot postane studenec, kadar so 
poti spolzke in blatne ... Na poteh sem se 
največkrat srečala z Malči, ki je zabeležila 
113 vpisov, pa Dragi, Danico in drugimi. 
Tudi one so si zastavile svoje cilje in ver-
jamem, da so zadovoljne z opravljenimi 
potmi in posledično dobrim počutjem.
Akcija KS Bistrica pri Tržiču »Od prazni-
ka do praznika« traja od praznične nedelje 
v začetku julija na Bistriški planini, ko 
se lahko vpišete prvič, pa do 20. junija 
naslednje leto. Tudi v letošnjem letu se 
je največkrat (350-krat) vpisala Marija 
Krsnik; med moškimi se je Medved Hari 
vpisal le nekajkrat manj. Podelitve priznanj 
v času krajevnega praznika, naj bi bile tudi 
spodbuda drugim, da se nam pridružijo.

V teh dneh se zaključujejo nekatere 
pohodniške akcije, ki so trajale približno 
leto dni, nekatere akcije še trajajo. Prav 
zaradi vpisovanja v pohodniške knjige si 
marsikdo naloži »svojo« nalogo, zastavi 
svoj cilj. Predvsem pa gre za zdrav način 
življenja, ki si ga odmerja posameznik z 
vsakodnevno hojo v naravnem okolju goz-
da in travnikov. 
V času od 1. junija 2012 do 31. maja 2013 
smo se članice in somišljenice Društva za 
osteoporozo vpisovale v pohodniški knjigi 
na Kamneku (873 m) in na Bistriški plani-
ni (1050 m). Na zaključni prireditvi, ki je 
bila organizirana za vsa društva kranjske 
regije na Visokem, se je zbralo blizu 200 
udeleženk. Podeljene so bile priložnostne 
nagrade za vse, ki smo se največkrat vpi-
sale v knjige na svojih območjih.
Sama sem si zadala »nalogo« 365 vpisov. 

V nedeljo, 2. junija, je balinarski klub Bis-
trica že 4. leto zapored organiziral državno 
prvenstvo v natančnem in hitrostnem iz-
bijanju za članice. Državnega prvenstva 
sta se udeležili tudi domačinki Eva Her-
vol in Monika Gros. Najprej je potekalo 
državno prvenstvo v natančnem izbijanju. 
Zmagala je domačinka Eva Hervol, ki 
je bila najboljša prav v vseh treh serijah 
tekmovanja. Najboljši rezultat je dose-
gla v finalu in zasluženo osvojila naslov 
državne prvakinje. Sledilo je tekmovanje 
v hitrostnem izbijanju. V napeti finalni 
tekmi je zmagala tekmovalka ljubljanske-
ga balinarskega kluba Krim Nina Novak. 
Medalje in pokale je podelil predsednik 
Območne balinarske zveze Gorenjske gos-
pod Mlinar Jožef Milan.

Balinarji BK Tržič AC Žepič so v tek-
movalni sezoni 2012-2013 dosegli ene-
ga svojih največjih uspehov, saj so v 
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Vpiši se in zmagaj (bodi zdrav in zadovoljen)! 

Balinarski klub
Bistrica ima
državno prvakinjo

Balinarski klub
Tržič AC Žepič –
prvak 1. državne lige

Erna Anderle

Brane Hervol Darko Primožič, predsednik

športne novice

Prepričana sem, da prav vsak daje na prvo 
mesto zdravje in dobro počutje, pa vendar-
le mimogrede najdemo kak vzrok, da ne bi 
šli »v breg«, če ne bi bilo vpisnih knjig. Na 
nek način tudi vpisi vlečejo. Akcija Planin-
skega društva Tržič »105-krat na Kamnek« 
traja od 1. januarja do konca novembra. V 
decembru se srečamo na podelitvi priznanj 
in veselem druženju.
Na vseh teh poteh je prijetno pokramljati s 
tistimi, ki jih srečuješ. Včasih je le pozdrav 
in nasmeh, ki ne izostane, vsakomur pa do-
bro dene. V dolini, ki je sicer na dosegu 
dlani, pa žal na te stvari prepogosto poza-
bimo.Tudi zato bomo še hodili!
Vas čudi, da je bilo v letu 2012 na tisoče 
vpisov v knjigi na Kamneku?

Srečno in varen korak na vseh poteh, ki si 
jih boste izbrali!

prvoligaški konkurenci gladko opravili s 
svojimi konkurenti, za smetano na torti pa 
je poskrbel še Jaka Kosirnik, ki je postal 
dvakratni mladinski državni prvak v igrah 
posamezno in v natančnem izbijanju.
Ob tem uspehu se člani društva iskreno 
zahvaljujemo vsem našim sponzorjem, 
predvsem AC Žepič in Orodjarstvu Knific, 
posebna zahvala pa je namenjena Občini 
Tržič, ki zagotavlja odlične pogoje za 
športne dejavnosti društva.

Tekmovalci BK Tržič AC Žepič
od leve stojijo: Marko Majeršič, Dušan Kavčič, Matej Kavčič, Jaka Kosirnik, Darko Primožič,
od leve čepijo: Izidor Ropret, Mitja Vrhovšek, Ignac Zupan, Emil Majeršič, Jan Kihler,
spredaj: Damjan Ahačič.
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Pred vami je napovednik za avgustovski del Tržiških polet-
nih prireditev. Tudi letos bo poskrbljeno tako za odraslo kot za 
otroško publiko, saj so sobotni dopoldnevi namenjeni otroškim 
predstavam in delavnicam, petkovi oz. sobotni večeri pa koncer-
tom in gledališkim predstavam za odrasle. Program se drži gesla 
»Za vsakogar nekaj: pridite in poglejte«, zatorej dobrodošli na 
Tržiških poletnih prireditvah 2013!

Sobota, 3. avgust
ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič
PREDSTAVA IN DELAVNICA O ZELENI ŽABICI 
EMI, KI NI MARALA VODE
Zelena žabica Ema nikoli ni marala vode. Če je le lahko, je v 
svojih najljubših roza kopalkah sedela ob robu velike mlake, 
srkala limonado in brala dnevno časopisje. Tako je Ema veljala 
za žabico, ki je daleč naokoli vedela največ. Predvsem pa je Ema 
poznala vse govorice, ki so krožile v bližnji in daljni okolici. In 
ker je včasih poslušala le z enim ušesom in brala tako na hitro, le z 
enim očesom, je kakšno informacijo razumela nekoliko po svoje. 
In prav zaradi tega se je življenje zelene žabice Eme pošteno za-
pletlo. Tako močno, da ji celo voda ni bil več tako zelo zoprna …

Sobota, 10. avgust
ob 10. uri na Trgu svobode
GUSARSKA ZABAVA Z ALENKO KOLMAN
IN KAPITANOM LUKO
Našemili se boste v gusarje in s pesmijo odšli na morje. Po gusar-
sko boste z gusarko in kapitanom Luko zaplesali ter zapeli vesele 
poletne pesmi (Gremo na morje, Juhuhu, Če si srečen, Barčica, 
Dobri gusar …). Naučili se boste tudi gusarski ples in s pomočjo 
kapitanovega zemljevida poiskali skriti zaklad ter si ga ob koncu 
gusarskega druženja prijateljsko razdelili.

Sobota, 3. avgust
ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič
KONCERT KATRINAS & BIG BAND VOX
Vokalna skupina KATRINAS in Big Band VOX sta pripravila atrak-
tiven glasbeni program, ki bo vključeval funk, latino, fusion in soul 
glasbo. Na sporedu pa bodo seveda tudi največje uspešnice zasedbe 
KATRINAS ter izbrani jazz standardi v priredbi za big band in 
vokalni trio. KATRINAS je zgodba glasbenega prepletanja 3 ženskih 
glasov - Sanje Mlinar Marin, Katarine Habe in Neže Drobnič Boga-
taj. Dekleta se rada sprehajajo skozi raznolike glasbene zvrsti in nas-
topajo ob različnih glasbenih spremljavah. V njihovem repertoarju 
najdemo evergreensko glasbo, energične latino ritme, prefinjen pop 
in tudi malo bolj rockersko obarvane skladbe. Big band VOX pa de-
luje v Velenju od junija 2010. Člani Big Banda prihajajo iz različnih 
krajev Slovenije in so na svoj način povezani z Velenjem. Da je big 
band zelo aktiven, kaže precejšnje število koncertov, ki so jih nanizali 
v tako kratkem času delovanja. Programsko niso omejeni in so odprti 
za vsako zvrst, kar dokazuje tudi sodelovanje z različnimi izvajalci.
Cena vstopnice; v predprodaji 5,00 EUR, na dan predstave 7,00 EUR 

Sobota, 10. avgust
ob 10. uri na Trgu svobode
DALMATINSKA KLAPA LUMIN
Dalmatinska klapa Lumin je vesela druščina, ki jo združuje 
ljubezen do glasbe, prav posebno mesto v njihovih srcih pa ima 
dalmatinska glasba, ki vzbuja občutek topline, veselja, nostalgije 
in napolnjuje s pozitivno energijo. Ker pa te lepe občutke radi deli- 
jo še s kom, so se odločili, da ustanovijo klapo in jo poimenujejo 
Lumin. Z glasbo bi namreč radi napolnili srca z žarkom ljubezni 
in veselja, duše pa razsvetlili z žarkom upanja in topline, kar se 
tudi skriva v imenu Lumin. 

Sobota, 17. avgust
ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič
PREDSTAVA: KEKEC IN PEHTA
Kekec užene Pehto. Ne verjamete? Ni treba. Pridite v Kulturni 
center Tržič, pa boste videli, slišali in začutili, kaj se je dogajalo 
na planini. Če bi poslušali Rožleta, bi bila Mojca še danes slepa 
deklica. Kekec pa Pehti zvito izmakne čarobne kapljice in potem 
… Saj boste videli. In ne pozabite: »dobra volja je najbolja na 
vsej širni zemlji tej! Lica rdeča, smeh in sreča. To zaklad je: hej, 
juhej!« Vsi gledalci so aktivno vključeni v predstavo. Predstava je 
nastala po istoimenski knjigi založbe Mladinska knjiga.

TRŽIŠKE POLETNE  
PRIREDITVE 2013
ZA VSAKOGAR NEKAJ: PRIDITE IN POGLEJTE
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Sobota, 17. avgust
ob 20. uri v Atriju Občine Tržič
KONCERT SKUPINE SPOONFUL
Skupina Spoonful je štiričlanska zasedba, ki deluje približno leto 
in pol. Ideje črpa iz neprecenljive glasbene zakladnice petdesetih, 
šestdesetih in sedemdesetih let. Izbor pesmi je raznolik in primer-
en za vse generacije. Na železnem repertoarju se najde kar nekaj 
izbranih klasik pravega črnskega bluesa.
Spoonful se s priredbami skuša čim bolj približati duhu pretekle-
ga časa in pristnemu zvoku glasbe, ki jo izvaja, obenem pa se želi 
oddaljiti od golega imitiranja in glasbi vtisniti svoj lasten pečat in 
svežino. Cilj je vsekakor ustvarjanje avtorske glasbe.
Cena vstopnice; v predprodaji 5,00 EUR, na dan predstave 7,00 EUR

Sobota, 31. avgust
ob 10. uri na Trgu Svobode
VELIKO OTROŠKO RAJANJE

Otroci bodo na Velikem otroškem rajanju lahko delali veliko 
stvari. Za bolj ustvarjalne bo tu svobodni umetnik Matevž, s ka-
terim bodo otroci lahko risali, ali pa se prepustili poslikavi obra-
zov s tatuji. Alenka Kos vas bo popeljala v vilinsko pravljico, 
na zabavni delavnici s čarovnikom Gregom pa se boste naučili 
čarati. Pomerili se boste v športnih aktivnostih in sodelovali na 
ustvarjalnih delavnicah. Za vas bodo pripravljena napihljiva igra-
la, rajali boste z maskotami in z Nodijem izbrali nadev za vašo 
palačinko ter jo okrasili po želji.

Sobota, 24. avgust
ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič
PREDSTAVA HOP V PRAVLJICO
To je zgodba o nagajivem Tinčku (v predstavi je vloga enakomer-
no razdeljena med dvojčka Tinčka in Tončka), ki si, tipično, 
nočeta umivati rok pred kosilom. Zato ponju pride čarovnica iz 
pravljice o Janku in Metki in ju popelje v pravljični svet, kjer 
srečate še druga pravljična bitja. Z zvijačnostjo in domiselnostjo, 
pa tudi z nekaj viteškega poguma, se spretno rešita in se vrneta v 
zavetje resničnega sveta. Gre za veselo igro s kopico zapletov, v 
katerih humor in spoštljivost razodevata značaje pravljičnih oseb. 
Avtor se spretno poigrava z junaki različnih pravljic, kar daje delu 
svojski pečat. 

Sobota, 24. avgust
ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič
STAND UP: ROJEN V JUGI
Se še spominjate časov, ko je mleko teklo iz plastičnih vrečk, ko so se 
otroci veselili Živalskega kraljestva in ko je bil Dan mladosti res dan 
z veliko začetnico? Z dobro mero nostalgije nas bo v dan mladosti 
novega vsakdana popeljal Perica Jerković, eden najprodornejših 

stand-up komikov zadnjih let, ki ga je neus-
miljeno kolesje usode iz Bosne prignalo na 
slovensko obalo. V dobri uri in pol nas bo po-
tegnil v vrtinec svojih najudarnejših šal, ki so 
se kalile na preko šeststo nastopih v Sloveniji, 
na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Bosni in 
Hercegovini in celo v Veliki Britaniji. 
Cena vstopnice; v predprodaji 5,00 EUR, na 
dan predstave 7,00 EUR
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športne novice

V šolskem letu 2012/2013 je na vseh treh 
tržiških osnovnih šolah ter na podružnični 
šoli v Goričah potekala interesna de-
javnost »Mini rokomet«, v katero je bilo 
vključenih 70 deklic letnika 2002 in 
mlajše. Od meseca novembra do aprila 
so potekali turnirji v »Mini rokometu« 
na OŠ Bistrici in OŠ Križe. Ob zaključku 
sezone pa je v nedeljo, 19. maja 2013, v 
Dvorani tržiških olimpijcev potekal turnir 

Dne 25. in 26. maja 2013 je v Bohinju 
potekalo odprto prvenstvo v kickboxingu 
KATANA OPEN BOHINJ. Tekmovanje je 
organizirala akademija borilnih veščin Bo-
hinj . Na tekmi je sodelovalo 100 tekmoval-
cev v naslednjih borilnih disciplinah Light 
contact, kick Light contact, low.kick in 
K-1. Na tekmovanju v kickboxingu je na-
stopilo kar 10 klubov, med njimi tudi kick-
boxing akademija borilnih veščin Tržič s 
člani: Rolandom Bukovnikom, Maticem 
Čebausom, Kristijanom Obradovićem, 
Borom Kogojem, Anžetom Mrakom, Zalo 
Kecman, Gabrijelo Makarić, Lucijo Le-
mut, Tajo Hafner, Manco Mrak. Osvojili 
smo kar 5 -zlatih medalj (Čebaus, Kec-
man, Hafner, Makarić, Kogoj), 5 srebrnih 
(Makarić, Obradović, Lemut, Mrak, Bu-
kovnik) in 1 bronasto (Anže Mrak).
Na koncu bi se rad zahvalil celotnemu 
klubu, članom in članicam ter otrokom 
za osvojene medalje in uspehe. Velika za-
hvala gre tudi staršem, ki so podpirali svo-
je otroke in trenerja ter vsem prijateljem, 
ki so navijali za nas in se veselili naših 
uspehov.

14., 15., 16. junija 2013 je mladinski 
odsek planinskega društva Tržič or-
ganiziral planinski tabor za mlade pla-
nince osnovnih šol Bistrica in Tržič s 
podružnicami. Udeležilo se ga je 30 
učencev od 1. do 6. razreda. Vodja tabora 
je bil načelnik mladinskega in vodniškega 
odseka Stane Koblar. Skupaj z mento-
ricami planinskih krožkov Tanjo Kralj, 
Joži Seifert, Darjo Mikulandra in planin-
skima vodnikoma Bernardom Aličem in 
Anči Žohar smo za učence pripravili in iz-
vedli naslednje vsebine: planinsko cvetje 
(pobarvanka, risanje), lov za zakladom 
(orientacijski pohod), zgodovina planinst-
va, planinske pesmi, športne igre, živali v 
gorskem svetu, zapis v planinske knjižice, 
družabne igre in hoja v hribe. Program so 
popestrili tudi gostje Asja Štucin z nara-
voslovno delavnico ob planinski mlaki, 
člani Gorske reševalne službe Tržič Matija 
Perko, Elemir Zrim in Jože Godnov z zelo 
nazornim prikazom reševanja z gora.
Vse se je dogajalo na področju Zelenice. 

Zaključek sezone v 
»Mini rokometu« 

Tržiški kickboxserji 
osvojili 11 medalj

Mladi planinci na 
taboru Zelenica 2013

Magda Mandelc, Ženski rokometni klub Tržič Edin Alijagić, trener

Maja Ahačič

za deklice v »Mini rokometu«, na katerem 
so sodelovale ekipe OŠ Goriče, OŠ Križe, 
OŠ Bistrica I., OŠ Bistrica II., RK Sava 
Kranj in ekipa ŽRD Škofja Loka. Namen 
tekmovanja je bil, da vsaka ekipa igra z 
vsako, kjer ne dobimo skupnega zma-
govalca, saj je bil poudarek na uživanju 
v rokometni igri in druženju, zato so vse 
deklice prejele medaljo za udeležbo na 
turnirju.
V sezoni 2013/2014 bo Ženski rokometni klub 
Tržič spet samostojno sodeloval z najmlajšimi 
deklicami v državnem prvenstvu Tekmovanje 
mladih. Za vse dodatne informacije o klubu 
in treningih lahko pokličete na telefonsko 
številko 051 441 800.

Prvi dan smo se z Ljubelja povzpeli do 
koče, drugi dan smo se povzpeli do sedla 
v dolini Suho ruševje, zadnji dan pa smo 
sestopili na Ljubelj. Prijazno in gostoljub-
no osebje v planinskem domu na Zelenici 
- oskrbnik Milan, kuharica Vida in Silvo 
v strežbi, nam je omogočilo bivanje, kjer 
smo se počutili sproščeno in domače.
V nedeljo smo se vrnili na Ljubelj obo-
gateni z znanjem o čudoviti naravi in s 
skupnimi doživetji, saj smo s sodelovan-

jem in dopolnjevanjem stkali dobre med-
sebojne odnose. Odrasli smo opravili 
prostovoljno delo v društvu, s tem ko 
smo svoje znanje in ljubezen do narave in 
naših gora prenašali na mlajše. Otrokom 
smo omogočili nove izkušnje, ki jih lahko 
doživijo le v naravi in v skupini. Skupaj 
smo se prepričali, da je narava dobra 
učilnica. Staršem smo hvaležni za za-
upanje, vsem sodelujočim pa za odlično 
izveden planinski tabor Zelenica 2013.
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Izvedeli smo, da bodo interniranci, ki so 
jih namenili v podružnico taborišča Mau-
thausen na Ljubelju, gradili predor. Živeli 
so v nemogočih razmerah, ki jih dokumen-
tarni film res dobro prikaže.
V Tržiču smo se hitro povezali, da smo za-
pornikom pošiljali pomoč. Mara Mozetič, 
Mira Nadišar, obe že pokojni, in jaz smo do-
bile zvezo s šoferjema, ki sta od takratnega 
gradbenega podjetja TDT pri Sokolnici na 
Ljubelj vozila gradbeni material. Moram 
povedati, da nekateri staražarji niso bili 
tako kruti, da so dovolili pomoč. Za božič 
1943 smo naredile majhne paketke, lepo za-
vile in dale vanje, karkoli smo imeli. Zbirale 
smo po terenu in pomagale, dokler nas 19. 
februarja 1944 niso odpeljali v begunjske 
zapore; mene, mojega očeta, Maro Mozetič 
in njenega očeta, Tatjano Smolej (Pirih), 
njeno sestro in očeta.
Od Tržičanov, ki so največ pomagali 
taboriščnikom, je bila Mici Mallyjeva. 
Izredno pogumna je bila. Zbirala je zanje 
cigarete, puloverje, nogavice ... Francoski 
interniranci so ji v zahvalo za vso pomoč po 
koncu vojne  postavili spominsko ploščo na 
grobu Mallyjevih na tržiškem pokopališču.
Po dveh mesecih strahu in gorja v Begun-
jah so nas po posredovanju dr. Elberta, 
enega glavnih mož v Bombažni predilnici 
in tkalnici, pripeljali v tržiške zapore, nad 
današnjo pisarno upokojencev. Od tam so 
nas odpeljali v Avstrijo, v pokrajino Lun-
gau; razporedili so nas po več krajih, delali 
smo na kmetih. Jaz sem kot šivilja hodila 
v štero. V maju 1945 nas je kamion RK 
pripeljal do Celovca. 4. maja smo bili že 
na Jesenicah, z Jesenic pa peš v Begunje, 5. 
maja smo prišli v Tržič.
Ko so se  pred leti začele komemoracije 
na Ljubelju, so vsa leta prihajali Franco-
zi, nekdanji zaporniki in graditelji tunela. 
Prišel je tudi nekdanji zapornik Jean Math-
ie (preminil letos, februarja 2013, star 93 
let). Dvajset let me je iskal in s pomočjo ing. 
Janka Tišlerja, ki je ogromno dobrega nare-
dil za zapornike, sva se srečala. Nepopisno 
sva bila vesela srečanja. Jean Mathieu je 
tudi sogovornik v filmu Delali smo tunel za 
Rajh. Tudi lani, junija 2012, sva se srečala 
na prostoru nekdanjega taborišča.«

Zora Konič ima zanimivih spominov na pre-
teklost našega kraja in ljudi ogromno. Vese-
la sem, da sem jim lahko prisluhnila. Njeni 
spomini so dragoceni.  Več jih je kot za eno 
knjigo. Svojo živo pripoved je zaključila z 
mislijo:«Vojna je velika packa!«
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Po TV si je bilo doslej dvakrat mogoče 
ogledati dokumentarni film o tem, v kakšnih 
pogojih so interniranci podružnice taborišča 
Mauthausen pod Ljubeljem gradili predor. 
V filmu imajo besedo tudi tri Tržičanke; 
Zora Konič in Boža Chaffin (Ziblarjeva 
Boža) kot priči tistih nečloveških časov ter 
prevajalka Mateja Dolžan.

Film me je spodbudil, da sem obiskala obe 
priči, Zoro Konič in Božo Chaffin.
Zora Konič mi je pripovedovala, kako je 
bilo tistega junijskega dne leta 1943, 12. 
ali 14. junija, ko je na tržiško želežniško 
postajo pripeljal vlak ob nenavadni uri, ob 
treh popoldne, običajna ura prihoda je bila 
ob petih popoldne. Stanovalcem soseske 
Trajbah, ne daleč od železniške postaje, in 
tistim, ki so stanovali v neposredni bližini 
nekdanje tržiške želežniške postaje, se je 
pisk vlaka zdel nenavaden. Od tega dogod-
ka je letos minilo 70 let.

»S sestro, očetom in krušno materjo smo 
takrat stanovali v Pekovi hiši blizu postaje. 
Takoj sem šla gledat, kaj ta izredni pisk 
pomeni, prav na postajo, tam je že bil 
gestapo. Ko so odprli vrata, so po dva, trije 
taboriščniki, ki so jih pripeljali iz Mauthaus-
na, od izčrpanosti popadali po tleh. Potem 
so gestapovci 300 ljudi postrojili na pros-
toru, to je bil velik prostor pred Koširjevo 
gostilno (danes ni več ne želežniške postaje 
ne Koširjeve gostilne). V Peku so delavci 
popoldanske izmene stali ob oknih in gle-
dali, kaj se dogaja. Prosila sem gestapovca, 
če smem ljudem dati malico in cigarete. 
Ni mi dovolil. Ko pa so gestapovci odšli, 
so stražarji dovolili delitev malice, ki so jo 
za izčrpane internirance odstopili Pekovi 
delavci. Medve s sestro sva se pomešali 
med uboge ljudi, jim delili malico in ciga-
rete. Vest o vsem tem je šla hitro naprej. 
Takrat sem že bila vključena v odporniško 
gibanje, že od leta 1942. Obveščevalna je 
dobro delovala. Med interniranci so bili 
večinoma mladi fantje in možje. Mislili so, 
da so v Avstriji, ker je bil na postaji napis 
Neumarcktl. Bila sem prva Tržičanka, ki 
sem se srečala z interniranci na želežniški 
postaji. Tako dobro se spomnim tistega 
popoldneva in tistega prizora, ko so stopali 
z vlaka, kot bi bilo včeraj. Naložili so jih na 
tovornjake in odpeljali proti Ljubelju. Ob 
cesti od cerkve sv. Andreja v Tržiču proti 
Ljubelju so pri oknih že čakali Tržičani in 
metali na tovornjake, kar so imeli. Največ 
kruh in cigarete.

Delali so tunel za Rajh - o trpljenju 
taboriščnikov v taborišču pod Ljubeljem
Jožica Koder, foto: iz arhiva Zore Konič in Bože Chaffin

Druga priča, s katero sem se pogovarjala, 
je starejšim Tržičanom še znana, čeprav 
je dolgo živela zunaj rodnega mesta, to je 
Boža Chaffin, Ziblerjeva. Njena življenjska 
pot vključuje mesta Split, Rim, Buenos 
Aires, Dunaj, najdlje je z možem Francois-
em živela v Parizu, 37 let. Govori več jezi-
kov. Danes kot vdova živi v Bistrici. Pose-
bej je želela, naj zapišem ime Mavčkovega 
Joža – Šilarjevega Joža iz Bistrice (1923-
2000). Bil je komandant Kokrškega odreda, 
ob koncu vojne, maja 1945, je rešil življenje 
taboriščnikom na Ljubelju, sicer bi jih 
postrelili Nemci, hoteli so jih odpeljati na 
Koroško, kjer bi jih pobili.

»Nikoli ne bom pozabila, kakšni reveži so 
bili interniranci, ne da se opisati, kako so jih 
pretepali, metali vanje steklenice, surovo 
mučili na vse možne načine. Pozimi so 
bili brez nogavic, sneg, mraz! Na Ljubelju 
gre mraz do kosti! Oni pa v coklah delat 
predor. Cokle ni smel pobrati, če je komu 
padla na tla. Taborišče je bilo uničevalno 
taborišče. Taboriščniki so bili v glavnem 
mladi fantje, med njimi je bilo največ Fran-
cozov. V taborišče sem prihajala skupaj 
z zdravnikom dr. Vladimirjem Premrou-
vom, možem moje sestre. Med ujetniki 
sem spoznala svojega bodočega moža 
Francoisa Chaffina. Bil je član francoskega 
odporniškega gibanja. Komaj dvaindvaj-
setleten je iz Mauthausna prišel v ljubeljsko 

Boža Chaffin z možem Francoisem.

Zora Konič, prva z desne, v družbi
z g. Jeanom Mathieujem in njegovo ženo lani 
v Podljubelju.
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Če imamo kristjani srce odprto za božji 
nagovor, potem moramo imeti odprte tudi 
oči za solze, ušesa za krike in srce za stisko 
svojega bližnjega. Župnijska Karitas Križe 
se odloča za veselje v Kristusu, ki ga ne-
prestano delimo z našimi bližnjimi, v stiskah 

ali opogumljajočih družabnih srečanjih. 
Na nedeljo svete Trojice, 26. maja, smo k 
bogoslužju povabili starejše župljane in var-
ovance Doma Petra Uzarja iz Bistrice. Med 
mašo so lahko prejeli krepčilni zakrament 
bolniškega maziljenja, po obredu pa smo si 
privoščili prijazen klepet ob dobro obloženih 
mizah v župnišču, ki ga je popestril tudi 
otroški pevski zbor. Letos se je vabilu odz-
valo preko 40 župljanov, največ doslej, zato 
smo sodelavci Karitas prepričani, da bodo 
takšna in podobna srečanja tudi v prihodnje 
osrečujoča in blagoslovljena.

Srečanje bolnikov
in starejših

David Ahačič, foto: Anita Albreht

taborišče. On je edini ostal živ od tistih, ki 
so bili posebej zaznamovani z rdečo piko, 
take so imeli pravico ustreliti takoj. 

Enkrat sem šla kar v logar (zapor), kot da 
me boli zob. Dali so mi aspirin, hkrati pa 
sem poslušala šefa logarja, ki se je hvalil, 
koliko zlata so pobrali, tudi s puljenjem 
zob. Lakota je taboriščnike spremljala vsak 
dan. Jedli so, z eno besedo lahko rečem: 
čorbo. Nekoč so ukradli hrano esesovcem, 
kar v kape so jo hiteli nakladat, zelo zelo so 
bili lačni. Veliki reveži. Tudi na Ljubelju je 
bila v navadi metoda špalirja. Za sv. Bar-
baro, zavetnico rudarjev so, taboriščnikom 
v posmeh, dali glavnike; čeprav so bil obriti 
na balin, povsod pobriti do golega.

Logoraši (zaporniki) v celicah so imeli svo-
jega zdravnika!! Dr. Premrou je zdravil civil-
no osebje, to so bili šoferji, gradbeni inženirji 
– vsi so bili proti Hitlerju, razen enega.

Tudi jaz sem okusila zapore – v Begun-
jah. V bunkerju sem bila skupaj z Langovo 
Nušo, še danes sva prijateljici. Iz zapora me 
je rešila sestra Jožica, žena dr. Premrouva. 
Iz Begunj sem v Tržič prišla peš. Živih prič 
tistega brutalnega časa ni več veliko.«

Obe sogovornici sta poudarili velike zas-
luge Tržičanov pri pomoči taboriščnikom, 
še posebej Mallyjeve Mici. In da se ne sme 
kaj takega več ponoviti.

Rokodelska skupina Nežke, ki deluje v 
okviru Društva Sveta Neža za ohranjanje 
kuture in razvoja kraja Brezje pri Tržiču, 
se je v dneh od 7. do 9. junija 2013 pred-
stavila na razstavi v Galeriji Ferda Ma-
yerja v Tržiču.

Za popestritev razstave so »Nežke« 
vključile tudi oblikovalko stekla Nušo 
Ravbar z izdelki iz recikliranega stekla in 
mlado slikarko in harmonikašico Moniko 
Stržinar. Na razstavi je imela svoj pred-
stavitveni plakat Rožnovenska pot, ki prav 
tako deluje v okviru Društva Sveta Neža 
(več o tej romarski poti lahko zveste na 
internetni strani www.roznovenskapot.si).
Razstava je bila zelo dobro obiskana in z 
navdušenjem sprejeta od obiskovalcev, ki 
so v knjigo vtisov zapisali lepe misli, kot 
na primer: 
»Ta razstava razveseljuje pogled na lepo-
to nitk in zank, ki so jih NEŽKE ujele v 
posebno lepoto. Kar zavidam jim, da znajo 
ustvariti čudovita ročna dela.« (Joži)

Vtisi z razstave ročnih del rokodelske skupine »Nežke«

Marija Ostrelič in Marina Berlot; foto: Drago Peteh

»Zelo mi je všeč. Koliko truda je vloženega 
v to delo! Kako lepo, da se oživlja poza-
bljeno. Le tako naprej!« (Marija)
»Čudoviti izdelki.  Vidi se, da so nare-
jeni s srcem in zavedanjem lepot, ki ga 
izžarevajo slovenski motivi. Čestitke 
vsem, ki ohranjajo tradicijo.« (Ada)

Organizatorji razstave se zahvaljujemo 
vsem, ki ste pripomogli k uspešni razstavi, 
še posebno Občini Tržič za finančni 
prispevek in Krajevni skupnosti Tržič-
mesto za razstavni prostor Galerije Ferda  
Mayerja.
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Gozdno bogastvo je bilo eden od razlo-
gov, da je baron Julius Born leta 1891 
odkupil od Kranjske industrijske družbe 
številna gozdna območja na področju 
tržiške občine. To dejanje je pomenilo 
takojšnjo sistematično urejanje gozdnega 
gospodarstva, graditve gozdnih promet-
nic, poslopij, skratka, velik razvoj.
Po naključju smo v knjižnico prejeli fo-
tografijo gozdne železnice z delovnim 
naslovom: Transport hlodov v prejšnjem 
stoletju nekje v okolici Tržiča. O izvoru 
slike vemo le to, da se nahaja v Gozdar-
ski knjižnici Biotehniške fakultete. Takoj 
je bilo jasno, da, če gre res za okolico 
Tržiča, potem govorimo lahko samo o 
Bornovi posesti v Jelendolu. Po primer-
javah z ostalimi fotografijami, ki niti niso 
tako redke, se je hitro izkazalo, da gre res 
za omenjeno železnico. Železnica je bila 
(domnevno) zgrajena leta 1903. Proga 
je bila dolga 5,5 km, s širino tira 60 cm. 
Tekla je do Medvodij, kjer je bila glavna 
nakladalna postaja. Prvo lokomotivo je 
poganjal enosmerni električni tok nape-
tosti 550 V, imela je moč 15,6 kW, do-
bavila jo je nemška tovarna AEG. Že od 
leta 1895 je na potoku Dovžanka delovala 
električna centrala s turbino in dvema 
generatorjema, kjer se je napajala.
Zanimiv je vzrok, zakaj naj bi se baron 
Born odločil za postavitev električne 
železnice. Ravno v tem času je namreč 
potekala gradnja železnice Tržič–Naklo. 

Zanjo si je močno prizadeval tudi baron, 
saj bi mu omogočila večjo prodajo izdel-
kov. Manj znano pa je, da si je močno 
prizadeval tudi za to, da bi bila omenjena 
železnica na električno vleko. Sam je bil 
namreč močan lastnik vodnih pravic v 
tržiški okolici. Električna lokomotiva bi 
pomenila zanj pomembnega in dobrega 
odjemalca. Njegova gozdna železnica je 
tako predstavljala mdr. tudi vzor, kako 
naj bi obratovala železnica Tržič–Naklo. 
Prizadevanja so bila sicer zaman, vendar 
je gozdna železnica delovala naprej. Vse 
do druge svetovne vojne, ko je bila proga 
minirana, uničena pa tudi vsa ostala infra-
struktura do te mere, da na kakršnokoli 
popravilo ni bilo več mogoče računati. 
Bile pa so potrebe po lesu po drugi svetov-
ni vojni tolikšne, da so še malo podaljšale 
njeno tradicijo. Železniško progo so po-
pravili in od nekod pripeljali novo, dizel-
sko, 8-tonsko zverino, ki pa je bila za 
tukajšnjo progo pretežka. Prihajalo je do 
ugrezanj in vedno novih okvar. 
Med tem so na opuščenem gradbišču nek-
danjega podružničnega taborišča Mau-
thausen na Ljubelju samevale tri lokomo-
tive, ki so služile odvažanju materiala iz 
tunela. Ena od teh, mala dvoosna dizel-
ska lokomotiva (cca. 3 tone) je nazadnje 
pristala v Jelendolu, takrat še Puterhofu, 
in je tako povsem nadomestila prejšnjo 
električno lokomotivo. Pogoji, ki so pel-
jali tradicijo gozdne železnice naprej, pa 

Ena prvih železnic svoje vrste na Slovenskem so nazadnje pripeljali tudi do njenega pro-
pada. Uvajati se je začel transport s kami-
oni, katerega prednost je mdr. bila, da se 
je les transportiral naravnost v Tržič, brez 
prekladanja v Jelendolu. Tudi nov način 
gospodarjenja je pripeljal do tega, da se ni 
več toliko sekalo »v frato«, ampak manj in 
na več točkah, kar tudi ni bilo ugodno za 
železnico. Njen kompleks je s svojo infra-
strukturo predstavljal idealno lokacijo za 
novo gozdno cesto, primerno za kamione. 
Proga je bila tako demontirana in tiri z 
vagoni prodani za staro železo. Lokomo-
tiva je bila prodana na gozdno železnico 
v Mislinji. Z letom 1953 naj proga ne bi 
več delovala.
Kako torej prepoznamo, ali se na slikah 
pojavlja predvojna (precej redkejša) ali 
povojna lokomotiva? Razlikujeta se po 
obliki, za primerjavo navajam, da je 
priložena slika pribl. iz leta 1947, torej iz 
drugega obdobja. V logično pomoč pa so 
nam tudi električni drogovi ob progi, ki 
so na povojnih fotografijah večinoma že 
odstranjeni, saj jih dizelska lokomotiva ni 
potrebovala.In za konec: če boste ob prebi- 
ranju naših zgodb rekli: »O, o tem sem pa 
tudi jaz nekaj/tole slišal,« se le spomnite 
na Knjižnico dr. Toneta Pretnarja in nam 
to sporočite. Veseli bomo vaših popravkov 
ali opomb. Tako se tudi zahvaljujemo ge. 
Mariji Petek za njen odziv na našo zgodbo 
o slaščičarjih v Tržiču.

VIRI: Tadej BRATE, Gozdne železnice 
na Slovenskem, Ljubljana, 1994. Sara 
MEGLIČ, Baron dr. Carl Born - spomini 
na Borna še živijo. Zgodovina. Razisko-
valna naloga. Tržič, 2008.

med ljudmi

Nejc Perko, foto: Gozdarska knjižnica Biotehniške fakultete
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prisrčno predstavo lipicancev. Kmetija je 
tako veliko skupino obiskovalcev spreje-
la prvič, saj se še urejuje in dokončuje, da 
bo lahko v polni meri zaživela. Je pa lep 
primer ohranjanja 300 let stare dediščine 
s sodobno vsebino.
In že je prišel čas, ko so se kmalu po 
13.00 uri začeli oboji pohodniki zbirati 
v restavraciji Raj v Tržiču, kjer je bil 
zaključek pohodov, merjenja krvnega 
sladkorja, kosilo in malo zabave ob pri-
jetni glasbi, prisotne pa je pozdravil tudi 
župan Borut Sajovic. Vsak udeleženec je 
dobil tudi priložnostno darilo.

Pa še o udeležencih. Merčunovega po-
hoda se je udeležilo 24 pohodnikov, po-
hoda po Lomu pa kar 86. Poleg Tržičanov 
so prišli iz prav vseh gorenjskih društev, 
13 pohodnikov pa tudi iz Društva diabe-
tikov Slovenj Gradec. Prišli so tudi pred-
stavniki podjetij, ki donirajo material za 
naše akcije in merjenja. Ne smemo pa 
pozabiti tudi štirih Merčunovih sorod-
nikov iz Mengša.

Dan smo preživeli v lepem vremenu, 
polni dobre volje in lepo je bilo spoznati 
veliko novih ljudi.  
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Letošnje srečanje je bilo že 12. po vrs-
ti. Naj spomnim, da je dan namenjen 
spominu na dr. Ljudevita MERČUNA, 
ki je leta 1954 umrl na poti na Storžič. 
Ob 50-letnici njegove smrti smo Zveza 
društev diabetikov Slovenije in naše 
društvo iz Tržiča na skali, kjer je umrl, 
postavili spominsko ploščo in do tja 
vsako leto vodi MERČUNOV POHOD. 
Izhodišče pohoda je Dom pod Storžičem 
in letošnji udeleženci so začeli prihaja-
ti že kmalu po šesti uri. Po jutranjem 
pozdravu in nagovoru so pohodniki odšli  
na pot. Pohod je potekal brez zapletov, 
posebej pa so bili deležni občudovanja 
štirje najmlajši pohodniki, ki so na svoji 
poti občudovali polža, razne cvetice in 
trave in našli še več zanimivosti čisto pri 
tleh. Pri spominski plošči so pohodniki 
prižgali svečo, nato pa se vrnili nazaj.

Rekreacijski pohod po zanimivi gor-
ski vasici Lom pod Storžičem pa je bil 
namenjen za manj kondicijsko priprav-
ljene pohodnike. Zbirališče je bilo na 

Z ekološko kmetijo Robež smo se spozna-
li v sklopu Merčunovega dne. Tokrat pa 
je odprla svoja vrata obiskovalcem, da 
pokaže vse, kar kmetija lahko ponudi. 
Zato je srečanje imelo naslov Narava nas 
zdravi in osrečuje. Pri pripravi je nekaj 
malega sodelovalo tudi naše društvo.
V pestrem celodnevnem programu je 
gostiteljica Darja Peharc predstavila 
možnosti, ki jih obisk eko kmetije ima. 
Vsebinsko je bil program zelo bogat, saj 
je v smislu naslova prikazal velik po-
tencial, ki ga ima ta kmetija. Dopoldne 
smo si ogledali zanimiv dresurni nastop 
lipicancev, nato pa prisluhnili predavanju 
o konjih in možnostih, ki jih dajejo kot 
terapevtski pripomoček pri raznih terapi-
jah. To je predstavila Anastazija Lavrič, 
ki skrbi za konje v Zavodu za invalidno 
mladino Kamnik. Njene izkušnje so bile 
nadvse zanimive. 
Popoldanski program je bil najprej na-
menjen pripravi kosila z domačimi 
pridelki, nato pa še medicinski pediku-
ri, masažam, udeleženci so spozna-
vali različna zelišča v domačem vrtu, v 
vodenem sprehodu po okolici kmetije pa 

Merčunov dan v Tržiču

Dan na kmetiji Robež v Lomu

Ana Marija HAFNER

Ana Marija HAFNER

med ljudmi

terasi Gasilskega doma v Lomu, kjer so 
ostala parkirana vozila, pohodniki pa 
so se po uvodnem pozdravu in jutranji 
kavi, peš odšli proti Grahovšam. Med 
udeleženci smo se posebej razveselili 
predsednika Zveze društev diabetikov 
Slovenije Petra Miklavčiča in častnega 
člana Zveze Jožeta Snoja. Prva postaja 
je bila delavnica MG METAL, ki je v 
lasti Milana Megliča in tu so si pohod-
niki ogledali proizvodnjo kovinskih 
izdelkov. Prijazni domačini so jih lepo 
sprejeli in vsi dobre volje so se napotili 
proti Hariževi turistični kmetiji, kjer jih 
že  čakala domača malica, prijeten spre-
jem in nadvse lep razgled kar daleč po 
Gorenjski. Nato so se spustili navzdol 
do Robeževe ekološke kmetije, kjer jih 
je pri ograji na travnik pričakala prijaz-
na gostiteljica Darja PEHARC. Večina 
je bila začudena, da ni potrebno oditi v 
Lipico, če hočeš videli lipicance, na tej 
kmetiji jih imajo kar pet. Tu so izvedeli 
marsikaj o poslovanju in delu na ekološki 
kmetiji, ogledali pa so si tudi zanimivo in 

so nabirali prave gozdne jagode, obirali 
divjo češnjo in se hladili s studenčnico.

Prelep dan, ni kaj. Ta dan je narava vse 
udeležence res osrečila.
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cija pripotovala v soboto dopoldne, 
si popodne ogledala rudarski muzej, 
zvečer pa sodelovala na slovesnostih v 
okviru praznovanj državnega praznika. 
V tem delu je sodeloval tudi župan mag. 
Borut Sajovic, ki je v priložnostnem 
govoru izpostavil osnovna sporočila 
francoske revolucije, ki pa so aktualna 
tudi danes. V nedeljo so v pobratenem 
mestu praznovali 450-letnico rudar-
stva, ki je že pred leti zamrlo, vendar 
pa z različnimi društvi in dejavnost-
mi ohranjajo spomin na dejavnost, ki 
je dolga leta zagotavljala zaposlitev 
večini prebivalcev. Po slovesnostih so 
člani delegacije skupaj s predstavniki 
pobratenega mesta položili venec pri 
spomeniku slovenskim taboriščnikom, 
obiskali častnega občana našega mesta 
g. Paula Baumana in se nato še se- 
stali s člani Komiteja za pobratenje. 
Na razgovoru je bila glavna tema vse-
bina nadaljnjega sodelovanja, še pose-
bej priprave na praznovanje 50-letnice 
pobratenja, ki se hitro bliža. V razpravi 
je bilo izpostavljeno tudi razmišljanje o 
povezovanju na področju mineralogije, 
organizacije razstav oziroma sejmov, tu-
rizma, mladinskih in športnih dejavnos-
ti. Ne glede na ekonomske in finančne 
težave pobratenje ne sme biti ogroženo, 
prijateljsko sodelovanje in povezovanje 
je potrebno ohranjati, pa čeprav v mini-
malnih okvirih.

Že po tradiciji se predstavniki Občine 
Tržič sredi meseca julija udeležujejo 
praznovanja francoskega državnega 
praznika 14. julija v pobratenem mestu 
Sainte Marie aux Mines. Letos se je va-
bilu odzvala sedemčlanska delegacija, 
ki jo je vodil župan mag. Borut Sajovic. 
Na poti v Francijo se je delegacija v pe-
tek, 12.7. popoldne, na povabilo župana 
Untergrombacha g. Karla Mangeija, 
mesteca, ki je tudi pobrateno s Sainte 
Marie aux Minesom, ustavila v Bruch-

Delegacija občine Tržič na obisku v Bruchsalu
in Ste Marie aux Mines

Jože Klofutar, predsednik Komisije za mednarodno sodelovanje
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industrijski obrat Siemensa, ki pa je v 
celoti propadel. Veliko pozornost in na-
porov vlagajo v področje turizma, kjer 
imajo kar velike načrte. Mesto Bruch-
sal je pobrateno s 4 mesti, med njimi 
je tudi Gornja Radgona. Ob odhodu so 
predstavniki Bruchsala uradno povabili 
župana g. Sajovica, da mesto obišče za 
dalj časa, kar bi izkoristili za razgovore 
o možnostih sodelovanja na različnih 
področjih, še posebej ekonomskem.V 
Sainte Marie aux Mines je delega-

salu, v občini, katere del je Untergrom-
bach.  Gostitelji so po uradnem sprejemu 
v mestni hiši najprej predstavili občino, 
njeno organiziranost in delovanje ter 
delegacijo seznanili z dejavnostjo na 
področju gospodarstva, kulture, športa 
in šolstva. Člane delegacije so nato naj-
prej popeljali na ogled Bruchsala, nato 
pa še Untergrombacha.

Mesto Bruchsal sestavlja pet mestnih 
skupnosti - ena od njih je tudi Unter-
grombach s šest tisoč prebivalci – v 
katerem živi približno 43.000 prebival-
cev. Mesto je bilo leta 1945 zaradi 
ameriškega bombardiranja skoraj v 
celoti porušeno (več kot 1000 žrtev), 
po vojni je potekala obnova, ki je tra-
jala do leta 1975, ko so uspeli obnoviti 
še zadnji, največji in najlepši objekt 
– mestno palačo! Glavna dejavnost je 
kmetijstvo, nekaj malega je tudi indus-
trije, kjer gre bolj za manjše, zasebne 
obrate. Pred leti je bil v tem mestu velik 
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Na povabilo italijanskih vojaških gorni-
kov A.N.A., sekcije Marostica, se je 30 
članov ZVGS tudi letos med 12. in 14. 
julijem udeležilo slavnosti v spomin pad-
lim v I. svetovni vojni na območju pogorja 
Ortigara. Na Ortigari so potekali boji med 
avstro-ogrsko in italijansko vojsko. Pad-
lih ali pogrešanih in ranjenih je bilo preko 
24.000 italijanskih in okoli 8.000 avstro-
ogrskih vojakov. Veliko jih je bilo prepoz-
nanih, mnogo jih je neznanih. V grobnici 
v Asiagu, ki je tretja največja italijanska 
kostnica iz I. svetovne vojne, je skupno 
okoli 56.000 padlih, okoli 37.000 italijan-
skih in okoli 28.000 avstro-ogrskih voja-
kov. Na tem območju se je zelo junaško 
boril tudi 17. pešpolk Kranjskih Janezov.
Naš prvi postanek je bil v Asiagu, kjer 
smo se srečali z gostitelji alpini, ki so 
nam razkazali kostnico in predvajali film 
iz tistih časov. Po ogledu kostnice smo si 
ogledali mesto in njegove znamenitosti. 
Srečali smo se tudi z vojaškimi gorniki iz 
Avstrije. Odpeljali smo se do parkirišča 
pod kočo Ref. Cecchin, kamor smo se 
povzpeli in si v šotoru uredili ležišča. V 
družbi gostiteljev alpinov iz Marostice 
smo povečerjali. 

Naše prvo potepanje po Sloveniji že 
tradicionalno pričnemo na Brezjah in 
Bledu. Že prvi jutranji žarki so napo-
vedovali prijeten dan. Kratka vožnja 
do našega največjega romarskega kra-
ja je bila prijetna. Na Brezjah smo se 
udeležili sv. maše, ki nas je napolnila 
z notranjim mirom. Za spomin smo se 
fotografirali pred vhodom. Odpeljemo 
se na Bled, biser Gorenjske. Panoram-
ska vožnja okoli jezera, obsijanega 
s sončnimi žarki, ni nikogar pustila 
ravnodušnega. Spremljale so nas pletne, 
po jezerski gladini pa so mirno plavali 
labodi in race. V Mali Zaki, ki je bila naš 
cilj, so nas pozdravile mogočne krošnje 
divjih kostanjev. Na terasi s čudovitim 
pogledom na jezero in otok v ozadju 
smo si privoščili kavo ter se posladkali s 

Miro Roblek, foto: Tomaž Pirjevec 

Maja Lapuh
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Ortigara 2013 

Spomladanski izlet 
stanovalcev Doma 
Petra Uzarja

Zjutraj smo se odpravili proti Dolina degli 
Sloveni (Dolina Slovencev), po poti ki so 
jo izbrali gostitelji. Tu so ostanki vojaških 
domovanj Kranjskih Janezov, kjer je še 
vedno plošča v spomin na 17. pešpolk s 
slovenskim napisom. V spomin našemu 
članu, ki je pred kratkim preminil in je 
bil že udeleženec dveh preteklih akcij na 
Ortigari, smo prižgali svečko. Pot nas je 
vodila preko vrha Ortigare (2106 m) nazaj 
v tabor. Po kosilu se je del naših članov 
odpravil v Asiago, kjer je bila v kostnici 
osrednja spominska slovesnost s polagan-
jem vencev. Te slovesnosti se udeležijo 
vse sekcije alpinov iz Italije, kot tudi gos-
tje iz Avstrije in Slovenije. Slovesnost je 

piškoti. Zaželeli smo si, da bi posedanje 
na prijetno toplem soncu kar trajalo in 
trajalo. A kaj, ko nas je do zvončka želja 
na otočku ločilo »nekaj litrov« vode. 
Tiktakanje ure pa nas je opomnilo, da 

zelo svečana in si jo ogleda veliko ljudi.
Naslednji dan so se naši člani odpravili 
na vrh Ortigare, kje je bila slovesnost, 
spominska maša in polaganje vencev za 
italijanske in avstro-ogrske vojake. V 
maši je v slovenskem jeziku somaševal 
vojaški kaplan Slovenske vojske. Nekateri 
smo ostali v taboru in opravili sprehode 
v okolici ter si ogledali strelske jarke in 
opazovalnice nesmiselnih vojnih dejanj. 
Po vrnitvi naših članov, kosilu, medseboj-
nem obdarovanju in prisrčnem slovesu od 
organizatorjev in avstrijskih kolegov, smo 
se spustili v dolino do avtobusa tržiškega 
Integrala, ki nas je s prijaznim voznikom 
Matjažem varno odpeljal domov.

se pravljica današnjega dne počasi bliža 
koncu. Še poslednje klikanje fotoapara-
ta na obali Blejskega jezera, za katerega 
pravijo, da je edini raj, katerega nam ne 
more nihče izgnati.
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Solarni sistemi
za pripravo tople
sanitarne vode

mag. Samo Cotelj

naše okolje, pisma bralcev
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Solarni sistem za pripravo tople vode je 
sestavljen iz sprejemnikov sončne ener-
gije, hranilnika tople vode, povezovalnih 
cevovodov, druge hidravlične in električne 
opreme ter medija za prenos toplote. Sis-
tem je možno vgraditi povsod tam, kjer 
imamo primerno sončno lego. Lokacija 
vgradnje ne sme biti senčena zaradi dru-
gih stavb, gozda, hribov. Optimalno di-
menzioniran solarni sistem običajno zelo 
dobro prevzame pripravo tople vode v 
toplejših mesecih (april - oktober), v tem 
času lahko pokrijemo s solarnim sistemom 
ca. 90 odstotkov potreb po topli vodi, pre-
ostalih 10 % pa pridobimo s pomočjo el. 
energije, v zimskem času je solarni sis-
tem manj učinkovit, vendar kljub temu 
pridobimo kar nekaj toplotne energije za 
predgrevanje tople vode, na končno tem-
peraturo ca. 60°C jo segrejemo s pomočjo 
kotla za centralno gretje. Solarni sis-
tem v kombinaciji z ogrevalnim kotlom 
običajno zagotavlja celoletno ekonomično 
oskrbo s toplo vodo. Potreba po energiji za 

Gorenjska plaža

V Tržiču smo pričeli z gradnjo Goren-
jske plaže, kompleksa malih bazenčkov s 
prostorom za kulturne prireditve! Ker me 
mnogi sprašujejo, zakaj začasno ne hodim 
na seje Občinskega sveta, je tole kratko 
pojasnilo!
Mediji so poročali o izjavah župana Sajo-
vica o upravičenosti gradnje bazena, ki pa 
so neresne in le pršenje megle med ljudi! 
To, kar trdi Sajovic, je za otroke, ki radi 
poslušajo pravljice in se veselijo igračk, ki 
jim jih nosi dedek Mraz!
Vsekakor gradnja bazena v Tržiču, sredi 
alpskega podnebja in še na lokaciji, ki 
ni primerna, poraja nešteto vprašanj, 
predvsem eno: zakaj? Kaj vodi Občino 
in politiko v njej k takim investicijam? Že 
gradnja Planinskega doma na Zelenici je 
popolna brca v temo, je povsem nerenta-
bilna, predraga in z vrsto manipulacijami, 
ki jih policija, Komisija za preprečevanje 
korupcija, tožilci in drugi ne vidijo (ali 
pa nočejo videti)! Dom je do pomladi 
sameval, za nameček pa smo po izgradnji 
prenočitvenih kapacitet ukinili smučišče 
Zelenenica, zaprli so Hotel Ljubelj, Kom-
pas pa restavracije in turistične objekte. 
Komu služi Dom na Zelenici, ne vem, 

pripravo tople vode pri 4-članski družini 
se giblje med 2.000 in 3.000 kWh na leto, 
dobro dimenzioniran solarni sistem pokri-
va v celoletni oskrbi do 80 % teh potreb, 
to pomeni, da tak solarni sistem lahko na-
domesti do 750 l kurilnega olja letno, če 
preko poletja toplo vodo pripravljamo z 
ogrevalnim kotlom z nizkim izkoristkom, 
ki se običajno zaradi sevalnih izgub giblje 
od 30 do 40 %. Vgradnja optimalnega so-
larnega sistema naj bi se, ob upoštevanju 
povprečne cene vgradnje in sedanje cene 
energentov povrnila v povprečju med 4 
in 6 leti. Če upoštevamo, da je življenjska 
doba takega sistema med 15 in 20 leti, 
lahko zaključimo, da se vložena sredstva 
povrnejo večkrat.

mimoidočim pohodnikom, Sajovicu in An-
derletovi, potem se pa logika investicije 
konča!
Z bazenom je podobno! Vsi obstoječi na 
Gorenjskem imajo velike finančne težave 
z vzdrževanjem, z obiski … Tržič? Da ga 
gradimo, ker smo dobili Evropska sred-
stva, kot trdi Sajovic, je isto, kot bi rekli: 
lačnim in brezposelnim najprej kupimo 
kuhinje, stole in posode, hrano bodo dobili 
pa nekoč v prihodnosti!
Sami vemo, da je kopalnih dni v Tržiču 
med 25 in 45 na leto (podatki ARSO za 
Tržič o sončnih dnevih s temperaturo nad 
25°C), vemo, da iz EU dobiš denar, za 
katerega prosiš in da je cena izgradnje 
dobesedno nora (OŠ Tržič in Športna dvo-
rana Olimpijcev sta stali 3 mio EUR!!!). S 
kom še vedno tekmuje župan, ni nikomur 
jasno, investicije, s katerimi se ukvarja, pa 
govorijo le, da bi bilo bolje, če bi se uk-
varjal z veterino!! Porušili ali ukinili smo 
vse, kar je bilo vrednega (Muzej mamutov, 
Pekovo poslovno stavbo, Zelenico, ob-
voznico, CERO v Kovorju (joj joj), poletne 
prireditve) in namesto, da bi kandidirali za 
nepovratna sredstva za nova delovna mes-
ta, za nakup BPT in revitalizacijo te rak 
rane Tržiča, za dokončanje projekta kohez-
ije z vodovodi in kanalizacijami, gradili in 

Vgradnja solarnih sistemov spada med 
ukrepe rabe obnovljivih virov energije, 
zato vgradnjo podpira tudi država. Občani 
so upravičeni do pridobitve nepovratne 
finančne spodbude, če se prijavijo na jav-
ni razpis 18SUB-OB13 in vgradijo solarni 
sistem skladno s pogoji razpisa.
Več informacij o učinkoviti rabi energije, 
rabi obnovljivih virov energije lahko dobite 
v energetsko svetovalni mreži ENSVET 
(www.ensvet.si) oziroma v Energetsko 
svetovalni pisarni na občini Tržič, ki deluje 
vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk se 
predhodno dogovorite po telefonu 04 5971 
552 ali se naročite preko spletne strani 
http://www.trzic.si/esp.aspx (naročanje na 
brezplačno energetsko svetovanje). 

pripravljali teren za privabljanje investi-
torjev in podjetij, bomo skakali v vodo in 
plavali v dežju. Pa saj ne vem, nekdo je v 
tej občini zares nor!!
Sam od dne, ko se je intenzivno začela ta 
povsem zgrešena investicija, ne hodim na 
seje Občinskega sveta iz protesta!!! Smo 
Občina z največjim številom brezposel-
nih na Gorenjskem, z najnižjimi osebnimi 
dohodki in simbol revščine, čakamo še 
propad Peka, do katerega ni več daleč! 
Mi pa gradimo bazenčke za čofotanja?!! 
Kdo bo vzdrževal tak kompleks, koliko bo 
stalo samo ogrevanje vode, kje je finančna 
slika investicije? Tega svetniki nismo vide-
li, predlagam, da glede na »poštenost« 
župana in njegovih najožjih sodelavcev 
sami jamčijo za dobro poslovanje in inves-
ticijo s svojim premoženjem, saj je ravno 
to Sajovic zahteval pred leti, ko se je ustil 
v parlamentu!
Skratka: Ubogi Tržič in vsi, ki v njem 
živimo, brezposelni in lačni bomo sedeli 
v kulturnem centru Gorenjska plaža in 
poslušali nebuloze lokalnega šerifa, pred-
nost bo le ta, da se bomo po nakladanju in 
spuščanju megle lahko ohladili v bazenih z 
mrzlo vodo, za tiste, ki bi slučajno bruhali, 
pa menda ni poskrbljeno..

 Rupar Pavel
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Občina Tržič obvešča, da prodaja:

1) zemljišča parc. št. 195/21, k.o. 2141 – 
Podljubelj (ID 3955154), travnik v izmeri 
1.131,00 m², parc. št. 195/22, k.o. 2141 
– Podljubelj (ID 1602790), travnik v iz-
meri 37,00 m², parc. št. 195/23, k.o. 2141 
– Podljubelj (ID 2779098), travnik v iz-
meri 236,00 m², ki se nahajajo v območju 
za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 20 
SK2, ureditvena enota vas – oznaka v, in 
so po namenski rabi nezazidana stavbna 
zemljišča; zemljišča se prodajajo skupaj 
kot celota.
Izklicna cena: 59.599,80 EUR (brez 22% 
DDV, ki ga plača kupec)

2) nezasedeno dvosobno stanovanje – 
posamezni del št. 12, v stavbi št. 1006 k.o. 
2144 – Bistrica (ID 5600462), ID znak: 
2144-1006-12; nezasedeno dvosobno 
stanovanje v 5. etaži, s pripadajočo kletjo, 
skupaj v izmeri 53,54 m² (po SIST ISO 
9836), ki se nahaja v večstanovanjski 
stavbi na naslovu Cesta na Loko 11, 4290 
Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 
161/13 k.o. 2144 – Bistrica.
Izklicna cena: 54.300,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec)

3) nezasedeno dvosobno stanovanje – 
posamezni del št. 29 v stavbi št. 345 k.o. 
2144 - BISTRICA (ID 5575120), ID 
znak 2144-345-29; nezasedeno dvosobno 
stanovanje v 11. etaži, s pripadajočim 
pomožnim prostorom v 1. etaži, v izmeri 
58,45 m² (po SIST ISO 9836), v stano-
vanjski stavbi na naslovu Deteljica 3, 
4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. 
št. 235/7 k.o. Bistrica.
Izklicna cena: 56.200,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec)

4) nezasedeno dvosobno stanovanje – 
posamezni del št. 2, v stavbi št. 115 k.o. 
2143 – Tržič (ID 5681187), ID znak: 2143-
115-2; nezasedeno dvosobno stanovanje v 
3. etaži – v 1. nadstropju, s pripadajočimi 
kletnimi prostori, skupaj v izmeri 44,02 
m² (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v 
večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 
9, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini 
parc. št. 395/23 k.o. 2143 – Tržič.
Izklicna cena: 38.600,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec)

5) nezasedeno dvosobno stanovanje – 
posamezni del št. 5, v stavbi št. 14 k.o. 
2143 – Tržič (ID 5606070), ID znak: 

2143-14-5; nezasedeno dvosobno stano-
vanje v 4. etaži – v mansardi, s pripadajočo 
kletjo, skupaj v izmeri 66,20 m² (po SIST 
ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski 
stavbi na naslovu Ravne 6, 4290 Tržič, ki 
stoji na nepremičnini parc. št. 392/3 k.o. 
2143 – Tržič.
Izklicna cena: 54.400,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec)

6) nezasedeno dvosobno stanovanje – 
posamezni del št. 6, v stavbi št. 14 k.o. 
2143 – Tržič (ID 5606071), ID znak: 2143-
14-6; nezasedeno dvosobno stanovanje 
v 4. etaži – v mansardi, s pripadajočimi 
kletnimi prostori, skupaj v izmeri 55,65 
m² (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v 
večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 
6, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini 
parc. št. 392/3 k.o. 2143 – Tržič.
Izklicna cena: 46.700,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec)

7) nezasedeno enosobno stanovanje – št. 
dela stavbe 12, št. stanovanja 12, v stavbi 
št. 136 k.o. 2143 – Tržič, v mansardi, s 
pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj 
v izmeri 35,99 m² (po SIST ISO 9836), 
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na 
naslovu Ravne 15, 4290 Tržič, ki stoji na 
nepremičninah parc. št. 395/43 in 394/2 
k.o. 2143 – Tržič, etažna lastnina še ni 
urejena.
Izklicna cena: 32.800,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec)

8) nezasedeno enosobno stanovanje, št. 
dela stavbe 19, št. stanovanja 3, v stavbi 
št. 128 k.o. 2143 – Tržič, v pritličju, s 
pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj 
v izmeri 34,66 m² (po SIST ISO 9836), 
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na 
naslovu Ravne 26, 4290 Tržič, ki stoji na 
nepremičnini parc. št. 408/1 k.o. 2143 – 
Tržič, etažna lastnina še ni urejena.
Izklicna cena: 31.500,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec)

Vse navedene nepremičnine bo 
Občina Tržič prodajala na javni 
dražbi, ki bo izvedena dne 4. 9. 2013 
v veliki sejni sobi v prostorih Občine 
Tržič, s pričetkom ob 15.00 uri za 
zemljišča pod zap. št. 1, ob 15.45 uri 
za stanovanje pod zap. št. 2, ob 16.30 
uri za stanovanje pod zap. št. 3, ob 
17.15 uri za stanovanje pod zap. št. 
4 in dne 5. 9. 2013 s pričetkom ob 
15.00 uri za stanovanje pod zap. št. 
5, ob 15.45 uri za stanovanje pod zap. 
št. 6, ob 16.30 uri za stanovanje pod 
zap. št. 7 in ob 17.15 uri za stanovanje 
pod zap. št. 8. Besedilo javne dražbe 
s podrobnejšimi pogoji je objavljeno 
v Uradnem listu RS z dne 19. 7. 
2013, številka 60/2013, in na spletni 
strani Občine Tržič: www.trzic.si 
pod povezavo »Ravnanje s stvarnim 
premoženjem«, slike nepremičnin pa 
so objavljene pod povezavo »Prodaja 
nepremičnin Občine Tržič«.  Inter-
esenti za nakup se za več informacij 
lahko zglasijo na Uradu za urejanje 
prostora Občine Tržič oz. pokličejo na 
tel. št. 04 5971 527 ali 04 5971 551.
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svojem TV programu. Tako sodelovanje 
nadaljujemo tudi v tokratni izvedbi.

POSTOPEK prijave, pogoje, prijavnico in 
vse ostale informacije najdete na spletni 
strani: www.kosovelovdom.si ter tudi na 
www.jskd.si.

Sodelujejo lahko otroci, ki so rojeni 1. 
1. 2001 ali mlajši; besedilo prijavljene 
skladbe za izvedbo mora biti napisano 
v slovenskem jeziku in še neobjavljeno 
(izjema so besedila iz zakladnice otroške 
poezije ''Mlada Vilenica''); skladba mora 
biti še neizdana na nosilcih zvoka in ni 
bila javno predvajana.

Rok prijave:  
31. OKTOBER 2013.
Naj Brinjevka dvigne
svoja krila tudi letos.
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Vabilo

obvestila

Drage sošolke, dragi sošolci in 
ostali Tržičani rojeni leta 1963.

Čas tradicionalnega praznovanja 
Tržiškega Abrahama pod Storžičem 
je tu! Vemo, da ste ga težko 
pričakovali.

Letošnje 31. srečanje Abraha-
movcev bo v soboto, 21. septembra, 
z začetkom ob 16. uri v Planinskem 
domu pod Storžičem.

Naj grem, ali ne grem? Sem se 
preveč postaral(a)? Imam kar malo 
treme. Uh, kako dolgo jih že nisem 
videl(a), se bom sploh še spomnil 
vseh? Pa ta očala, tablete proti vi-
sokemu pritisku, kdo bo to nosil s 
sabo! Kaj pa naj jem, da bo holes-
terol umirjen? Nič nam neznanega. 
Strahovi so popolnoma odveč. Ko-
gar ne bo, mu bo enkrat žal.

Leto 1963 je leto znamenitega stav-
ka: I HAVE A DREAM, je leto, v 
katerem so se naši starši vsaj enkrat 
zelo veselili. Večina nam je prepe-
vala novo pesem Beatlov: I want to 
hold your hand. Tisti, ki niso lovili 
Radia Luxemburg pa nov domači 
komad: Kekčeva pesem. Kdor se je 
hotel tega leta voziti z novim avtom, 

je lahko izbiral med Alfa Giuletto in 
Prinz NSU 1000. Mame so jokale, 
ko so gledale premiero Kleopatre! 
O frizurah tistega časa ni vredno 
izgubljati besed. Take so bile pač 
moderne. Kot je danes moderno 
»repanje«, za katerega ne moremo 
verjeti, da spada v glasbeno zvrst.
 
Življenjske poti nas vodijo na 
različne kraje sveta, zato je to naše 
druženje namenjeno srečanju 
sošolk in sošolcev vseh treh tržiških 
osnovnih šol in vseh rojenih leta 
1963, ki bivajo v občini Tržič. 
Obujanje spominov na šolske dni, 
izmenjava polstoletnih izkušenj 
in dogodkov, zraven spada tudi 
˝tržiško opravljanje˝, glasba in ples 
bodo glavne točke našega dne. 

Vzemite si čas in ga namenite 
druženju z nami, ura pa naj ne bo 
vaš gospodar do zore naslednjega 
dne.  

Prijave za praznovanje Tržiški Ab-
raham 2013 zbirata od 15. avgusta 
do 10. septembra 2013:
Ana Novak, tel.: 031 487 636,  
Zdravstveni dom Tržič- recepcija
Lili Zupan, tel.: 031 619 995,  
Pošta Bistrica

Vaš prispevek ob prijavi je  30€.

V ceno je vključen prigrizek, aperi-
tiv za dobrodošlico, večerja, bon 
za pijačo, pecivo, sadje, polnočna 
obara, skupinska fotografija, 
spominsko darilo in zabavni pro-
gram. 

V pričakovanju vaše udeležbe se 
veselimo našega druženja!  

Obvestite tudi ostale.

Organizacijski odbor
Tržiški Abraham 2013
Tržič, junij 2013

4. Festival otroške
popevke Brinjevka 

Kosovelov dom Sežana v sodelovanju z 
Javnim skladom RS za kulturne dejavnos-
ti, že četrto leto zapored organizira otroški 
festival Brinjevka. Leta 2010 smo v Koso-
velovem domu v Sežani prvič pripravili 
festival otroške popevke. Ime smo poiska-
li v verzu pesnika Srečka Kosovela ''v 
jesenski tihi čas prileti brinjevka na Kras''. 
Brinjevka je festival, s katerim želimo 
spodbujati nastanek odličnih popevk za 
otroke, njim pa dati možnost, da pokažejo 
svojo pevsko nadarjenost. Otroci, ki na 

festivalu sodelujejo, prihajajo od vsepov-
sod, tudi iz zamejstva. 

Obveščamo, da je na spletnih straneh 
Kosovelovega doma Sežana in JSKD-
ja objavljen javni razpis za 4. festival 
otroške popevke Brinjevka, ki bo sklenjen 
z zaključno prireditvijo spomladi 2014 v 
Kosovelovem domu v Sežani. Finalni fes-
tivalski večer je vsako leto posnela RTV 
Slovenija - regionalni center Koper-Capo-
distria in ga s ponovitvami predvajala na 
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen 
tudi na spletni strani www.trzic.si/prireditve

AVGUST
do septembra
IZBOR NAJLEPŠI TRŽIŠKI KOTIČEK 2013; Turistično društvo Tržič

do 28. avgusta
7. LIKOVNI NATEČAJ USTVARI SVOJ LASTNI PAR; Turistično društvo Tržič in Peko d.d.

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

vsak četrtek ob 7. uri iz Tržiča 
KOPALNI IZLET NA DEBELI RTIČ; Društvo upokojencev Tržič

sobota, 3. 8., iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: VIŠ (2666 M); Planinsko društvo Tržič

sobota, 3. 8., iz Tržiča
PLANINSKI DAN INVALIDOV NA KOPAH NAD SLOVENJ GRADCEM; Društvo invalidov Tržič 

sobota, 3. 8., ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič
TPP ZA OTROKE: PREDSTAVA IN DELAVNICA O ZELENI ŽABICI EMI, KI NI MARALA VODE;
Gledališče Pravljičarna

sobota, 3. 8., ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič
TPP ZA ODRASLE: KONCERT KATRINAS & BIG BAND VOX; im.puls – glasbeni management

nedelja, 4. 8., ob 11. uri pri spomeniku padlim pod Storžičem
DAN SPOMINA NA MRTVE; Krajevna skupnost in Prostovoljno gasilsko društvo Lom, 
Občina Tržič, Zveza borcev za vrednote NOB Tržič, Planinsko društvo Tržič in veteranske 
organizacije

nedelja, 4. 8. 2013, ob 11. uri, v koči na Kriški gori
SVETA MAŠA NA KRIŠKI GORI; Planinsko društvo Križe

od ponedeljka, 5. 8. do petka, 9. 8., od 9. do 12. ure v Tržiču
AKTIVNI TEDEN ŠPORTA; Športna zveza Tržič

sobota, 10. 8., od 8. do 13. ure na Trgu svobode
28. TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.

sobota, 10. 8., ob 10. uri na Trgu svobode
TPP ZA OTROKE: GUSARSKA ZABAVA; Alenka Kolman

sobota, 10. 8., ob 11. uri na Trgu svobode
TPP: DALMATINSKA KLAPA LUMIN; Polona Brodar s.p.

od ponedeljka, 12. 8. do torka, 13. 8., ob 17. iz Tržiča
DVODNEVNI PLANINSKI IZLET: SÄULECK (3086 M); Planinsko društvo Tržič

petek, 16.8., od 19. ure dalje v Seničnem
VESELI VEČER POD VAŠKO LIPO Z ANSAMBLOM TRŽIČANI; Krajevna skupnost Senično 
in Marjana Zupan s.p.

sobota, 17. 8. iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ŠKRLATICA (2740 M); Planinsko društvo Tržič

sobota, 17. 8., iz Križev 
PLANINSKI IZLET: HAFNER; Planinsko društvo Križe

sobota, 17. 8., ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič 
TPP ZA OTROKE: PREDSTAVA KEKEC IN PEHTA; Družinsko gledališče Kolenc

sobota, 17. 8., ob 20. uri v Atriju Občine Tržič
TPP ZA ODRASLE: KONCERT SKUPINE SPOONFUL; Skupina Spoonful

nedelja, 18. 8., od 9. ure naprej v Seničnem
VAŠKI SEMENJ; Krajevna skupnost Senično, Marjana Zupan s.p.

nedelja,  18. 8., od 10. ure dalje na Starem Ljubelju 
11. SEMENJ NA LJUBELJU, EU PLES BREZ MEJA; Občina Tržič v sodelovanju z
Občino Borovlje in podljubeljskimi gostinci

od ponedeljka, 19. 8. do petka, 23. 8., od 9. do 12. ure na  
Ljudski univerzi Tržič 
BREZPLAČNO POČITNIŠKO IZOBRAŽEVANJE: UTRJEVANJE ZNANJA RAČUNALNIŠTVA;
Ljudska univerza Tržič

četrtek, 22. 8. iz Tržiča
KOPALNI IZLET V STRUNJAN; Društvo diabetikov Tržič

sobota, 24. 8. iz Tržiča 
MEDDRUŠTVENI POHOD V ORGANIZACIJI DRUŠTVA DIABETIKOV DOMŽALE; 
Društvo diabetikov Tržič

sobota, 24. 8., ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič 
TPP ZA OTROKE: PREDSTAVA HOP V PRAVLJICO; Kulturno društvo Kruh, OGS Kajzerice 

sobota, 24. 8., ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič
TPP ZA ODRASLE: STAND UP KOMEDIJA: ROJEN V JUGI; SiTi Teater

od ponedeljka, 26. 8. do petka, 30. 8., od 9. do 12. ure na  
Ljudski univerzi Tržič 
BREZPLAČNO POČITNIŠKO IZOBRAŽEVANJE: SLIKARSKA DELAVNICA;  
Ljudska univerza Tržič

od četrtka, 29. 8., od 15. ure naprej, do nedelje, 1. 9., od 8. ure  
naprej na parkirišču BPT
ZABAVIŠČNI PARK MÜLLER; Robert Žagar s.p.

petek, 30. 8., ob 17. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE TRŽIŠKIH OBRTNIKOV; Obrtno – podjetniška zbornica Tržič

petek, 30. 8., ob 19. uri v dvorani na Brezjah pri Tržiču
2. SPOMINJARIJE NA IGRALCA POLDETA BIBIČA; OI JSKD Tržič

petek, 30. 8., od 19. ure naprej na šuštarskem odru na parkirišču pri Občini 
MODERNI PLESNI RITMI PLESNEGA KLUBA TRŽIČ IN PLESNEGA STUDIA ŠPELA,  
STARODOBNI MOTORJI NAGLIDENT KLASIK MOTO KLUBA TRŽIČ TER UDARNI ROCK 
TRŽIŠKIH  SKUPIN PARAZITI P.13, RISING SKY, RISE IN HUDIČEVA MUSKA;  
Turistično društvo Tržič

sobota, 31. 8. iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: PICCO DI VALLANDRO (2839 M); Planinsko društvo Tržič 

sobota, 31. 8., ob 10. uri na Trgu svobode
TPP ZA OTROKE: VELIKO OTROŠKO RAJANJE; Polona Brodar s.p.

sobota, 31. 8., od 10. do 17. ure v Paviljonu NOB
NARAVOSLOVNA RAZSTAVA ZANIMIVOSTI IZ SVETA METULJEV; Zavod Hiša Narave Tržič  
v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije 

sobota, 31. 8., ob 11. uri na šuštarskem odru na parkirišču pri Občini Tržič
ŠPORTNA ZVEZA: TRIATLON MOČI SLOVENIJE IN MEDNARODNO TEKMOVANJE POTISK S 
PRSI -  BENCHPRESS; Turistično društvo Tržič

sobota, 31. 8., ob 20. uri na šuštarskem odru na parkirišču tržnice pri Občini 
ŠUŠTARSKI ŽUR Z ANSAMBLOM VESELI BEGUNJČANI; 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

ČESTITKA!

19. 6. 2013 je doktoriral
vnuk Miha Šimac.

Prisrčne čestitke!

                         Babi Damulnekova. 



tržičan   29

oglasi

Nagrajenci Salona Glamour
Nagrajenci 4. številke Tržičana, ki jih za 

pravilne odgovore (prestižno tekmovanje 
se imenuje STYLE MASTERS) nagrajuje

SALON GLAMUR:

1. nagrado (tri Style Masters produkte)
prejme Maja Brovč, Gozd

2. nagrado (barvanje Color-Us)
prejme Sonja Ahačič, Podljubelj

3. nagrado (barvanje Color-Us)
prejme Irena Rozman, Preska

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

Prvinska žganja Krucefiks
Destilarna Kavčič,

Pot na Močila 4, Križe
tel.: 040-803-306

Na prisojnih obronkih Karavank, kjer se mogočne Alpe 
pričnejo spuščati proti morju, na višini med 800 in 1200 
metri uspeva rastlinje, ki v dolgih zimah kljubuje ledu, 
vetru in mrazu, v poletnih mesecih pa izkoristi toplo sonce 
za svojo rast in se za preživetje napoji s kar največ zdravil-
nimi učinkovinami. Prav tam v neokrnjeni divjini je na-
brano rastlinje, ki je osnova za kuhanje žganja Krucefix. Z 
edinstveno destilacijo po tradicionalni metodi s kančkom 
skrivnosti so pridobljene najmočnejše arome gorskega 
rastlinja pretvorjene v prvinska žganja (40% vol.) in likerje 
(20% vol.) Krucefix.

Blagovna znamka Krucefix domuje v Križah, kjer je cerkev 
sv. Križa. Nad cerkvijo se vije križev pot, nad njim pa je 
mogočna kriška gora, ki ponuja obilo gozdnih plodov za 
pripravo Krucefixa.

Nagradno vprašanje:
Kateri slovenski politik uporablja frazo »Krucefiks« (namig: 
pobrskajte med posnetku na YouTube)?
1. nagrada: puška, 750 ml (okrasna)
2. nagrada: smrekovec, 1L, 20% (litrska)
3. nagrada: brinjevec, 0,2L, 40% (okrasna)

Odgovore pošljite do 20. avgusta na dopisnici na 
naslov Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 
18, 4290 Tržič ali po e-pošti na naslov urednistvo.trzi-
can@gmail.com.

Doživite pravljično poroko  
v Tržiču

Tudi Tržič je lahko pravljični kotiček
za sanjsko poroko.

Zaročenca in svate sprejme in nagovori prvi tržiški 
župan Gašper Pollak (1851 – 1860),

Mestna kavarna pa poleg cateringa poskrbi
tudi za aranžiranje in starodobno vozilo

(kočijo ali oldtimer).

Posebej romantično je fotografiranje 
mladoporčencev v Dolžanovi soteski.
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Zlata Kurnikova plaketa in listina: 

- izredne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke,
(večkratno sodelovanje na državnih ali mednarodnih srečanjih, 
tekmovanjih, festivalih ali prireditvah, ki vključujejo stroko-
vno spremljanje in selekcijo); 
- kontinuirano in načrtno repertoarno politiko,
(dolgoletno delovanje na enem ali več področij v ljubiteljstvu 
z jasno začrtano večletno repertoarno politiko); 
- razvijanje novih vsebin in oblik dela, 

- kulturno vzgojno in mentorsko delo,
(večletno načrtno vzgojno delo z mladimi, mentorsko delo  
s posamezniki in skupinami v okolju, kjer potencialni  
prejemnik priznanja deluje); 
- načrtno, analitično in raziskovalno delo,

- publicistično delo, 

- kulturno animacijsko delo,
(delovanje na kulturno animacijskem področju v okolju  
kjer potencialni prejemnik priznanja deluje);
- izjemni dosežki pri organizacijskem delu,

- ohranjanje nacionalne kulturne dediščine, 

- avtorsko delo.

Srebrna Kurnikova plaketa in listina: 
- za posamezne izredne ustvarjalne dosežke v sezoni 
2012/2013, ki preseganje lokalni pomen, bistveno prispevajo 
k razvijanju posamezne dejavnosti in dosegajo odmevnost v 
stroki na nacionalni ali mednarodni ravni.

Bronasta Kurnikova plaketa in listina:
- za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, 
- za dosežke trajne vrednosti.
Kurnikove plakete se istim kandidatom lahko podelijo tudi 
večkrat.

JUBILEJNA KURNIKOVA PRIZNANJA
Jubilejna Kurnikova značka:
- bronasta Kurnikova značka: za 10-letno delovanje, 
- srebrna Kurnikova značka: za 20-letno delovanje, 
- zlata Kurnikova značka: za 30- ali večletno delovanje
 v ljubiteljski kulturi. 

Jubilejna značka Tržiški zmajček:
- modra značka Tržiški zmajček: za 5-letno delovanje,
- rdeča značka Tržiški zmajček: za 10-letno delovanje
  v ljubiteljski kulturni.

Jubilejna značka Tržiški zmajček se podeljuje mladini do 
vključno 16. leta starosti.

Značke lahko prejmejo samo posamezniki.
Plakete in Izredna Kurnikova priznanja se podeljujejo  
enkrat letno na slavnostni prireditvi, vse jubilejne značke pa 
se podeljujejo na društvenih prireditvah.
Pisne predloge z dokumentirano obrazložitvijo za vse vrste 
priznanj sprejema:
Zveza kulturnih organizacij Tržič, Cankarjeva 1, 4290 TRŽIČ, 
najkasneje do 01. oktobra 2013.

Predsednica ZKO Tržič
mag. Metka Knific

Zveza kulturnih organizacij Tržič na podlagi Pravilnika o podeljevanju Kurnikovih priznanj poziva kulturna društva in orga-
nizacije, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, krajevne skupnosti, podjetja, politične stranke in občane Tržiča, da za Kurnikove 
plakete, listine in značke predlagajo posameznike, skupine ali društva, ki so v pretekli kulturni sezoni dosegli izjemne uspehe 
ali že dolgo let uspešno delujejo v tržiški ljubiteljski kulturi.

Zveza kulturnih organizacij Tržič razpisuje naslednja
Kurnikova priznanja:

Kotiček za varnost

Ivan Jurgec 

Sedaj je čas dopustov in ljudje se za dalj časa odpravljamo 
zdoma, saj se želimo odpočiti in si nabrati novih moči. Na 
žalost pa je to tudi najboljši čas za tatove in vlomilce, ki v tem 
času ne počivajo, ampak so še bolj dejavni. Da bi tatovom 
preprečili oz. otežili njihovo delo, vam podajamo nekaj nas-
vetov:
1. Za vaše dragocene predmete (zlatnino, denar, dokumente 
itd.) je priporočljiva vgradnja oz. namestitev manjšega ali 
večjega sefa tako v stanovanju, kakor v hiši.
2. Zapišite si karakteristične lastnosti vrednejših predmetov. 
Predmete fotografirajte, še zlasti je to priporočljivo za nakit, 
umetniška dela itd.. Če je mogoče, predmete OZNAČITE z 
gravuro. V primeru da pride do tatvine, policistom ne pozabite 
povedati, da so predmeti označeni. Takšne predmete bo lažje 
najti in vrniti.

3. Poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj 
vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje 
rolete, vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, 
odpovejte dostavo časopisov ….).
4. Pred vhodom v hišo in na vogalih hiše je smiselna montaža 
senzorskih luči, ki se prižgejo, ko zaznajo gibanje okoli hiše.
5. Smiselno je vgraditi alarm, saj ti za lastno uporabo v 
današnjih časih niso več takšen strošek, prav tako pa lahko tudi 
sami opravite montažo.
6. Preventivno lepljenje nalepk z različno opozorilno vsebino 
na vhodna in ostala vrata ter okna, ki opozarjajo, da je objekt 
pod videonadzorom oz. varovan z alarmom. 
Za zagotavljanje varnosti doma in svoje družine smo odgov-
orni predvsem sami. K boljši varnosti vašega doma in družine 
veliko prispevajo tudi dobri sosedski odnosi.
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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

Dalmacija pod Karavankami
Polona Brodar

10. avgusta bo potekal 28. Tržni dan, tokrat s pridihom mediteranskega poletja. Namenjen bo vsem, ki se boste 
že vrnili z Jadrana in boste lahko svoje počitnice še enkrat podoživeli, prav tako pa tudi ostalim, da boste lažje 
dočakali počitnice, saj bo Dalmacija prišla kar sama v vašo bližino. V Tržiču boste lahko uživali ob nastopu 
Dalmatinske klape Lumin, lahko si boste lahko privoščili sardelice, za ljubitelje sadja pa bodo na voljo sadna 

nabodala. Tudi otroci bodo uživali, saj bo zanje v sklopu poletnih prireditev prirejena prava gusarska zabava z 
Alenko Kolman. Na avgustovskem Tržnem dnevu seveda ne bo manjkalo veliko razstavljavcev domače obrti ter 

otroških delavnic, zato vabljeni 10. avgusta na Trg svobode, da se prepustite dalmatinskemu dnevu v Tržiču.

S SMEHOM po Grčiji
Mladinsko gledališče Tržič vabi 

zveste gledalce, prijatelje in druge 
občane na jesensko popotovanje 
v zibelko evropske civilizacije – v 

Grčijo. Na pot se  bomo odpravili v 
petek, 25.10.2013, zgodaj zjutraj  in 

se domov vrnili  spet v petek, 
01.11.2013, približno ob 2. uri zjutraj 
(na praznik vseh svetnikov!). Za odd-
ih po »napornem« izletu vam bosta 
tako ostala še dva dneva (sobota in 

nedelja, 2. in 3. november!).
Informacije na tel  04/ 59 24 630 ali 

041/ 651 934 ali preko  
e-pošte: oi.trzic@jskd.si.



Radio Gorenc d.o.o.

Balos 4

4290 Tržič

Slovenija

Na dopust jo pobriš’te, 
pa na Gorenca piš’te!

Pošljite nam razglednico s svojimi
 podatki na naslov:300 litrov 

različnih osvežilnih pijač! 

Letošnja glavna  nagrada je:

Vas mika?
Morda boste ravno vi izžrebani

na šuštarski nedelji
1.septembra 2013.

Za kozarce poskrbite vi, za vsebino bomo mi!
ekipa Radia Gorenc

Na dopust jo pobriš’te, pa na Gorenca piš’te!


