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Uvodnik
Petra Hladnik

Jesen je že pred vrati, narava se počasi oblači 
v pisane barve ter nas razvaja s svojimi darovi. 
Dozorelo je sadje - jabolka, hruške, grozdje, 
v gozdovih lahko nabiramo gobe, bliža se čas 
nabiranja kostanja.V Tržičanu, ki je pred vami, 
najdete še zadnje poletne utrinke dogajanja 
v našem mestu – Tržiške poletne prireditve, 
Šuštarska nedelja, prvi šolski dan … Pripravili 
smo poročila o predstavitvi na sejmu Herbst-
messe in uspešnem zaključku projekta Zasnova 
celostne ureditve Dovžanove soteske, ne manj-
kajo niti domoznanski prispevki in številni 
članki o dogajanjih v društvih. Ne prezrite tudi 
vabil in povabil na številne oktobrske prireditve; 
študentje pripravljajo zdaj že tradicionalni Kšajt 
šunder, spomnili se bomo 69. obletnice požiga 
vasice Gozd; v Kulturnem domu v Križah bo 
gostovala citrarka Tanja Zajc Zupan, KUD 
Leyli praznuje 5. obletnico delovanja in še in 
še. Ob pestrem oktobrskem dogajanju pa se v 
uredništvu glasila že veselimo vaših prispevkov 
za novembrsko številko glasila, ki bo tudi zad-
nja v tem letu in tudi zadnja v pristojnosti tega 
uredniškega odbora.

2

Izbor vsebine

župan z nami  

Ni nam vseeno …   3

iz občinske uprave     

Dovžanova soteska v novi preobleki  4

spremljamo, poročamo 

46. Šuštarska nedelja  5   

Japonski veleposlanik na Dolgi njivi  8

kulturne novice 

Spominjarije na Brezjah  9    

Božji služabnik Anton Vovk  10

šolske novice 

Tržiški prvošolci na Policijski postaji Tržič  12

športne novice 

Sokolnica bo zasijala v novi podobi  14    

Vabila Športne zveze Tržič  15   

Joga v vsakdanjem življenju  18

v središču Herbstmesse 2013  16-17

med ljudmi Praznik KS Križe  19    

V slovo Marijanu Bonetu  20    

Jadranska cesta in nekdanji kamnolomi  21    

20 let skupin za samopomoč v DPU  21    

Pr' Urh v Dolini  22    

10 let delavnic Zdrava kuhinja  23

naše okolje    

Zelemenjava v Tržiču  25 

Obvestila, vabila, razpisi  26-28, 30-31

Koledar prireditev  29-30

Izdajatelj: Občina Tržič
V. d. odgovornega urednika: David Ahačič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik
Člani uredništva: 
Miroslava Kramarič, Vid Meglič, 
Ana Marija Hafner in Marinka Stanonik
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za 
vsebino le-teh. Uredništvo si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov v skladu z uredniško  
politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom:  
Tiskarna UZAR d.o.o.
Fotografija na naslovnici:  
Dovžanova soteska, foto: Meta Ivnik
Naslov uredništva:
Turistično promocijski in informacijski center 
Občine Tržič
Občinsko glasilo "Tržičan"
Trg svobode 18, 4290 Tržič
urednistvo.trzican@gmail.com,  
tel.: 04/59 71 536 
www.trzic.si
Glasilo "Tržičan" je brezplačno.
Naklada 5950 izvodov
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco javnih glasil,
ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 1496,
ISSN 1581-4831



tržičan   

stroške z vzdrževanjem cest, pobiranjem 
smeti in urejanjem okolice. Ne zdi se mi 
prav, da breme tega nosimo samo tržiški 
davkoplačevalci. Potrebna, nujna, sodob-
na in upravičena bi bila tudi participacija 
obiskovalcev. Ne velika, nekaj evrska, po-
brana na pregleden, enostaven način ter v 
celoti vrnjena v kraj, kjer je pobrana. Kako, 
pa je potrebno opraviti širšo razpravo, in 
se do spomladi odločiti za pravo rešitev.

Koča na Dobrči spet 
„Naj slovenska koča“
V izjemni konkurenci odličnih sloven-
skih planinskih postojank je naši koči na 
Dobrči presenetljivo uspelo še drugič. 
Koča kot stavba ni niti najvišja niti 
najnovejša ali najlepša, zagotovo pa 
ima ta trenutek izjemno vodstvo družine 
Jančič z občasno srčno ekipo ter zveste in 
zadovoljne obiskovalce. Priznanje lahko 
razumemo tudi širše - kot priznanje PD 
Tržič, vsem tržiškim planinskim posto-
jankam in našim hribom ter goram, ki so 
čudovito naravno okolje.

lahko istočasno kupimo in prodamo tudi 
modne copate, treking obutev, natikače, 
prave usnjene pasove in še marsikaj.
(Hvala vsem za pomoč in sodelovanje. Še 
posebej pa predsedniku zbornice Tomu 
Smoleju z ekipo, občinskemu uradu za 
gospodarstvo in razvoj, ter našemu TPIC-
u za promocijo.)

Prenovljena 
Dovžanova soteska 
terja še korak naprej
O novih vsebinah še enega uspešnega ev-
ropsko financiranega projekta bodo v tej 
številki Tržičana pisali sodelavci. Moja 
naloga je poiskati učinkovitega upravljal-
ca, na parkirišču postaviti ličen premičen 
ali stalen objekt za promocijo, okrepčilo in 
prodajo spominkov. Naš vložek v obnovo 
upravičuje tudi razmisleke po pobrani 
vstopnini, pa ne samo v soteski, pač pa 
širšem področju. Letošnja gobarska se-
zona z zadovoljstvom ljudi ob nabiranju 
in rekreaciji prinaša tudi velike dodatne 

Ni nam vseeno za
Trifix, Tokos in Peko
Učinkoviti državni ukrepi za povečano 
gospodarsko rast, zmanjševanje stroškov 
dela in sprostitev bančnega krča žal za-
mujajo. Po večletnih težavah so se na 
robu brezna znašla tudi tri tržiška pod-
jetja. Različni lastniki in vodstvo očitno 
niso bili kos izzivom časa, podjetja pa 
so že pred leti zamudila s posodobitvijo 
in pridobitvijo novih trgov. Občina pa na 
upravljanje zasebnih in državnih družb 
nima nobenega vpliva, še več, ves čas se 
zahteva ločenost politike in gospodarstva. 
Ljudem v stiski bomo pomagali tako kot 
doslej v okviru zakonov in enake pravične 
obravnave. Kot občina pa že imamo in upo- 
rabljamo sprejete in dovoljene ukrepe za 
pomoč gospodarstvu. Končano je oprem-
ljanje gospodarskih con z infrastrukturo, 
delujejo olajšave za nadomestilo plačila 
stavbnega zemljišča za zaposlovalce, 
spreminja se prostorski načrt, podjetja že 
lahko uveljavljajo znižanje komunalnega 
prispevka pri novogradnjah, v zaključni 
fazi je občinski razpis za pomoč gospo-
darstvu - sredstva v proračunu so zagotov-
ljena. 

Tržič se je uspešno 
predstavil v Celovcu
Letošnji veliki celovški jesenski sejem bo 
tudi Tržičanom ostal v spominu po dobrem 
sodelovanju in napredku, po zadovoljstvu 
obiskovalcev in obrtnikov. Pod okriljem 
Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Tržič smo moči združili tržiški obrtniki, 
podjetniki, gostinci. Razstavni prostor 
„Pokukajte čez Karavanke“ je privabil 
ogromno ljudi, tudi avstrijskega pred-
sednika Heinza Fischerja in deželnega 
glavarja Petra Kaiserja. Člana naše obrtne 
zbornice Eva Remškar in Janez Jesenko 
sta poskrbela za izjemno oblikovanje in 
izdelavo razstavnega prostora, gostinci 
za odmevno promocijo in postrežbo, naši 
najbolj podjetni obrtniki in podjetniki pa 
za predstavitev in prodajo. Ključ uspeha 
je sodelovanje in domače znanje. Dejstvo 
je, da Tržičani izdelujejo dobre stvari, ki 
se jih da tudi dobro prodati.
Aktivna promocija, predvsem pa prodaja 
bi morali potekati celo leto. Predlagam, da 
tudi v Tržiču, recimo na Trgu svobode, ena 
od obstoječih trgovin s težavami v pro-
daji del prodajnih polic obogati z novim 
dodatnim programom. Zakaj bi recimo 
v trgovini prodajali npr. samo tekstil, če 

3

župan z nami

Avstrijski predsednik je županu Tržiča pohvalil odlično sejemsko predstavitev in nam zaželel veliko 
uspeha tudi vnaprej
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V petek, 13. septembra smo skupaj s 
projektnim partnerjem Krajevno skup-
nostjo Jelendol organizirali prireditev, 
na kateri smo svojemu namenu predali 
infrastrukturo, obnovljeno in nadgrajeno 
v okviru projekta Zasnova celostne ure-
ditve Dovžanove soteske. Pripravili smo 
dve brezplačni vodenji, tiskovno kon-
ferenco, predstavitev rezultatov projekta 
ter družabno srečanje s predstavitvijo 
društvenega življenja v KS Jelendol.
Celotna vrednost projekta Zasnova ce-
lostne ureditve Dovžanove soteske je 
150.000 €, od tega smo iz sredstev Ev-
ropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja pridobili 62.500 € oz. 50% 
neto vrednosti celotnega projekta.
Projektne aktivnosti so bile razdeljene v 
štiri sklope:
- Priprava dokumentacije za dokončanje 
obstoječe učne sprehajalno-razgledne 
poti. Po sprejetju OPPN za območje nar-
avnega spomenika smo v sklopu projekti-
ranja pridobili tudi vsa potrebna soglasja 
(naravnovarstveno soglasje, vodno do-
voljenje, soglasje gozdarjev in lastnikov 
zemljišč).
- Obnova infrastrukture ob učnih poteh. V 
okviru izvedbe del je bil obnovljen most 
pred predorom ter zamenjane in vsebin-
sko nadgrajene table na desnem bregu 
Tržiške Bistrice. Obstoječa razgledna 
pot je bila deloma dodatno zavarova-
na z jeklenico, zamenjani so bili deli 
poškodovane ograje, obnovljene so bile 
klopi za obiskovalce, zamenjane pod-
nice in obnovljen ročaj na mostovžih, ki 
vodijo do malega predora. Na parkirišču 
v Čadovljah je postavljen zaslon za 
kemične WC kabine. V celoti so bile za-
menjane tudi ograji na gozdni učni poti in 
v zaselku Na Jamah ter dotrajane infor-
macijske table na gozdni učni poti.
- Ureditev manjkajočega dela sprehajal-
no-razgledne poti. Največja pridobitev 
je zagotovo povsem nov odsek poti v 
najožjem delu soteske, ki smo jo v spomin 
na domačina, alpinista Filipa Benceta 
poimenovali »Bencetova pot«. Trasa poti 
se prilagaja rastju in naravni konfiguraciji 
terena in poteka od obstoječe brvi (pred 
tunelom) po vzhodnem delu pobočja, z 
nekaterimi zavoji do sedla. Za premago-
vanje večjih višinskih razlik so mestoma 
postavljene stopnice iz lesenih oblic in 
pilotov. Od sedla se pot po dveh lesenih 
mostovžih in prek 26 jeklenih stopnic z 
jeklenicami spusti proti severovzhod-
ni strani soteske. Dokončanje poti v 

Dovžanova soteska v novi preobleki

Mojca Aljančič, Petra Hladnik, foto: Arhiv TPIC

najožjem delu soteske bo ključno prispe-
valo k boljšemu razumevanju naravnih 
procesov in prepoznavanju pomena 
naravne dediščine. Dobili pa smo tudi 
zaključeno krožno pot po celotni soteski.
- Obveščanje in ozaveščanje javnosti. Ob 
začetku projekta smo za prebivalce Doline 
in Jelendola pripravili delavnico s pred-
stavitvijo projekta, širšo javnost (občane 
Tržiča) pa smo o projektu obveščali prek 
občinskega glasila Tržičan.
Do zaključka projekta načrtujemo 
še izdajo zloženke s predstavitvijo 
geoloških, paleontoloških in geo-
morfoloških značilnosti, ki bo hkrati 
vodnik (poljudno-strokovno-turistični) 
po Dovžanovi soteski in promocijsko 
gradivo. Izvedli bomo še eno delavnico, 
s katero želimo lokalnemu prebivalstvu 
predstaviti razvojni potencial območja ter 

jih spodbuditi k podjetništvu in trženju 
njihovih izdelkov (prenos dobre prakse z 
Rožnovenske poti).

Z novimi vsebinami in dejavnostmi smo 
okrepili pomen in vlogo Dovžanove 
soteske kot posebne naravovarstvene 
in krajinske vrednote v slovenskem 
in čezmejnem prostoru. V prihodnosti 
načrtujemo spremembo akta o razgla-
sitvi Dovžanove soteske za naravni 
spomenik, s katerim bi naravni spomenik 
s statusom lokalnega pomena postal za-
varovano območje državnega pomena. 
Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
smo že posredovali pobudo. Želimo se 
priključiti tudi že obstoječemu Geoparku 
Karavanke, glavni cilj pa je obvarovanje 
izjemnih naravnih vrednot Dovžanove 
soteske in osrednjih Karavank.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

program_2012_program_04  13.6.2012  13:30  Page 2
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46. Šuštarska nedelja je bila kljub dežju pestra in zabavna kot že dolgo ne!

Damjana Škantar; foto: Mateja Berguš  – Studio Boutique, Majda Mihovec

Tradicionalna Šuštarska nedelja je na prvo septembrsko, angelsko 
nedeljo tudi tokrat z zanimivim programom privabila več tisoč 
obiskovalcev vseh generacij, ki so obujali čevljarsko tradicijo, 
nakupovali, se družili, zabavali in preživeli prijeten dan. Pestra 
ponudba na sejmu in množica organiziranih družabnih aktivnos-
ti ter dogodkov v mestnem jedru in okolici so pokazale, da se 
Tržičani znamo organizirati in primerno predstaviti svoje de-
javnosti številnim obiskovalcem.
Ti so si lahko ogledali zabavni program s humoristom Boštjanom 
Megličem Peško in številnimi plesnimi in glasbenimi gosti, za 
otroke je bilo poskrbljeno v Otroški plesni in glasbeno deželi 
pred Paviljonom NOB, glasbeni navdušenci so se zabavali pod 
šotorom ob poslušanju mladih rock skupin, se naplesali ob 
zvokih Veselih Begunjčanov in Gorenjskega kvinteta, posebne 
pozornosti je bila deležna razstava tržiških obrtnikov v Galeriji 
Atrij. Veliko zanimanja je bilo za predstavitev rokodelcev in mest 
Združenja zgodovinskih mest Slovenije in za obisk čevljarske 
razstave v Kurnikovi hiši s tržiškimi muzealci, pestro je bilo na 
moto dogodku s številnimi gosti iz moto športa in z Janjo Budič 
na parkirišču Hofer … Da  pa ne bo zamere, odlični so bili tudi 
ostali sodelujoči, saj so bili dogodki izjemno dobro organizirani 
in obiskani.
V Turističnem društvu Tržič pa smo z mislimi pri naslednji 
Šuštarski nedelji, ki bo čez eno leto znova ponudila nove dogodke 
iz bogate tržiške zgodovine. Dobrodošli že zdaj na 47. Šuštarski 
nedelji 2014!
Soorganizatorju Občini Tržič, partnerju Peko in ostalim 
sodelujočim se zahvaljujemo za pomoč in podporo pri 
uspešni izvedbi. Uradna zahvala je objavljena na spletni strani  
www.e-sustarskanedelja.si.

Fotografije s prireditve  so na ogled na:
www.e-sustarskanedelja.si, www.trzic.info,  
www.facebook.com/turisticnodrustvo.trzic.

Mladi so ustvarjali v 7. natečaju Ustvari svoj lastni par

Na Šuštarski nedelji so bila podeljena prizanja najboljšim ustvar-
jalcem 7. natečaja Ustvari svoj lastni par. Po mnenju ge. Vesne 
Preisinger, oblikovalke modne obutve iz Peka, ki je ocenila pris-
pela likovna dela, si je letošnji najboljši model zamislila mlada 
ustvarjalka Pia Dolenc iz Mladinskega centra Tržič, ki si je po-
leg bona za nakup obutve Peko za nagrado prislužila tudi model 
obutve s svojim imenom, ki ga bodo izdelali Pekovi čevljarji v 
prihajajoči sezoni. Sledijo mladi modni navdušenci: 2. mesto je 
pripadlo Maju Nolimalu iz Mladinskega centra Tržič, tretja je bila 
Martina Potočnik s Podblice, četrta Nejka Otorepec iz Kočnega 
pri Laporjah, peti Kristjan Obradovič iz Mladinskega centra 
Tržič, šesta Helena Potočnik s Podblice, od 7. do 10. mesta pa so 
se zvrstili Maja Kolarič in Maša Lunar ter Bor Kogoj in Nemanja 
Maksimovič, oba iz Mladinskega centra Tržič.
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Po Poti treh zvonov

Marko Poljanc, foto: Petra Hladnik

V čudovitem sončnem jutru se je na 
štartu družinskega pohoda v Sebenjah 
zbralo preko 300 pohodnikov, ki so po 
poldrugi uri hoje po Udinborštu pris-
peli na prizorišče kulturnega programa v 
Žiganji vasi. V zavetju 700 let stare lipe 
so domačini pripravili veliko zanimivega. 
Na stojnicah so domači kmetje in obrtniki 
ponujali svoje dobrote in izdelke, gospo-
dinje so napekle ogromno peciva, ki so ga 
razdelile med obiskovalce. Kriški župnik 
je blagoslovil Pot treh zvonov in opisal 
zgodovino žigovskih zvonov do zad- 
njem menjave pred devetimi leti, od koder 
tudi ideja za ime naše poti. Obiskovalci 
so lahko prisluhnili igranju citer, dek-
lamiranju poezije ter kratkim razlagam 
o zgodovini najstarejše slovenske lipe, o 
žigovski šuštariji ter pridelavi in obdelavi 
volne okoliških ovc.
Program se je nadaljeval na nogometnem 
igrišču, kjer je naprej Romana Kranjčan 
zabavala otroke in malo starejše. Razigra-
ni in veseli otroci so se nato celo popol-
dne zabavali na napihljivih toboganih, v 
pravljičnih deželah, v delavnici risanja, v 
delavnih izdelave nakita, najbolj športni 
pa so se pomerili v metanju vorteksa in 
balinanju.
Ostali obiskovalci in številni domačini 
so popoldne izkoristili za medsebojno 
druženje in pogovor, zabavali so se ob 
zvokih ansambla Kolovrat in okrepčali 
z 'Valterjevimi' čevapčiči. Dan je še pre-
hitro minil in zadovoljni organizatorji 
prireditve so naglas zaželeli, da bi se 
lahko drugo leto spet srečali na podobni 
prireditvi.

Konec avgusta so se zaključile že 17. 
Tržiške poletne prireditve. Z izborom 
programa smo poskušali zadovoljiti 
vse okuse in se držati gesla »Za vsa-
kogar nekaj: pridite in poglejte«.

Zadnji dan avgusta so se otroci na veliko 
zabavali. Veliko otroško rajanje, ki je bilo 
zaključek poletnih prireditev, je imelo tudi 
človekoljuben priokus. Otroci so tekmovali 
v sončnem rallyju, balinčkanju in pikadu. 
Učili so se čarati pri čarovniku Gregu, si ogle-
dali predstavo pri lutkarci Lidiji in se dričali 
v napihljivem živalskem vrtu. Svoje veščine 
pa so pokazali pri slikarju Matevžu in ekipi 
NK Tržič 2012, kjer so brcali žogo na gol. Vsi 
skupaj pa so tudi zaplesali s Tulpo Tinco in 
Plesnim Klubom Tržič.

Na zadnji letošnji prireditvi za odrasle smo 
obujali spomine na čase, ko je mleko teklo 
iz plastičnih vrečk, ko so se otroci veselili 
Živalskega kraljestva. Polno dvorano Kul-
turnega centra Tržič s stand-up komedijo  
Rojen v Jugi nasmejal Perica Jerković.

Otroci so po predstavi O zeleni žabici Emi, 
ki ni marala vode, na ustvarjalni delavnici 
sami izdelali svojo žabico in jo za spomin tudi 
odnesli domov.

Junijski del Tržiških poletnih prireditev je 
zaključila domačinka Eva Moškon s svojo 
skupino E.V.A., koncertni večer pa so popestri-
li glasbenimi gosti, Tržičana Veno Dolenc in 
Tomaž Ahačič ter Laščanka Manuelo Brečko.

Tržiške poletne prireditve 2013

Petra Hladnik, foto: arhiv TPIC Tržič
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Delo tržiških gasilk

Manca Ahačič

V marcu 2013 sem na občnem zboru Gasilske zveze Tržič 
prevzela petletni mandat predsednice Komisije za članice GZT. V 
začetku maja smo konstituirale Komisijo, ki jo sestavljajo preds-
ednice komisij za članice vseh devetih prostovoljnih gasilskih 
društev v GZ Tržič.
Prvi vikend v maju se je v 20 gasilk udeležilo Florjanove proce-
sije po Tržiču, v nedeljo pa so se gasilke udeležile Florjanovih 
maš v svojih župnijah. 18. maja 2013 se je 55 gasilk iz sedmih 
PGD udeležilo 6. Srečanja gasilk GZ Tržič, ki smo ga začele s 
pohodom od platoja Ljubelj do gasilskega doma v Podljubelju in 
si med potjo pod vodstvom Nejca Perka ogledale kar nekaj zna-
menitosti. Najprej freske v cerkvi sv. Ane, nato nas je pot vodila 
do ostankov taborišča Mathausen; pred nekdanjo Karavlo smo si 
ogledale spomenik vsem preminulim v taborišču. V gostišču smo 
si ogledale spominsko sobo z razstavljenim orodjem in oblekami 
iz taborišča. Nekoliko nižje smo si ogledale še nekdanjo gostilno 

Anka Veternik, Zavod Hiša narave Tržič

V okviru 46. Šuštarske nedelje je Zavod Hiša narave Tržič v 
sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, TD Tržič in 
KS Tržič- mesto pripravil v Galeriji Ferda Mayerja dve razstavi 
z naslovoma »Zanimivosti iz sveta metuljev« in »Ptičji metulji - 
največji dnevni metulji na svetu«. Ob razstavnih panojih so bile 
na ogled naravoslovne zbirke dnevnih in nočnih metuljev Slo-
venije ter dnevnih tropskih ptičjih metuljev iz rodu Ornithoptera, 
ki jih je mojstrsko prepariral Matjaž Černila. Predstavljeni so bili 
preparati metuljev (v parih samec in samica) iz vrst Ornithop-
tera priamus (in podvrste Ornithoptera priamus urvilleanus), Or-
nithoptera croesus, Ornithoptera victoriae in Ornithoptera roth-
schildi. Takšne vrhunske zbirke z ustreznimi certifikati so le redko 
na ogled obiskovalcem. Obiskovalci so bili navdušeni tudi nad 
zbirko slovenskih dnevnih in predvsem nočnih metuljev, ki jih 
doslej še niso uspeli videti. Med dnevnimi metulji so jih najbolj 
očarali veliki spreminjavček, zorica, modrin, petelinček, postiljon 
in cekinček, med nočnimi pa smrtoglavec, beli T in črni L ter 
jamamaj. Razstava ni bilo tako dobro obiskana, kot bi si nemara 
želeli, a žal je manj strokovna ponudba na Šuštarski nedelji bolj 

Pr'Jurju, ki pa je sedaj spremenjena v vikend. Tam so nekoč po-
potniki s konji počivali pred mejnim prehodom čez Ljubelj. V 
stenah Begunjščice smo si lahko od daleč ogledale bunkerje še 
iz časov stare Jugoslavije. Nato smo pot nadaljevale do naselbine 
Lajb (TGT) ter mimo rudnika živega srebra. V krajevni dvorani 
so nas počakali gasilci s pijačo dobrodošlico. Gasilke iz PGD 
Podljubelj so nas postregle in nam pripravile različne družabne 
igre. Med srečanjem se nam je pridružil tudi župan Borut Sajo-
vic, ki nas je pozdravil in pohvalil naše delo. Gasilkam in gasil-
cem PGD Podljubelj se zahvaljujem za odlično organizacijo  
6. Srečanja gasilk GZ Tržič.
25. maja je v Kopru potekal 16. Kongres Gasilske zveze Slo- 
venije, kjer smo dobili novo vodstvo krovne gasilske organizacije. 
V okviru kongresa je potekala velika gasilska parada. Parade se 
je udeležilo 6 gasilk iz GZ Tržič. 1. junija smo gasilke pomagale 
pri izvedbi 18. regijskega tekmovanja prve pomoči Rdečega križa 
in CZ v Križah. 15. junija so se štiri ekipe gasilk iz GZ Tržič 
udeležile 11. Memoriala Ernesta Lombarja v Križah. Pomerile 
smo se v gasilski vaji z motorno brizgalno, štafetnem teku brez 
ovir in vaji razvrščanja. Med hudo konkurenco so gasilke PGD 
Križe zasedle odlično 2. mesto.
22. junija se je pet ekip gasilk treh PGD GZ Tržič udeležilo 27. 
Srečanja članic GZ Gorenjske ob 120-letnici PGD Mojstana v 
Mojstrani. Na srečanju je sodelovalo 65 ekip gorenjskih gasilk, 
pomerile pa smo se v vaji raznoterosti za članice in v vaji s staro 
motorno brizgalno. 
Na povabilo avstrijskih kolegov iz Rožne doline smo se 4. av-
gusta udeležile gasilskega tekmovanja v Wellesdorfu (Velinjski 
vasi). Ker so na tekmovanju prvič tekmovale same gasilke, je 
ekipa, sestavljena iz članic treh PGD, doživela ogromen aplavz in 
podporo, na koncu pa si zaslužila velik pokal.
Iz zgoraj napisanega je razvidno, da smo bile to pomlad in poletje 
polno zaposlene. Zato velja pohvala gasilkam GZ Tržič, da si po-
leg svojih službenih in domačih obveznosti vzamejo čas za delo 
v gasilstvu.

NA POMOČ!

vabljiva. Vsi sodelujoči (Dani, 
Dragan, Matevž, Patricija) smo 
se zabavali in nasmejali ob izva-
janju risarske delavnice »Najlepše 
znam narisati metulja«. Obe 
razstavi zdaj gostujeta v nekdanji 
Podružnični OŠ Leše.
Več si lahko ogledate na
http://www.hisanaravetrzic.si.

Naravoslovni razstavi o metuljih
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Tržič ter pevke ljudskih pesmi in godci 
ljudskih viž KD FS KARAVANKE Tržič.
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spremljamo, poročamo

Na planini Dolga njiva pod Košuto 
so gostili japonskega veleposlanika 
Shigemija Jomorija s soprogo Camelio, 
ki sta se odzvala povabilu Vinka in 
Klemena Grašiča. »V enem od sloven-
skih časopisov sva prebrala intervju 
z veleposlanikom, v katerem je ome-
nil, da ima zelo rad ajdove žgance in 
ker oskrbnika koče na Dolgi njivi pod 
Košuto Mateja in Matjaž Kleindienst 
pripravita odlične ajdove žgance, sva 
se odločila za povabilo,« sta povedala 
Grašičeva. V manj kot dvanajstih urah 
sta dobila odgovor z že predlaganim 
terminom. Zadnji četrtek v avgustu.

udeležila mednarodnega simpozija o ajdi, 
v okviru katerega je bilo tudi Ajdovanje v 
Dolenjem Vrhpolju,« je povedal velepo-
slanik Shigemi Jomori.

Na planšariji na 1400 metrih nadmorske 
višine pa ni zadišalo samo po ajdovih 
žgancih, ampak tudi po masovneku, 
skutnih štrukljih, domačem kruhu,  ki že 
na malce ostrem gorskem zraku še pose-
bej teknejo. Veleposlanikovo soprogo je 
zanimalo, kako se naredi kislo mleko, 
ker bi ga tudi sama pripravila. In koliko 
besed je bilo okrog tega, kako prevesti 
masovnek. Angleške besede za to nismo 
našli, a vsaj sestavine masovneka se je 
dalo razložiti v angleščini. Veleposlanika 
je zanimalo, iz česa je košutnik, ki ga je 
spil za dobrodošlico. Povprašal je tudi po 
življenju na planšariji. Kleindinstova sta 
na Dolgi njivi od začetka junija do konca 

Dvorana Kulturnega doma v Križah je v 
soboto, 21.09.2013, ob 17. uri, ponovno 
gostila del regijskega srečanja pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž z 
naslovom EN GODEC NAM GODE, EN 
PEVEC PA POJE v organizaciji Območne 
izpostave JSKD Tržič. Na prireditvi, 
ki jo je vodil David Ahačič in sprem-
ljala strokovna spremljevalka tovrstnih 
regijskih prireditev, Simona Moličnik iz 
Ljubljane, so nastopili: Pevska skupina 
ŠESTICA, ki deluje pri folklorni skupini 
DU Naklo, Pevci ljudskih pesmi Pevci 
spod Osojnice, ki delujejo pod okriljem 
KUD Bled, godci ljudskih viž Šmentana 
muha pri KUD Bled, pevci ljudskih pes-
mi in godci ljudskih viž KD JERBAS 

Veleposlanik 
navdušen nad žganci 
in gostoljubnostjo

En godec nam gode, en pevec pa poje

septembra. Imata do 65 glav govedi in 
še mini živalski vrt; osle, konja, purane, 
kokoši, kopune, zajce, race … Na tej 
planini sta od leta 2006, prišla sta na pova- 
bilo Bornove Eli, ki je želela, da planino 
oživita.

»Veselim se obiska številnih slovenskih 
krajev in po tem, ko sem že spoznal 
turistične bisere, kot so Bled, Bohinj, 
Idrija zelo rad raziskujem lokalne 
kotičke,« je pripovedoval Shigemi Jo-
mori. Posebnima gostoma je Klemen 
Grašič, ki je že kar ambasador planine 
Dolga njiva pod Košuto, za spomin po-
daril šuštarsko lučko z vgraviranim datu-
mom obiska in knjigo Ob sotočju Bistrice 
in Mošenika. Veleposlanikova soproga 
pa je s planine odšla s še enim spominom 
– spominom na prečudovite gorenjske 
nageljne.

Suzana P. Kovačič

Boris Kuburič

Veleposlanik in njegova soproga sta se 
izkazala za preprosta in prijetna sogo-
vornika. Iz diplomatskega vozila sta 
se na četrtkovo dopoldne v Tržiču pre-
sedla v kombi s tržiško registracijo in 
si z zanimanjem ogledovala pot skozi 
Dovžanovo sotesko, Jelendol, do Med-
vodja in navkreber po gozdni poti proti 
planini. Od parkirišča do koče je bilo še 
približno dvajset minut hoje. Vonj, ki se 
je širil iz koče, je bil neprekosljiv. Mateja 
in Matjaž Kleindienst poleg tega, da slo-
vita po svoji gostoljubnosti, slovita tudi 
po okusno pripravljeni domači hrani. Iz 
lončene posode je zadišalo po ajdovih 
žgancih, zabeljenih z ocvirki. »Rad imam 
jedi iz ajde, na Japonskem so vsak dan 
na meniju. Še posebej priljubljeni so aj-
dovi rezanci. Tudi v Sloveniji ajdove jedi 
kar zasledim, nedavno sva se s soprogo 



tržičan   

Igralka Ivanka Mežan, pisatelj Tone 
Partljič in domačin Cveto Frelih so bili 
gostje drugih Spominjarij, ki so jih v 
spomin na lani preminulega igralca, 
pisca in domačina Poldeta Bibiča na so-
boto pred Šuštarsko nedeljo pripravila 
KS Brezje pri Tržiču in Zveza kulturnih 
organizacij Tržič in Območna izpostava 
JSKD Tržič.
Ivanka Mežan je Poldeta, soigralca in 
nadrejenega, opisala kot doslednega 
človeka, izrednega igralca in, kar največ 
šteje, dobrega prijatelja. Sodelovanje 
in druženje z njim je bilo vedno pri-
jetno. S svojimi spomini je posegla tudi 
daleč nazaj, v leto 1943, na osvobojeno 
ozemlje v Črnomlju, kjer je bila članica 
tam ustanovljenega Slovenskega narod-
nega gledališča. Domačin Cveto Frelih 

Pevke ljudskih pesmi pri Folklorni skupini 
Karavanke so se na Marijin praznik, 15. 
avgusta, v Kapelah pri Brežicah udeležile 
Srečanja ljudskih pevcev in pevk s temo 
»Romarske pesmi«. Na srečanje so nas 
povabili Kapelski pubje, ki so bili tudi 
organizatorji prireditve. Za nastop smo 
pripravile štiri ljudske pesmi z nabožno 
vsebino: Adam in Eva, Rasti, rasti 
rožmarin, Barčica po morju plava in Lepa 
si, lepa si, roža Marija. Slednjo smo zapeli 
vsi udeleženci prireditve.Nastopajoči smo 
na prireditveni prostor prihajali različno: 
nekateri so se pripeljali na starih kolesih, 
drugi so prišli peš, tako kot so v starih časih 
in še danes hodijo na romarsko pot, naša 
dekleta pa so imela to čast, da so se pripel-
jala na »zapravljivčkih«. Ta dinamika 
različnih prihodov je dala prireditvi piko 
na i, saj je obogatila že uvod v prireditev. 

ima Poldeta v spominu predvsem kot 
čebelarja. »Novopečeni« čebelar je redno 
hodil na sestanke, panjske končnice pa ni 
le pobarval, temveč jih je sam tudi pos-
likal. Pred čebelnjakom je sedel in kadil 
pipo, ki jo je izdolbel iz kot pest velike 
grče in ji dodal 30 cm dolg ustnik. Ker 
pa s svojo postavo ni bil mojster plezanja 
po drevesih in lestvah, mu je roje čebel 
pomagal ogrebsti že pokojni Janko Prap-
rotnik iz Hudega grabna. Zanimiv je tudi 
spomin na dogodek, ko se je Cveto s pri-
jatelji odpravljal na Bistriško planino. Po 
poti proti Rekarjevi skali se je zaslišalo 
čudno, glasno govorjenje. Roka na hrb-
tu, v drugi skripta in silhueta Bibiča, 
kako se vzpenja v hrib in govori. »Ali 
ponavljate,« ga je ogovoril Cveto. »Ne, 
ne, vadim hojo v hrib in iščem pravilen 
govor pod obremenitvijo. To potrebujem 
pri delu,« je bil njegov odgovor. Takrat je 
snemal Primoža Trubarja.

Druge spominjarije
na  Poldeta Bibiča

S pesmijo na romanje v Kapele
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Maja Tekavec

Kaj pa spomini Toneta Partljiča na Polde-
ta? Večer je bil zanje občutno prekratek, 
pa tudi povezovalec programa David 
Ahačič, ki je znal iz gostov izvabiti mar-
sikateri že pozabljen trenutek, ni želel 
prekinjati toka spominov. Kot pisec sce-
narijev za filme »Moj ata, socialistični 
kulak«, »Mati umrla, stop!« in »Vdovstvo 
Karoline Žašler« nam je odstrl zakulisno 
sceno in o filmu »Vdovstvo Karoline 
Žašler«, ki smo si ga ogledali po progra-
mu, povedal, da je napisan po resničnih 
dogodkih na Sladkem vrhu, kjer je bila 
tovarna Paloma, Partljič pa v teh krajih 
učitelj.
V programu smo si obiskovalci ogledali 
še posnetek pevskega nastopa Poldeta z 
Neco Falk in njegovo recitacijo Martina 
Krpana.
Zopet je bil en prijeten večer, v katerem 
smo močno začutili prisotnost Poldeta 
Bibiča v srcih in mislih vseh prisotnih.

Srečanje so poleg naših deklet oblikovali 
še fantje z Vrhov iz Bistrice ob Sotli, pevci 
iz Dobove in pevci KUD Hruševec Kup-
ljenski s Hrvaške. Takšnih  in podobnih 
srečanj si v društvu želimo čim več, saj so 

Metka Kolevski

odlična priložnost za sklepanje novih vezi 
in spoznanj.Ob tej priložnosti vas člani 
Folklorne skupine Karavanke vabimo na 
naš letni koncert z naslovom FOLKLOR-
NIK, TO SEM JAZ, ki bo 12. oktobra ob 
18. uri v Kulturnem centru Tržič. V goste 
smo povabili folklornike Kulturnega 
društva Besnica. 

Lepo vabljeni!
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Letos mineva 50 let od smrti svetniškega 
ljubljanskega škofa Antona Vovka, ki je 
bil v 30. letih 20. stoletja tržiški župnik. 
Obletnico so zaznamovali s slovesno sve-
to mašo na ljubljanskih Žalah, kjer je 
škof Vovk pokopan v grobnici ljubljan-
skih škofov. Ob tej priložnosti je Vovkov 
odbor skupaj z Nadškofijskim arhivom 
o škofu pripravil posebno priložnostno 
razstavo, ki jo bomo v dneh okrog Vseh 
svetih (od 28. oktobra do 10. novembra) 
gostili tudi v tržiški župniji v Jožefovi 
dvorani.

Anton Vovk se je rodil 19. maja 1900 v 
Vrbi na Gorenjskem kot deveti otrok 
očetu posestniku Antonu Vovku in ma-
teri Mariji. Po babici Mini, sestri Fran-
ceta Prešerna, je bil Anton Vovk pranečak 
največjega slovenskega pesnika. Po 
šolanju v domačem kraju se je vpisal v 
gimnazijo v Kranju, zadnja dva letnika pa 
je končal na Škofijski klasični gimnaziji v 
Šentvidu nad Ljubljano. Tu je tudi dozore-
la njegova odločitev za duhovniški poklic. 
V duhovnika ga je 29. junija 1923 posvetil 
škof Anton Bonaventura Jeglič. Tri leta 
je deloval kot kaplan v Metliki, nato pa 
dve leti (1926-1928) v Tržiču. Tu je Vovk 
zaslovel kot odličen katehet, priljubljen 
spovednik in cenjen govornik. Leta 1928 
ga je škof Jeglič imenoval za tržiškega 
župnika in mu s tem izkazal veliko za-
upanje, saj je postal najmlajši župnik v 
škofiji. Tu je kot župnik deloval dvanaj-
st let in v tem sorazmerno kratkem času 
naredil ogromno na verskem, gospodar-
skem, kulturnem in socialnem področju in 
se s tem za vedno zapisal ne samo v srca 
ljudi, pač pa tudi zgodovino kraja.
Ni čudno, da ga je zato škof Gregorij 
Rožman leta 1940 imenoval za ljubljan-
skega stolnega kanonika. V Ljubljani je 
prevzel številne službe in naloge ter se 
tudi tam odlikoval kot priljubljen stolni 
pridigar in iskan spovednik. Leta 1944 
pa je prevzel še vodstvo bogoslovnega 
semenišča. Po Rožmanovem odhodu na 
Koroško je stolni kapitelj 15. junija 1945 
kanonika Vovka izvolil za pooblaščenega 
generalnega vikarja ljubljanske škofije.
S tem se je začelo najdaljše in najtežje ob-
dobje v Vovkovem življenju, saj je krmilo 
škofije prevzel v najbolj občutljivem tre-
nutku narodove zgodovine. Od vsega 
začetka se je moral spopadati s perečimi 
problemi ljubljanske škofije. Bogoslovcev 
praktično ni bilo, veliko duhovnikov je 
odšlo v tujino, ostali pa so bili izpostavlje-
ni nenehnemu zasmehovanju, fizičnim na-

Božji služabnik Anton Vovk (1900 – 1963)

mag. Roman Starc, tržiški župnik in dekan
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padom, absurdnim obtožbam in sodnemu 
pregonu. Večina jih je prej ali slej pristala 
tudi v zaporu. Generalni vikar Vovk je 
moral zato nenehno posredovati pri oblas-
ti – tako za dovoljenja za delovanje, kakor 
tudi za zaprte duhovnike – oblast pa je to 
izkoriščala za pritiske nanj.
V takih izrednih razmerah, ko v dogled-
nem času ni bilo pričakovati vrnitve škofa 
Rožmana, je papež Pij XII. imenoval An-
tona Vovka za ljubljanskega pomožnega 
škofa. Škofovsko posvečenje je bilo v 
ljubljanski stolnici na prvo adventno 
nedeljo, 1. decembra 1946. Oblast je vse 
zunanje slovesnosti prepovedala, zvonovi 
se niso smeli oglasiti, ljudem je bil otežen 
dostop v Ljubljano, med obredom pa so v 
prepolno cerkev vrgli solzilno bombo. 
S posvečenjem za ljubljanskega 
pomožnega škofa se je Vovkov križev 
pot šele začel. Policija in Udba sta budno 
spremljali vsak njegov korak, nadzirali 
obiske v škofiji, preverjali pošto in na vse 
mogoče načine skušali ovirati škofovo 
delovanje; celo na grob svojih staršev 
ni smel. Skrajno mučna in izčrpavajoča 
so bila neskončno dolga zaslišanja, ki 
so resno načela njegovo zdravje. Škof 
Vovk je vse to skrbno zapisal v svojih za-
piskih, ki kažejo vso zverinskost njegovih 
zasliševalcev.
Njegova velika bolečina pa so bili tudi 
zaprti duhovniki. Na neprestane prošnje 
in zahtevo, naj zaprejo njega, če je karkoli 
kriv, duhovnike pa naj pustijo pri miru, 
so mu cinično odgovarjali: »Vas ne bomo 
zaprli. Posledice pa boste dobro čutili.« 

In res so se stopnjevali tudi fizični pritiski 
nanj. Proti njemu so prirejali demonstra-
cije, oskrunjali cerkve in mu na različne 
načine skušali preprečiti oz. ovirati dostop 
do posameznih župnij, celo zastrupiti 
in ubiti so ga poskušali. Višek je nasilje 
doseglo z zažigom 20. januarja 1952 na 
železniški postaji v Novem mestu, pri ka-
terem je škof utrpel hude opekline. Takrat 
je v hudi obliki izbruhnila tudi sladkorna 
bolezen, ki je veliko pripomogla k Vovko-
vi prezgodnji smrti.
A nič od tega škofa Vovka ni moglo 
zlomiti ali omajati pri njegovem delu 
in žrtvovanju za duhovnike in vernike 
ljubljanske škofije. S svojo pokončno držo 
ter jasno in mogočno besedo je bil neo-
majen pričevalec evangelija in trdno skala 
vere svojim vernikom, s svojim trpljenjem 
pa v pravem pomenu besede mučenec že 
pred usodnim zažigom. Pri vsem trpljenju 
pa je do konca ohranil svojo, zanj tako 
značilno vedrino in humor.
Vse to seveda svetu in Svetemu sedežu ni 
ostalo prikrito. Ko je šele leta 1960 smel 
prvič v Rim poročati papežu Janezu XIII. 
o razmerah v škofiji in zaradi bolezni v 
znak spoštovanja ni mogel poklekniti 
pred njim, mu je papež odgovoril: »Jaz 
bi moral poklekniti pred teboj.« Po smrti 
škofa Rožmana, 16. novembra 1959, ga je 
nemudoma imenoval za rednega ljubljan-
skega škofa, leta 1961 pa je ob 500-letnici 
ustanovitve ljubljansko škofijo povzdig-
nil v nadškofijo in Vovka v nadškofa. 
Nadškof Vovk je še enkrat potoval v Rim 
in sicer na dve zasedanji drugega vatikan-
skega koncila. Tu je zaradi vidnih znamenj 
opeklin med koncilskimi očeti vzbujal 
splošno občudovanje in spoštovanje. Po 
vrnitvi domov se je 7. julija 1963 njegova 
zemeljska pot iztekla.

Povzeto po članku Franceta M. Dolinarja, 
Božji služabnik ljubljanski škof Anton 
Vovk (1900-1963), v spremni publikaciji 
ob razstavi, Nadškofija Ljubljana, Ljublja-
na 2013. Več o razstavi in Vovkovem 
delovanju v Tržiču v prihodnji številki.



tržičan   

Ustvarjalci slik slikarske kolonije Krmelj 
2013, hvala vam za imenitno predstavitev 
del, ki so nastala v Krmelju na Dolenj-
skem. Nadvse ste se potrudili predstaviti 
svoj kraj ter spoštovanje lepega in dobre-
ga. Posebna zahvala velja scenaristu g. 
Radu Kostrevcu, ravnatelju OŠ Trebnje, 
za izbrane besede. Spretno je opisal, kaj 
je umetnik, kaj umetnost ter da ima vsaka 
razstavljena slika svoje sporočilo, svojo 
zgodbo.
Tokrat smo tržiški likovniki zamenjali 
naše tržiške naslikane zgodbe s slikami 
in zgodbami iz Krmelja. Kar hitro smo 
se našli v njih, čeprav slikarji pogosto 
kažemo popolnoma drugo podobo, po-
dobo samosvojega človeka, samotarja, 
večnega individualista. In kot že ve-
likokrat, smo tudi tokrat dokazali, da je 
lupina lahko še trša, jedro ostane mehko 
in dobro.
Tudi ljudska pesem ima svoj čar. Živi 
in vzbuja spomine že stoletja. Kar nekaj 
nam jih je zapel MePZ iz Dvora ob Krki 
pod vodstvom zborovodkinje Marjane 
Dobovšek, roj. Ahačič, katere korenine 
so prav iz Tržiča.

V galeriji Ferda Majerja v  
Paviljonu NOB bo ponovno na 
ogled razstava starih fotografij 

Gostilne in prevozi v Tržiču, 
izpred 50 in več let, ki jih  

zbira g. Jure Smolej.

Otvoritev razstave bo tokrat  
ob razlagi g. Nejca Perka  
popestril še Grajski trio  

(David, Breda in Katja Košir).

Otvoritev razstave bo  
v petek, 4. oktobra, ob 18. uri.

Pridite, mogoče na kakšni 
fotografiji najdete sebe, vaše 

starše, prijatelje, znance ali pa 
celo vašo domačijo.

Razstava krmeljske kolonije

VABILO

Francka Globočnik
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Dolenjci so res izjemno predstavili svoj 
kraj, a jim Tržičani nismo ostali dolžni. 
S predsednico njihovega društva Ano 
Hočevar sva se dogovorili, da pridejo na 

otvoritev razstave že popoldan, ker jih bo 
po Tržiču in njegovi okolici brezplačno 
peljala naša članica in turistična vodnica 
g. Lučka Kavčič. Sicer si niso uspeli ogle-
dati vsega, bili pa so več kot zadovoljni 
s tistim, kar so videli in presenečeni nad 
lepoto našega mesta. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri 
tako uspešni izvedbi te razstave.

Gašper Križnik velja za enega najpomembnejših zbiralcev slovenske 
slovstvene folklore. V drugi polovici 19. stoletja je v Motniku in okolici 
zbral preko 200 zapisov ljudskih pravljic, povedk, pesmi, pregovorov, 

legend, šal. Njegove pravljice so objavljene v mnogih zbirkah  
slovenskih ljudskih pravljic.

V Motniku že dve leti zapored pripravljajo Križnikov pravljični festival. 
S pripovedovalskimi dogodki za odrasle in otroke uspešno oživljajo 

kulturno dediščino; festival pa s svojo živostjo in sodobnostjo  
privablja ljudi iz vse Slovenije. 

Tokrat bodo uveljavljeni pripovedovalci s pravljicami za odrasle, ki jih 
je zapisal Gašper Križnik, gostovali v Tržiču, slovenski »šuštarski  

prestolnici«. Prepričajte se, da stare zgodbe nosijo sporočila, ki lahko 
navdihujejo tudi danes. Na dogodku bodo pripovedovali Anja Štefan, 

duo Vroča župa (Goran Završnik in Rok Kosec), Rok Kušlan in  
Irena Cerar, večer pa bo povezovala Ivanka Učakar.

Šuštarske pravljice – pripovedovalski  
dogodek za odrasle

Četrtek, 24. 10. 2013, ob 18. uri,  
v Pollakovem salonu Tržiškega muzeja.
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Člani Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Tržič smo v 
sodelovanju z vsemi tržiškimi šolami in 
Policijo Tržič za prvošolce organizirali 
ogled Policijske postaje Tržič. Učenci so v 
spremstvu policista in učiteljic na postajo 
odšli peš. Dobro opremljeni z rumenimi 
ruticami so se učili varne hoje po cesti, var-
nega prečkanja ceste, spoznavali prometne 
znake in nevarnosti na cesti. Na postaji so 
si ogledali stavbo, opremo policistov in 
spoznavali njihovo delo. 

Na poti nazaj so učenci utrdili pridobljeno 
znanje.

Šolski svet znova oživi vsako jesen. Novo 
svežino in toplino temu svetu prinašajo 
tudi prvošolci, otroci, ki prvič prestopijo 
šolski prag. Iz varnega vrtčevskega za-
vetja se naenkrat znajdejo pred "velikimi" 
vrati šole. Da vstop v svet uka le ne bi bil 
pretežak, se prav vsako leto zanje potru-
dimo na vseh osnovnih šolah. Tudi na OŠ 
Križe. 

Otroci so se lahko v ponedeljek, 2. septem-
bra, ob 17. uri prepričali, da tudi v "veliki" 
šoli živijo pravljice. V ta čarobni svet je 
32 kriških prvošolk in prvošolcev popel-
jala igrica Zlati kamenčki, ki so jo zaigrali 
učenci dramskega krožka naše šole.

Na Ljudski univerzi Tržič sem poleti vodila 
dve računalniški delavnici, ki sta bili na-
menjeni medgeneracijskemu sodelovanju 
in praktičnem učenju na računalnikih v 
Središču za samostojno učenje.
Z delom na Ljudski univerzi Tržič sem 
sprejela tudi vlogo mentorice Središča 
in nisem prav dobro vedela, kaj naj 
pričakujem, saj sem se v tej vlogi znašla 
prvič. S skupino sem se hitro ujela in 
sodelovanje je bilo skozi ves teden izjem-
no. Osredotočili smo se predvsem na upo-
rabo interneta, pošiljanje e-sporočil, prila-
ganja datotek, fotografij, različnih povezav 
do strani … Naučili smo se dodajanja upo-
rabnih aplikacij na brskalnike, si ogledali 
nekaj trikov, kako se znebiti nadležnih rek-
lam in predvsem, kako varno in brez skrbi 

Erna Meglič, ravnateljica; foto: Nataša Dovžan

Nuša Klepac

šolske novice

Tržiški prvošolci na Policijski postaji TržičKriški prvošolci

Novim izzivom naproti lahko uporabljamo internet v vsakdanjem 
življenju.
Dolgo je že tega, kar sem tudi sama mislila, 
da ne bom nikoli uporabila e-pošte ali bolj 
poglobljeno spoznavala delovanje inter-
neta, saj v začetku nisem videla prednosti 
novodobne tehnologije. Kako pomembno 
je poznavanje le te, pa nam razkriva de-
jstvo, da danes lahko praktično kamorkoli 
pošiljamo pošto prek interneta, se prijav-
ljamo na oglase, iščemo novo delovno 
mesto, pridobivamo najrazličnejše infor-
macije v izjemno kratkem času, prebiramo 
spletne časopise, poslušamo glasbo, gle-
damo filme … Ogromno vsakdanjih stvari, 
za katere smo prej potrebovali več časa 
in porabili tudi nekaj denarja, lahko sedaj 
opravimo hitro in brezplačno. Spomnimo 
se, kako smo se mučili s pisanjem ponudb 
na določeno delovno mesto, sestavljanjem 
življenjepisa in podobno. Sedaj lahko vse 
to postorimo z uporabo programov, ki nam 
delo olajšajo in ko končamo z našim de-
lom, enostavno pošljemo preko interneta. 

Tako se izognemo klasični pošti in izgubi 
vsaj enega dneva ter nekaj denarja, ob tem 
pa tudi pokažemo, da smo »računalniško 
pismeni«. Tu je potrebno poudariti, da se je 
potrebno nenehno izobraževati in izpopol-
njevati, saj se tehnologija spreminja iz dne-
va v dan. Kar smo se naučili včeraj, bo že 
jutri zastarelo, zato moramo izkoristiti vsak 
trenutek, da izboljšujemo svoje znanje in 
sposobnosti. S tem bi vas rada tudi pova-
bila, da pridete v Središče za samostojno 
učenje Ljudske univerze Tržič in izkoristite 
možnosti, ki so vam ponujene.



tržičan   

Pred desetimi leti sem se iz Dolenjskih Top-
lic preselil v Kovor na Kregulovo kmetijo. 
Letim od 16. leta in sem redni član slo-
venske reprezentance od leta 2003. Doslej 
sem na evropskih in svetovnih prvenstvih 
osvojil 11 kolajn, od tega 7 zlatih. Jadralno 
padalstvo je moje življenje …
Letošnje svetovno prvenstvo je bilo sedmo 
po vrsti, moje peto, hkrati pa žal prvo, na 
katerem Slovenija z ekipo ni osvojila kolaj- 
ne. Doslej smo z izjemo prvega prvenstva 
l. 2000 v Angliji vedno stali na najvišji 
stopnički, letos pa smo dobili pravo 
zaušnico ekip Češke, Bulgarije, Kitajske in 
Indonezije. Priprave so potekale individu-
alno ali v paru. Letos je bil čas priprav še 
posebno zanimiv, saj sem veliko treniral 
z 19-letnim Sašom Slabajno iz Komende, 
ki je letos prvič nastopil na tako velikem 
tekmovanju. Osebno sem čutil nekakšno 
pomiritev, ko sem lahko svoje znanje in 
izkušnje prenašal na mladi rod. Na koncu 
je bilo prisotno tudi olajšanje, saj je Sašo z 
dobro uvrstitvijo pokazal sadove treningov. 
Sicer si je sam postavil višje cilje, vendar 
mu pri tem nisem oporekal, saj višje ko si 
zastaviš cilj, več se lahko naučiš.
Pred odhodom na Bjelašnico sem si za-
dal odprt cilj - uvrstitev med prve tri 
posameznike in zmaga v ekipni konkuren-
ci. Potihem sem mislil tudi na najvišjo 
stopničko, a mi je glas v glavi govoril, da 

Svetovno prvenstvo v natančnem pristajanju z 
jadralnimi padali - Bjelašnica (BIH) 2013

PK Tržič veselo v novo plesno sezono

Jaka Gorenc

Marta Markič
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mi manjka še kopica skokov za tako for-
mo. Prihod na prizorišče je upravičil moja 
pričakovanja. Na treningu smo spoznali, 
kako težko je pristajati v ciljnem izteku 
olimpijske smukaške proge iz l. 1984. Ko-
tanja, v kateri je vrela termika pomešana 
s sunki vetra, nam je napovedala nepred-
vidljivo tekmovanje. Med samimi seri-
jami smo spoznali, da ekipa kot celota 
ni kos vsaj trem reprezentancam, ki so 
očitno več vložile v priprave na prvenstvo. 
Čeprav smo proti koncu izboljševali formo 
posameznikov, nam jo je zagodlo vreme. 
Tako smo opravili samo 7 od predvidenih 

12 serij. Z dolgimi nosovi smo ostali tik 
pod stopničkami. Šola za v bodoče! Med 
posamezniki se je po treh serijah že obliko-
vala deseterica, ki je izstopala po rezultatih. 
Vsak pokvarjen skok je pomenil padec na 
lestvici tudi za trideset mest. S kasnejšim 

prvakom sva bila zelo konstantna in raz-
lika med nama je bila vseskozi minimalna. 
To je tekmovanje naredilo zelo razbur-
ljivo, predvsem za tekmovalce, ki so z 
navdušenjem opazovali dvoboj. Na koncu 
mi je zmanjkalo 2 cm do zlata, kar je malce 
grenko. Svetovni prvak je s pomočjo vojs-
ke v zadnjih štirih mesecih naredil po 30 
skokov dnevno in ko to primerjam s svo-
jimi 150 skoki (na leto), se počutim butasto 
ter razdraženo. Ker vem, da bom naslednje 
leto naredil še 100 skokov več in bosta tista 
izgubljena 2 cm izničena. Tolažba in upa-
nje morata obstajati.

Plesni klub Tržič je 1. 9. 2013 po kratkih počitnicah ponovno 
odprl svoja vrata. Poleti smo veliko nastopali in bili na pripravah. 
Zastavljene cilje smo v sezoni 2012/2013 dosegli in smo ponosni 
na državne prvake v rock and rollu, na naše finaliste vseh tek-
movanj v RnR in na 4. ter 9. mesto na svetovnem pokalu; veseli 
smo dosežkov na državnem prvenstvu v break dance in hip hop 
plesih, odličnega 9. mesta na evropskem prvenstvu v break dance, 
naših najmlajših plesalcev v vrtcih … Ponosni smo na vsakega 
našega člana in na njihove starše, ki svojim otrokom omogočajo 
koristno preživljanje prostega časa v naši družbi.
Z nastopi smo zaznamovali tržne dneve ter dogodke pred in na 
sami Šuštarski nedelji. Odlično so uspeli brezplačni dnevi ple-
sa in rekreacije v septembru, saj je z nami zaplesalo več kot 70 
plesnih navdušencev, ki že redno trenirajo v programih hip hop, 
break dance, rock and roll, plesi za odrasle, salsa, joga, plesi za 
najmlajše v vrtcih, telovadba za malčke. Prihaja nova sezona 
in z njo tudi nove odgovornosti, veliko dela ter zabave, čakajo 
nas številna domača in tuja tekmovanja, ampak za nas ni ovir 
- ponovno se bomo potrudili, da bodo naši plesalci blesteli in z 
veseljem plesali še naprej. 
Hvala vsem novim članom za zaupanje in veliko plesnih užitkov.
Še vedno vas vabimo v naše vrste: (inf.) 040 635 710, (e pošta) 
plesni.klub.trzic@gmail.com.
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Ob vhodu v Tržič že 103. leto stoji 
častitljiva stavba Splošnega športnega 
društva Tržič – Sokolnica. Veliko zgodo-
vine se skriva v njej; zato pobuda neka-
terih, da jo je potrebno podreti, nikakor ne 
vzdrži!
V njej se vse od izgradnje l. 1910 odvija 
bogato športno življenje. V njej so se kali-
li številni tržiški športniki, ki so dosegali 
odlične športne rezultate v državnem in 
mednarodnem merilu, zato se Občnemu 
zboru SŠD Tržič ni bilo težko odločiti, da 
kupnino od prodanega letnega kopališča 
namenimo za popolno obnovo Sokolnice. 
V društvu smo s koncem meseca maja 
2013 zaključili vadbo ter druge dejavnosti 
in prostore v celoti izpraznili. Obnova se 
je pričela konec junija, pri čemer je bila 
naša skupna želja, da se obnovi celotni 
objekt. 
Sokolnica bo dobila novo streho s stre-
lovodom, telovadnica in mala dvorana sta 
dobili novo betonsko ploščo, na katero 
bo položen nov parket, stene telovadnice 
bodo obložene s posebno zaščito, znižan 
je strop in narejen nov dodatni vhod v 
telovadnico, ki bo poskrbel za dodatno 
varnost in omogočil racionalno uporabo 

Člani športnega društva Lom pod 
Storžičem so 15. septembra s slovesno 
otvoritvijo in turnirjem v uporabo pre-
dali novo travnato nogometno igrišče. Ob 
pomoči KS Lom pod Storžičem in Občine 
Tržič je neutrudnim članom športnega 
društva uspelo narediti lepo urejeno 
točko, namenjeno nogometu. Prijateljska 
tekma med ekipama občinske uprave 
in ŠD Lom pod Storžičem je po uradni 
otvoritvi igrišča privabila veliko krajanov. 
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Sokolnica bo zasijala v novi podobi

Novo nogometno igrišče  
v Lomu pod Storžičem

Metka Kolevski, Splošno športno društvo Tržič

Pavel Škrjanec

objekta. V telovadnici bodo zarisana 
igrišča za odbojko, košarko in badminton. 
Garderobni in sanitarni prostori ter del 
skladišča bodo sedaj v kletnem delu, ki je 
popolnoma obnovljen. Pridobljen je bil še 
en prostor s posebnim vhodom. V kletnih 
prostorih se nahaja tudi kurilnica. Zamen-
jana so okna v kleti, okna v mali dvorani 
in vsa notranja vrata v telovadnici. 
Pri obnovi smo upoštevali zahteve kul-
turno spomeniškega varstva. Čeprav nas je 
to stalo kar nekaj finančnih sredstev, smo 
ohranili stebre in balkon v telovadnici, ob-
novljene bodo stopnice na balkon, ohranili 
bomo stare športne rekvizite in še kaj bi 
se našlo. Kot je običajno pri obnovah ozi-
roma gradnjah objektov, ni šlo tako glad-
ko, kot se bere. Dogovoriti smo se morali 

z zemljiškoknjižnimi sosedi za uporabo 
zemljišč, zaprositi za dovoljenje za zasilni 
izhod iz objekta, morali smo upoštevati zah- 
teve spomeniškega varstva in seveda se 
sproti dogovarjati z dobavitelji o takšnih 
in drugačnih malenkostih.
Trenutno gredo gradbena dela proti koncu. 
Kaže, da bo naš cilj dosežen in da bomo 
oktobra že lahko pričeli z izvajanjem ak-
tivnosti v obeh dvoranah. Žal so Sokol-
nico zapustili športni plezalci, zato smo 
pravočasno preuredili malo dvorano, ki bo 
odslej namenjena plesu, aerobiki, jogi in 
podobnim aktivnostim, v mali dvorani pa 
bo možno organizirati tudi sestanke, po-
topisna ali druga predavanja. Že sedaj se 
veselimo vaših aktivnosti v Sokolnici.
Predvidevamo, da bomo Sokolnico odprli 
sredi oktobra 2013 – to je ravno ob 110. 
obletnici organiziranega športa v Tržiču. 
Povabljeni boste na ogled Sokolnice in 
prepričani smo, da bo dala nov pečat 
Tržiču in občankam ter občanom našega 
mesta.

Revijalna tekma, pri kateri končni rezultat 
ni bil pomemben, je pokazala, da se za pri-
hodnost nogometa v Lomu pod Storžičem 
in okoliških vaseh ni bati, kar so domačini 
pokazali tudi v nadaljevanju, saj so z NK 
Tržič 2012 soorganizirali 7. Turnir letne 
rekreativne lige malega nogometa. Ekipe 
iz tržiške občine, ki preko celotnega leta 
od aprila naprej igrajo v seriji turnirjev v 
občinski letni ligi po različnih krajih, so 
se tokrat ustavili v Lomu pod Storžičem. 
Zmagovalci turnirja in vodeča ekipa 
letošnje lige, jelendolska Torcida, je prva 
ekipa, ki je slavila turnir na Wombleyu - če 
imajo Angleži slavni Wembley, pa imamo 
v Lomu Wombley, ki bo po besedah pred-
sednika ŠD Lom pod Storžičem Matjaža 
Megliča postal shajališče ljubiteljev žoge 

v bližnji in daljni okolici. Predvideni so 
še zaščitna ograja, električna napeljava 
manjši lesen objekt. S tem bodo lahko 
gostili rekreativna športna tekmovanja v 
nogometu, drugih športih in dejavnostih, 
predvsem pa bo primeren prostor velja za 
zabavo krajanov.
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Vabila Športne zveze Tržič

Biserka Drinovec, sekretarka
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M O Š K I: OŠ:
Met krogle Met vortexa
Troboj Troboj
 Štafeta 4 x 100 m

                                     

Komisija za športno rekreacijo Komisije za šport mladih 

  OBČINSKEGA  JESENSKEGA PRVENSTVA V KROSU ZA  OŠ  TRŽIČ IN 
ODPRTEGA OP ZA ODRASLE    ZA LETO  2013  

1. Kraj prireditve: Osnovna  šola  Križe 
2. Datum tekmovanja: Torek, 1.10.2013 od 15. ure dalje 
3. Organizator: ŠZ Tržič - Komisija za športno rekreacijo in šport mladih
4. Izvajalec: OŠ Križe, Tekaški klub tržiške strele, ŠD Stotinka Tržič
5. Prijave: pol ure  pred pričetkom tekmovanja (ne velja za šole).

6. Tekmovalne kategorije:
1.  cicibani letnik 2007 in mlajši   200 m
 2.  cicibanke letnik 2007 in mlajše   200 m
 3.  cicibani letnik 2005/06   400 m
 4.  cicibanke letnik 2005/06   400 m
 5.  cicibani letnik 2003/04   600 m
 6.  cicibanke letnik 2003/04   600 m
 7.  mlajši dečki A letnik 2002 1000 m 
 8.  mlajše deklice A letnik 2002 1000 m
 9.  mlajši dečki B letnik 2001 1000 m
10. mlajše deklice B letnik 2001 1000 m
11. starejši dečki A letnik 2000 1000 m
12. starejše deklice A letnik 2000 1000 m
13. starejši dečki B letnik 1999 1000 m
14. starejše deklice B letnik 1999 1000 m

PO KONČANEM ŠOLSKEM TEKMOVANJU SKUPINA OD ANE ZAČETNIKI
15. mladinci letnik 1995 - 98 2000 m 
16. mladinke letnik 1995 - 98 2000 m 
17. članice A letnik 1972 - 94 3000 m 
18. članice B letnik 1971 in starejše 3000 m 
19. člani A letnik 1972 - 94 5000 m 
20. člani B  letnik 1952 - 1971 5000 m 
21. člani C letnik 1951 in starejši 5000 m

7. Pravico nastopa:
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12. starejše deklice A letnik 2000 1000 m
13. starejši dečki B letnik 1999 1000 m
14. starejše deklice B letnik 1999 1000 m
15. mladinci letnik 1995 - 98 2000 m
16.  mladinke letnik 1995 - 98 2000 m
17.  članice A letnik 1972 - 94 3000 m
18.  članice B  letnik 1971 in starejše 3000 m
19.  člani A letnik 1972 - 94 5000 m
20.  člani B letnik 1952 - 1971 5000 m
21.  člani C letnik 1951 in starejši 5000 m

1) Občinska trim liga v košarki za moške za leto 2013/14
Tudi v sezoni 2013/14 bo Športna zveza Tržič organizirala Trim ligo v košarki za moške. Sistem  tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip. 
V tekmovanju lahko nastopajo tudi tisti, ki ne prebivajo na območju občine Tržič in Naklo. Prispevek za ekipe, ki bodo sodelovale v ligi, bo določen 
na žrebanju, ko bo znano število sodelujočih ekip in določen sistem tekmovanja.
Prijave je potrebno posredovati najkasneje do petka, 11. 10. 2013 na naslov: Športna zveza Tržič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, tel. 05/90-10-313, 
fax: 05/90-10-316, Biserka Drinovec, e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net.

2) Razpis občinskega jesenskega prvenstva v krosu za tržiške OŠ in odprtega OP za odrasle za leto 2013 
Kraj prireditve: Osnovna šola Križe 
Datum tekmovanja: Torek, 1. 10. 2013 od 15. ure dalje
Organizator: ŠZ Tržič - Komisija za športno rekreacijo in šport mladih
Izvajalec: OŠ Križe, Tekaški klub tržiške strele, ŠD Stotinka Tržič
Prijave: pol ure pred pričetkom tekmovanja (ne velja za šole).

Tekmovalne kategorije:
1. cicibani letnik 2007 in mlajši 200 m
2. cicibanke letnik 2007 in mlajše 200 m
3. cicibani letnik 2005/06 400 m
4. cicibanke letnik 2005/06 400 m
5. cicibani letnik 2003/04 600 m
6. cicibanke letnik 2003/04 600 m
7. mlajši dečki A letnik 2002 1000 m
8. mlajše deklice A letnik 2002 1000 m
9. mlajši dečki B letnik 2001 1000 m
10. mlajše deklice B letnik 2001 1000 m
11. starejši dečki A letnik 2000 1000 m
 
Pravico nastopa: Na tekmovanju imajo pravico nastopa vsi, ki se bodo prijavili za tekmovanje do določenega prijavnega roka. Učenke in učenci OŠ 
lahko nastopijo izključno v svojih starostnih kategorijah. Start skupin od mlajših mladincev do članov bo predvidoma ob 17. uri. ŠTARTNINE NI. 
Priznanja: Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje. Vsak udeleženec prejme okrepčilo in praktično darilo.
Prijave: Prijave bo organizator sprejemal eno uro pred pričetkom tekmovanja. Prijava mora vsebovati: priimek in ime tekmovalca oz. tekmovalke, 
letnico rojstva in kategorijo, za katero se prijavlja, ter naziv ŠO, DO, ŠŠD in KS, za katero nastopa. 
Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost.
REZULTATI TEKMOVALK IN TEKMOVALCEV IZ DELOVNIH ORGANIZACIJ IN ZAPOSLENIH PRI SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH SE 
UPOŠTEVAJO ZA TOČKOVANJE V TEKMOVANJU ZA NAJBOLJŠO EKIPO IN POSAMEZNIKE V TRŽIŠKIH ŠPORTNIH IGRAH 2013/14.
Tekmovanje delno sofinancira Občina Tržič in Fundacija za šport.
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo takoj po končanem tekmovanju na prireditvenem  prostoru.               

3) Občinsko prvenstvo v atletiki za tržiške OŠ in odprto prvenstvo za moške za leto 2013 
Kraj prireditve: Športno igrišče OŠ Križe
Datum tekmovanja: Torek, 8. 10. 2013 ob 15.30 uri
Organizator: ŠZ Tržič - komisija za športno rekreacijo in šport mladih
Izvajalec: OŠ Križe, Tekaški klub tržiške strele in ŠD Stotinka Tržič
Prijave: Petek 4.10.2013 do 10. ure (za osnovne šole) oz. najkasneje pol ure pred pričetkom tekmovanja za moške na igrišču 
 pri OŠ Križe. Informacije: ŠZ Tržič, gsm:051/354-064, fax. 05/90-10-316, e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net.

Discipline:
M O Š K I: OŠ:
Tek – 100 m Tek – 60 m
Tek – 1500 m Tek – 300 m
Skok v daljavo Skok v daljavo
Skok v višino Skok v višino

Tekmovanje v posamezni disciplini se izvede le, če se prijavi najmanj pet tekmovalcev.
Kategorije in pravica nastopa: Tekmovalci v moški konkurenci so razdeljeni v dve kategoriji in sicer do 35 let – letnik 1979 in mlajši ter nad 35 let 
– letnik 1978 in starejši. Tekmovalci lahko nastopajo največ v treh disciplinah. Tekmovanje za moške bo predvidoma ob 17. uri. ŠTARTNINE NI.
Osnovne šole: tekmujejo učenci in učenke 8. in 9. razredov skupaj. Učenke in učenci OŠ lahko nastopijo izključno v svojih starostnih kategorijah. 
Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. 
Troboj: V tekmovanju za najboljšega posameznika – troboju lahko nastopi vsak, ki se prijavi za nastop v treh disciplinah. Naslov prvaka osvoji tisti, 
ki zbere največje število točk. Sodelovati mora najmanj pet tekmovalcev.
Priznanja: Najboljši trije v posamezni disciplini v obeh kategorijah prejmejo medalje. Enako v troboju. Vsak udeleženec prejme okrepčilo. 
Tržiške športne igre: Občinsko prvenstvo v atletiki se upošteva pri točkovanju za najboljšo ekipo in posameznike v TŠI 2013/14. Tekmovanje delno 
sofinancirata Občina Tržič in Fundacija za šport. 

Tržič, 15. 9. 2013

Predsednik komisije ŠM: Anže RENER, l.r.  ŠZ  TRŽIČ: OŠ KRIŽE  Predsednica komisije ŠR: Ana JERMAN, l.r.
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v središču

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič (OOZ Tržič) se je v 
sodelovanju z Občino Tržič predstavila na sejmu Herbstmesse v 
Celovcu, ki je potekal od 11. do 15. septembra 2013.
V pripravo sejemske predstavitve je bilo vloženo veliko truda 
in inovativnosti. Tržiška obrt in podjetništvo ter turizem in gos-
tinstvo so bili na kar 72 m2 predstavljeni na svojevrsten in in-
teraktiven način. Sejemska zasnova (avtorica Eva Remškar), ki 
je poimenovana »Pokukajte čez Karavanke« je bila pravzaprav 
mesto v malem. Rdeča nit sejemskega nastopa je bila oddaljenost 
oz. bližina obeh mest.
Obrtniki in podjetniki so na sejmu predstavili svoje izdelke ali 
storitve, možen je bil tudi nakup izdelkov. Občina Tržič je pred-
stavljala mesto in njegove znamenitosti ter možnosti preživljanja 
prostega časa, gostinci pa so poskrbeli za predstavitev kulinarične 
ponudbe. Tržiškim podjetnikom smo ponudili več možnosti 
sodelovanja, od predstavitve in prodaje na sejmu do oglaševanja 
v sejemskem katalogu, ki smo ga izdali v ta namen. Na va-
bilo k sodelovanju so se odzvali naslednji podjetniki: BROdi 
- Marko Brodar s.p., SLAPAR RO&SA d.o.o., Dal d.o.o., De-
lavnica usnjene in tekstilne galanterije Zaplotnik, Smolej d.o.o., 
Tržič, Zvirex, Tržič, d.o.o., Mizarstvo Rožič, Rožič Matjaž s.p., 
Pasarstvo Vladislav Torkar s.p., Suhomontaža & roletarstvo  
Little devil, Klemen Seidl s.p., Rokavičarstvo Križaj, Simona 
Zupan s.p., Usnjarstvo Jekovec, Peter Jekovec s.p., Kosmač 
Matej s.p., Oblikovanje predmetov kulturne dediščine iz lesa, 
Slaščičarstvo Cerkovnik, Cerkovnik Darja s.p., Gostišče Smuk, 
Gostilna PRI BAJDU Ribnikar Janko s.p., Gostišče SLUGA, 
Gostišče Koren, DAMO Damjan Štefe s.p., Restavracija Raj, 
Drago Rajsar s.p., Mizarstvo Jesenko Janez s.p., Avto Šivic 
d.o.o., Tiskarna Uzar d.o.o., Senčila Asteriks, Peter Rozman s.p., 
Frizerski salon Meri, Boštjan Kepic s.p., Frizerski salon Mauko 
Aleksandra s.p. in Frizerski salon Mode M, Mirjana Brešič s.p. 
Nekateri so se odločili za vse tri možnosti predstavitve, nekateri 
pa le za eno ali drugo.
Inovativna sejemska predstavitev je na stojnico privabila veliko 
število obiskovalcev. Prvi dan sejma so nas obiskali tudi visoki 
predstavniki avstrijske politike in gospodarstva, med njimi avstrij- 
ski predsednik dr. Heinz Fischer, koroški deželni glavar dr. Peter 
Kaiser, poslanka avstrijskega zveznega parlamenta ga. Ana Blat-

Skupni nastop Območne obrtno-podjetniške  
zbornice in Občine Tržič na Herbstmesse 2013
Aleksandra Kojič, Petra Hladnik

nik, generalna konzulka Slovenije v Celovcu ga. Dragica Urtelj, 
mag. Marina Einspieler-Siegert, direktorica Slovenske gospodar-
ske zveze v Celovcu in drugi.
Od vseh obiskovalcev smo prejeli pohvale in priznanja za iz-
virno predstavitev ter njihovo zagotovilo, da nas bodo zagotovo 
obiskali tudi v Tržiču. Z odzivom na sejmu smo zadovoljni tudi 
sodelujoči. Polni pozitivnih vtisov upamo, da bodo učinke sejem-
ske predstavitve občutila vsa tržiška podjetja, kar bo pomagalo h 
krepitvi in razvoju tržiškega gospodarstva.
Na voljo je še nekaj izvodov sejemskega kataloga, ki si ga vsi 
zainteresirani lahko dobite v prostorih TPIC Tržič in OOZ Tržič. 

Obisk dr. Heinza Fisherja, ge. Ane Blatnik in dr. Petra Kaiserja

Utrinek s stojnice

V pričakovanju trgovanja

Živahno sklepanje poslov
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Tržič je 50 let imel letno kopališče. In ga bo spet imel - v letu 
2014. Začel se je projekt ureditve turistično – kulturnega  
centra »Gorenjska plaža«

Izgradnja velikega kopališkega, kulturnega in gostinskega kom-
pleksa na mestu propadajočega tržiškega letnega kopališča se je 
septembra končno začela. Bagri so zakopali v dotrajani objekt in 
ga v dobrem tednu porušili. 

IZVAJALCI DEL
V prvem postopku prvega javnega naročila je bil pravnomočno 
oddan le eden od sedmih sklopov – elektroinštalacije. Te bo za 
106.000 evrov izvedlo tržiško podjetje Elektro Jazbec v partner-
stvu z Elektronabavo. 

V postopku drugega, delno ponovljenega javnega naročila je 
bilo za gradbena in obrtniška dela ter strojne inštalacije v skupni 
vrednosti nekaj več kot 2 milijona (brez DDV) evrov izbrano 
jeseniško podjetje Kovinar-Gradnje ST.

Pogodba za gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro 
inštalacije je bila podpisana 28. 08. 2013. Za več kot pol milijona 
evrov vredno bazensko tehniko in vodne efekte je bila v postopku 
javnega naročila izbrana Gorenjska gradbena družba, vendar je 
za ta del vložen zahtevek za revizijo. Dela so se lahko kljub temu 
začela in se bodo nadaljevala. 

RAČUNAMO NA 100 KOPALNIH DNI
Da bi bilo stroškov vzdrževanja čim manj, bo ogrevanje  
kombinirano:

Predsednik OOZ Tržič Tomo Smolej  v družbi ge. Ane Blatnik in župana 

V Tržiču se res najde marsikaj zanimivega

Gorenjska plaža

• sistem absorberjev sončne energije, ki bodo nameščeni  
na streho gostinskega objekta;

• ogrevanje na zemeljski plin (kotlovnica v kleti objekta).
V sončnih dneh bodo za redno dogrevanje vode zadostovali 
sončni absorberji, v času nizkih oz. nižjih temperatur (špice) pa 
se bo bazenska voda ogrevala s pomočjo plinskih kotlov.

DIMENZIJE BAZENOV
Veliki bazen:
Pravokotni del dolžina 50 m, širina 7,5 m:
• Od tega 25 m globine 1,85 m;
• Od tega 25 m globine 1,35 m.

Zaokroženi del vodne površine 680 m2, globina 1,35 m.

Otroški bazen:
• Manjši otroški bazen, vodne površine 28 m2, premer 5,9 m, 

globina 15 cm
• Večji otroški bazen, vodne površine 65 m2, premer 9,9 m, 

globina 60 cm

GORENJSKA PLAŽA – TURISTIČNA ATRAKCIJA  
Nov večnamenski center bo omogočal aktivno preživljanje pros-
tega časa, sprostitev, rekreacijo, zabavo in druženje.

Tržičani in okoličani so bili to poletje prikrajšani za letno 
kopališče, ki je bilo desetletja priljubljeno na širšem Gorenj-
skem. Dotrajanost tehnološko zastarelega objekta je že več sezon 
povzročala velike težave upravljalcu ter nesorazmerne stroške 
vzdrževanja.

Občanom in turistom bomo že v letu 2014 Tržič ponudili sodo- 
ben kompleks, kjer se bodo obiskovalci lahko ukvarjali s 
prostočasnimi aktivnosti, in se v poletni vročini ohladili v pre-
novljenih bazenih. Bazenski del kompleksa bo privlačen za 
obiske družin z otroki, ki bodo želeli aktivno preživljati prosti 
čas. V pravokotnem delu bazena bo omogočeno tudi »daljinsko 
plavanje«. Za animacijo za otroke bo posebej poskrbljeno še z 
otroškim igriščem znotraj kompleksa.

Amfiteater s prireditvenim prostorom bo prispeval k živahnejšemu 
utripu mesta in še večjemu številu kulturnih prireditev na prostem.
Za gostinsko ponudbo bo izvedeno ponovno neformalno zbiranje 
interesa, pri čemer bodo potencialni ponudniki/investitorji poz-
vani, da sami predlagajo poslovni in finančni model.

SREDSTVA ZA PROJEKT SO ZAGOTOVLJENA
V teh časih smo se odločili za projekt, za katerega je bilo mogoče 
dobiti dodatne evropske vire financiranja. Za projekt, ki bo lahko 
ustvarjal delovna mesta in s povečanjem obiska v občini imel 
številne multiplikativne učinke na razvoj občine (boljša podoba 
občine, večji prihodki storitvenih dejavnosti, idr.). 

Občina Tržič ima sredstva za sofinanciranje svojega deleža rezer- 
virana. Prav tako so zagotovljena likvidnostna sredstva za pred-
financiranje projekta, saj se EU sredstva - tako kot pri vseh EU 
projektih - pridobivajo enkrat letno na podlagi že izvedenih 
in plačanih del. Za projekt Gorenjska plaža ni predvidenega 
nikakršnega zadolževanja.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usme-
ritve »Regionalni razvojni programi««.
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športne novice, med ljudmi

"Naše življenje ni umirjeno. Še zmeraj 
iščete, tavate sem ter tja s svojimi mislimi, 
občutji, še zmeraj niste zadovoljni, niste se 
še umirili. Ko se boste umirili, boste imeli 
santoš, mir," je na enem od svojih predavanj 
povedal ustanovitelj mednarodnega sis-
tema Joga v vsakdanjem življenju Param- 
hans Svami Mahešvarananda.
Brezčasna modrost je osnova različnih 
položajev (asan), ki imajo ugodne učinke na 
telo in psiho. Z njimi obnavljamo porušeno 
ravnovesje, krepimo zdravje, razvijamo 
zavest o sebi, urejamo odnos do sebe in 
odnose z drugimi. Pri tem starost, spol, 
družbeni položaj ali verska pripadnost niso 
pomembni. V času, ko se številni soočamo 

Balkansko veteransko prvenstvo v atletiki 
je potekalo od 6. do 8. septembra v Zagre-
bu. Na tekmovanju sta nastopila tudi dva 
Tržičana, Ana Jerman in Ludvik Soklič, ki 
sta dosegla odlične rezultate - Ana Jerman 
je bila prva v teku na 800 m.

V začetku šolskih počitnic so potekale 
ustvarjalno zabavne urice v delavnici Bar-
vite PIKE. Delavnic se je udeležilo nekaj 
mladih ustvarjalcev, željnih novega znanja 
in ustvarjanja. Tako so predvsem dekleta 
ustvarjala čudovite izdelke. Delavnice so 
temeljile na ponovni eko-uporabi pred-
metov, urjenju spretnosti, medsebojnemu 
sodelovanju in prijetnemu druženju. Iz 
majic so nastale praktične vrečke za na-
kupe ali prenašanje vsakodnevnih stvari. 
Pločevinke so dobile novo podobo in 
namembnost, saj so se spremenile v sto-
jala za uhane. Vanje smo vlile obarvan 
mavec, postavile razvejane male vejice in 
pločevinke ovile v lahko maso (stiropor).
Dekleta so bila najbolj navdušena nad 
šivanjem lastnih kril. Ugotovile so, da 
šivanje ni tako enostavno, kot se zdi na 
prvi pogled. Spoznale so osnove šivanja 

Kako biti vitalni
in zdravi do pozne 
starosti

Balkansko veteransko prvenstvo v atletiki 2013

Poletje v Ustvarjalno zabavnem centru Junior

Darja Teran

Biserka Drinovec, sekretarka ŠZ Tržič

Nina Bobnar

s pretiranimi, največkrat bolj psihičnimi 
kot fizičnimi napori, je prav joga pogosto 
najboljši odgovor nanje. Najenostavnejši 
pristop je na začetku za večino ljudi vadba 
v skupini pod vodstvom inštruktorja, saj se 
tako naučimo pravilnega izvajanja asan in 
drugih tehnik. Prijetno vadbo zagotavljajo 
udobna oblačila, primerna vadbena podla-
ga in lahka odeja. Hkrati z učenjem asan in 
pranajame (dihalnih vaj) je vadba v skupi-
ni priložnost za pogovore, kako izboljšati 
kakovost življenja. V taki vadbi lahko naj-
demo oporo in novo moč za življenje.
Društvo JVVŽ Kranj, ki organizira vadbo 
joge v Tržiču, letos zaznamuje 20 letnico 
delovanja. Tudi v Tržiču smo prisotni že 
več kot 10 let – bili smo že v gasilskem in 
zdravstvenem domu, na Ljudski univerzi, 
v vrtcu Palček, zdaj pa ob torkih zvečer 
poteka vadba v spodnjih prostorih proda-
jalne Dona, med trgovinama Hofer in Spar. 
Več informacij o društvu dobite na spletni 
strani http://www.jvvz.org/slovenski-
centri-jvvz/kranj.

Ludvik Soklič je na tekmovanju nastopil 
kar šestkrat in sicer v teku na 100, 200, 
400 in 800 m, štafeti 4x100 m in balkanski 
mešani štafeti. Osvojil je štiri zlate medalje v 
posamičnih tekih. V štafeti 4x100 m pa so z 
ekipo osvojili 2. mesto. V balkanski mešani 

in šivalnega stroja ter bile pri delu zelo 
natančne, končne izdelke pa bodo lahko 
nosile vse do pozne jeseni.
Filcanje oziroma polstenje nam je postavi-
lo nove izzive. Obilo truda in energije je 

štafeti, v kateri je nastopil s sotekmovalci iz 
Kranja, Ljubljane in Maribora, so osvojili 
odlično 1. mesto. Prvi tekač je tekel 800 m, 
drugi 400 m, tretji 200 m in četrti 100 m.
Slovenija je bila po doseženih odličij prva, 
saj je osvojila skupno kar 160 kolajn, 
medtem ko je bila po številu udeležencev 
na tretjem mestu.. Na tekmovanju je 
sodelovalo 13 držav. Vsi skupaj želimo 
Ani Jerman in Ludviku Sokliču še veliko 
pretečenih kilometrov in dobrih rezultatov.

bilo potrebno vložiti, da so iz naravne 
ovčje volne nastale lepe kroglice. Trud se 
je izplačal in punce ponosno nosijo ljubke 
uhančke. Zaključek tedna je bil pika na i, 
saj so si zašile še majhne toaletne torbice.
Poleg pestrih aktivnosti v Juniorju 
smo aktivni tudi na različnih sejmih, 
ustvarjalnih delavnicah in družabnih 
prireditvah po Tržiču in okolici.  
Vabljeni, da se nam pridružite pri ustvar-
janju in zabavi!



tržičan   

Kako so Križe dobile svoje ime, pojasnju-
jeta dve pripovedi. Prva pravi, da so misi-
jonarji, ko so prišli k nam preko Ljubelja, 
postavili na tem prostoru prvi križ, druga 
pa, da so domnevni udeleženci križarskih 
vojn ob vrnitvi v cerkev postavili velik 
križ. V času turških vdorov na Kranjsko 
so Turki l. 1471 in 1475 pridivjali tudi v 
Križe, požgali cerkveno imetje, ropali po 
vasi ter veliko hiš tudi požgali. Obnovljeno 
cerkev so l. 1494 posvetili in jo poimeno-
vali cerkev svetega Križa.
Neugodne razmere v Cerkvi in dolgo-
trajne posledice turških vpadov so v 16. 
stoletju pripomogle, da je protestantizem 
našel ugodna tla tudi v Križah, a le do nas-
topa protireformacijske komisije l. 1604. 
Križe so bile v tistem času kot vikariat del 
pražupnije Kranj, ob razdelitvi ogromnih 
prafar pa tudi Križe l. 1657 postanejo sa-
mostojna župnija.
Ob prvem ljudskem štetju l. 1754 so v 
Križah našteli 77 hiš in 515 prebivalcev. L. 
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Žal o zgodovini Križev ni mnogo arhivskih 
dokumentov, pa vendar je nekaj zapisanega 
o ljudeh pod Kriško goro. Na prostoru 
okoli Vojvodinskega gozda (Udin boršt) 
so bile že v osmem stoletju močne nasel-
bine kosezov, svojevrstnega slovanskega 
družbenega sloja. Eno največjih koseških 
naselij na Gorenjskem so bile Križe; kose-
zi so uživali lastno sodstvo, manjše dajatve 
in pravico prodajati zemljo. Leta 1420 je v 
Križah živelo 22 kosezov, l. 1569 pa 19, 
večinoma kmetov in gozdarjev. V 15. in 
16. stoletju so kmetje in kosezi kriškega 
urada krepko branili pravice paše in sekan-
ja gozdov na okoliških planinah in dobili 
celo tožbo proti graščakom Lambergom 
(Gutenberg) in Zwiklom ter Paradajser-
jem (Neuhaus). V tej listini je najstarejša 
omemba planin v Alpah. 

Vasica Gozd je l. 1941 štela 11 hiš s 65 
prebivalci. Vsa vas je sodelovala s parti-
zani. Skozi vas so vodile številne kurirske, 
oskrbovalne in obveščevalne poti. Vas je 
bila trn v peti okupatorju in domačim 
izdajalcem. Kljub skrbnosti in enotnosti 
pa ni bilo mogoče skriti sodelovanja s 
partizani. Sledile so grožnje in okupator 
je načrtoval uničenje vasi. 13. julija 1944 
je okupator požgal Prinčevo domačijo, 
mater in dve hčerki pa izselil. Oče Princ 
in sin Viktor sta morala z vozom peljati 
v dolino, kar so naropali med požigom. 
Izkoristila sta trenutek, ko so gestapovci 
ustrelili Mežnarjevo Kati in pobegnila v 
partizane.
7. oktobra 1944 je okupator s pomočjo do-
mobrancev napadel vas, jo požgal, prebi-
valce pa izgnal. Umik iz požgane vasi je 
okupator zavaroval tako, da je medse po-
tegnil zajete vaščane in tako preprečil par-
tizanski napad. Prav je, da tega tragičnega 
dne ne pozabimo. Spominske slovesnosti 
se vsako leto udeleži veliko obiskovalcev. 
Številni se na ta način lahko poklonimo 
padlim vaščanom in se jim zahvalimo za 
njihov prispevek k osvoboditvi naše do-
movine. V kulturnem programu letošnje 
spominske slovesnosti 6. oktobra ob 11. 
uri bodo sodelovali učenci Osnovne šole 

Delček kriške zgodovine

Ob 69. obletnici požiga
vasi Gozd

Slavko Bohinc

dr. Marija Šimenko Vodnjov, predsednica Krajevnega 
združenja borcev za vrednote NOB Križe

1810 je začel Ignacij Božič zidati sedan-
jo cerkev, ki je bila zaradi Napoleonove 
zasedbe blagoslovljena šele l. 1830. L. 
1859 so Križe dobile osnovno šolo in nato 
obrtno nadaljevalno šolo. L. 1939 so farani 
postavili kulturni dom, ki so mu po drugi 
svetovni vojni krajani z udarniškim delom 
prizidali še zadružni dom.
Tako prva kot druga svetovna vojna sta 
prinesli veliko gorja in žrtev tudi v Križah. 
Zgodovinski zapisi obeležujejo pogosto 
resne in tragične dogodke. Toda v življenju 
je mnogo tudi veselja in prav te trenutke so 
v svojih delih zapisali nekateri Križani. Če 
želite izvedeti več o ljudeh, ki so živeli v 
Križah, preberite zgodovinski roman Josi-
pa Lavtižarja »Junaška doba Slovencev«, 
»Kramljanja« Zdravka Kaltnekarja in 
»Kriške prigode« Janeza Kavarja.

Vir:
Marija in Mihael Petek:
Sakralna dediščina župnije Križe

Križe, pevski zbor Gorščaki, slavnost-
na govornica pa bo članica predsedstva 

ZZB za vrednote NOB Slovenije dr. Maca 
JOGAN.

PRAZNIK  
KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIŽE

PROGRAM PRIREDITEV:
Petek, 4. 10. 2013, ob 19. uri /ob obnovljenem križišču v Križah/
	 Otvoritev		in	blagoslov	križišča	in	novega	pločnika	
	 /v Kulturnem domu Križe/
	 Slovesen	dvig	novih	simbolov	KS	Križe
	 Akademija	ob	prazniku	KS	Križe
	 »Šest	knjig	o	republiki	–	stran	129«
	 Kratka	zgodovinska	povest	o	življenju	in	poteh	nekega	Križana
	 v	izvedbi	KD	Kruh	

Nedelja, 6. 10. 2013, ob 10. uri /v Gozdu - cerkev sv. Nikolaja/	
														Sveta	maša

Nedelja, 6. 10. 2013, ob 11. uri 	/v Gozdu - ob planinski koči/
	 Spominska	slovesnost	ob	obletnici	požiga	vasi	Gozd

ŠPORTNI PROGRAM:

Petek, 27. 9. 2013, ob 16,30. uri  /v Osnovni šoli Križe/
	 Namiznoteniški	turnir

Sobota, 5. 10. 2013, ob 10. uri	 /v Kulturnem domu Križe/
		 Šahovski	turnir

VLJUDNO VABLJENI ! 
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Člani Krajevne organizacije ZBVNOB 
Braslovče smo se 1. avgusta 2013 na 
pokopališču v Tržiču poslovili od naše 
članice Jožice Bučinel, rojene 19. 12. 
1943, nazadnje stanujoče na Kamenčah 

24 v občini Braslovče. Kot mlado dekle 
se je poročila iz okolice Ljutomera v 
Tržič. V zakonu se je rodil sin Damjan.
Že v rani mladosti je Jožica ustvar-
jala z roko in čopičem na kos papirja 
raznovrstne motive. Kot samouk je svoje 
znanje izpopolnjevala do nedavnega, ko 
jo je premagala bolezen.
Po moževi smrti pred sedmimi leti je 
kupila majhno hiško v Kamenčah. Hitro 

V spomin

Viktor Zorec 

Marijan Bone se je rodil leta 1951 v 
Krombergu blizu Nove Gorice. Nona Ani-
ca, oče Robert, sestra Zorana in brat Miloš 
na Primorskem, žena Julka, sin Robert 
in hčerka Alenka na Gorenjskem so bili 
njegova družina.
Kot otrok je igral na orglice in kas-
neje na harmoniko. Šele pri 17. letih 
se je lotil trobente. Končal je glasbeno 
šolo v Ljubljani. Pridružil se je Ves-
elim planšarjem, s katerimi so pripravili 
neštete koncerte, izdali kar nekaj plošč 
in kaset ter opravili več televizijskih sne-
manj. Tudi svoj vsakdanji kruh si je Mari-
jan služil z glasbo. Do upokojitve je bil 
predmetni učitelj trobil in harmonike na 

Glasbeni šoli Tržič. Mnogim učencem je 
predal svojo voljo in veselje do glasbe. 
Zelo uspešen je bil z ansamblom har-
monik Glasbene šole. Skoraj tri desetletja 
je vodil mladi rod harmonikarjev. Z njimi 
je posnel tri zgoščenke, videospote, nas-
topali so na mnogih koncertih. Učenci so 
ga imeli radi, ker jih je potrpežljivo uvajal 
v dobro glasbo.
Pisal je glasbo, priredbe, bil mentor 
mnogim glasbenim skupinam. Zelo rad 
je imel skupino Tržiški trio, ki so ga ses-
tavljali njegova hči Alenka, sin Robert in 
Špela. Ena zadnjih skupin, ki jo je vodil, 
so bili Dolinski muzikantje. Igral je pri 
raznih ansamblih: Triglav, Blejski kvin-
tet, trio Bon-Bon; velika simpatija je bil 
tudi Pihalni orkester. Igral je mnogo let, 
po potrebi tudi dirigiral, vsako leto so bili 
njegovi gostje po prvomajski budnici.
Dolgost njegovega življenja je bila kratka. 

Marijanu v slovo

Lado Srečnik

Pustil pa je velik pečat dobrega dela in 
veselega življenja. Kljub tvoji skromnosti 
je bil in bo ostal velik človek. Življenje 
niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, 
ki si jih bomo zapomnili. Družina, člani 
ansamblov, sodelavci Glasbene šole Tržič, 
učenci, člani Pihalnega orkestra Tržič, pri-
jatelji in vsi Tržičani si bomo zapomnili 
sodelovanja z njim!

Že v prejšnji številki smo poročali o vi-
sokem življenjskem jubileju ge. Mire 
Hiršel, »Šolske Mire«. Tokrat objavljamo 
njen kratek življenjepis.
Gospa Mira je svoje življenje in delo 
opisala v knjigi in številnih člankih, pa 
vendar za obuditev spomina omenimo le 
nekaj postaj njene življenjske poti. Srečno 
otroštvo v učiteljski družini v Kovorju, 
gimnazija v Kranju, prisilna zaposlitev 
med vojno, v prvih povojnih letih po-
roka, materinstvo, učiteljevanje v Lešah, 
preselitev v Tržič in poučevanje prvega in 
drugega razreda, organizacija in vodenje 

Najlepša hvala prijateljem in znancem 
za voščila in dobre želje ob moji de-
vetdesetletnici. Posebno se zahvalju-
jem nekdanji Kovorjanki Jožici Koder 
(»Frčarjevi«) za večletno spremljanje 

»posebne šole«, upokojitev l. 1974. Po 
smrti soproga je bivala pri hčerki v Trstu, 
zadnja leta živi v hiši staršev v Šiški.
Življenje gospe Mire je prežeto z vred-
notami, ki jih je dobila v družini, pa 
tudi s klasično izobrazbo in s stalnim 
izobraževanjem. Le tako lahko razumemo 
nesebično, požrtvovalno in ljubezni polno 
delo z manj sposobnimi, delno prizadetimi 
otroci. To je bil čas, ko so bili takšni otroci 
stigmatizirani kot neumni, nesposobni, 
ki jim ni mesta v »normalni« šoli. O 
dosežkih pionirskega in herojskega dela 
gospe Mire govorijo predvsem hvaležni 
gojenci in njihovi starši.
O Miri ne moremo pisati, ne da bi ome-
nili njene rodne družine. Oče, šolski up-
ravitelj v Kovorju, je šolskemu okolišu 
poleg pedagoške vloge vtisnil neizbrisen 
pečat s svojo dejavnostjo na prosvetnem, 

mojega publicističnega dela. Zahvalju-
jem se tudi Kovorjanu gospodu Jaku Pra- 
protniku (»Pezdirčevemu«) za njegovo 
čudovito vezano besedo v glasilu Tržičan.
Ob svojem življenjskem mejniku se 
iskreno zahvaljujem ljudem iz Kovorja, 
Leš in Tržiča za podporo na moji nek-
danji poklicni poti.

90 let Mire Hiršel – 
»Šolske Mire«

Zahvala

Marijan Klemenčič

kulturnem, društvenem in gospodarskem 
področju. Šola je bila središče širjenja 
vsestranske omike in je živela s krajem. 
Brat gospe Mire, prelat Jože Bertoncelj, 
»šolski Joži«, je bil snovalec in nosilec 
otroške pastorale v ljubljanski nadškofiji. 
Tako imamo trojico: očeta, hči in sina, ki 
so vsi delovali na pedagoškem področju, 
vsi so bili nosilci novega (pionirskega) 
delovanja in vsi so na starost doživeli 
večjo ali manjšo pozabo.
Ob vseh življenjskih preizkušnjah in 
razočaranjih pa gospa Mira ohranja veder 
pogled na življenje, njen bistri in iskrivi 
duh pa se neprestano igra s spomini na 
vse lepo, posebno na mladost v Kovorju z 
željo, da bi bili ljudje bolj prijazni, sočutni 
in ljubeznivi. Gospa Mira, hvala za Vaše 
poklicno delo, objave, spomine in naj 
Vam bodo leta čim lažja.

Vsem želim, da bi tudi v prihodnje živeli 
v prijateljskih odnosih s tistimi, ki so po-
vezani z učenjem, znanjem in razvojem.

Ljubljana, septembra 2013
Mira Hiršel, roj. Bertoncelj  
(»Šolska Mira«)

se je prilagodila novemu okolju in nave-
zala dobre sosedske odnose. Vključila se 
je tudi v Združenje borcev za vrednote 
NOB, Krajevno organizacijo Braslovče 
in Društvo upokojencev Braslovče. 
V imenu ZBV NOB KOB, DU in Občine 
Braslovče se ji po tej poti iskreno zah-
valjujem za ustvarjalnost, dobre sosed-
ske odnose in za vse, kar je dobrega sto-
rila v svojem življenju.



tržičan   

Srečnik, Fina Ležaja, Helenca Plevanč, 
Zora Šemrl, Vida Skorenšek, Draga 
Koren, Ana Golja, Marija Jereb, Pav-
la Papler, Helena Gros, Silva Kuhar, 
Polona Dulc, Jožica Kopač, Viktorija 
Jekovec Primožič, Erna Dikavčič, Ber-
narda Balantič, Albina Kosmač in ak-
tualne voditeljice: Anica Mihelič, Tanja 
Ahačič, Breda Bedina, Jana Toporiš, 
Milena Knafelc, Vera Ahačič, Milica 
Ivnik, Nuša Jenko, Nuša Perko, Rina 
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Če se peljemo proti Ljubelju ob Mošeniku, 
se večino časa vozimo po trasi stare ceste, 
ki vodi čez Ljubeljski prelaz. Kmalu po 
vstopu v Krajevno skupnost Podljubelj 
se na desni strani odpre območje, ki mu 
pravimo Bobenca. Nasproti nekdanjega 
MotoCross dirkališča se na pobočju Me-

sirjevca odpira zanimiv pogled. S ceste je 
lepo vidno, da del pobočja manjka, da je 
odtrgan. Sam kraj mi kot domačinu sicer 
nikoli ni bil posebno zanimiv, ker je žal 
postal odlagališče za smeti. Potem pa sem 
ob neki priložnosti malenkost južneje v 
gozdu slučajno opazil ostanke ceste. Le-
ta je morala biti nekoč dobro utrjena, saj 
je široka cca. 2 metra in kar lepo vrezana 
v teren. Nahaja se tik nad staro lokalno in 
hkrati nad magistralno cesto, ki v tem delu 
tečeta ena poleg druge. Seveda je to takoj 
vzbudilo mojo radovednost. Le kakšno 
funkcijo je imela ta cesta? Da bi kmetje 
uporabljali to pot za tovorjenje sena in 
živine ali kot gozdno vlako, se mi ni zdelo 
verjetno. Ozrl sem se za ljudskim virom in 
dobil zanimive odgovore.
Odtrganemu delu hriba starejši ljudje 
pravijo Kamnolom. Kar nekaj zanimivosti 
v zvezi z njim mi je povedala ga. Jožefa 

Jadranska cesta in nekdanji kamnolomi (1. del)

20 let skupin starih za samopomoč v Domu Petra Uzarja Tržič

Dovžan. Zdaj že pokojna »Tonačova 
mama« se sama obratovanja kompleksa 
sicer ni spominjala, so ji pa o tem pripove-
dovali starši. V njem naj bi pridobivali ma-
terial, ki so ga potrebovali za vzdrževanje 
ljubeljske ceste. Material so odvažali prav 
po zgoraj omenjeni poti. Po izročilu naj bi 
na omenjeni cesti stale tračnice, torej so 
za odvoz kamenja uporabljali vagone. Tiri 
so verjetno peljali približno do sedanjega 
mostu čez potok Mošenik na Bobenci, kjer 
je sledila nadaljnja obdelava in transport. 
Verjetno pa so veliko materiala porabili 
tudi za regulacijo Mošenika prav na tem 
mestu, kjer še danes stojijo regulacijski 
zidovi, ki močno načeti nekako še vedno 
opravljajo svojo funkcijo. Izročilo še ve 
povedati, da nekoliko desno nad kamnolo-
mom stojijo ostanki stavbe, ki je spadala v 
kompleks. Ne ve se, ali je bila namenjena 
za bivanjske prostore, hrambo orodja ali 
kaj tretjega. Ostanke te stavbe sem precej 
hitro našel, saj se takoj nad kamnolomom 
začne stara, sicer komaj še vidna pot, 
ki vodi do manjšega platoja, kjer so na 
robovih komaj še vidni ostanki zidu.

Ni minilo veliko časa od dne, ko smo 
ponosno praznovali deseto oblet-
nico skupin starih za samopomoč v 
našem domu, zdaj pa je tu že dvajseto 
leto delovanja, ko so skupine postale 
nepogrešljiv del življenja v domu. Na 
začetku sem imela kar malo treme, saj 
si nisem predstavljala, kako se bo za-
deva razvijala. A glede na izkušnje v 
drugih domovih, kjer so se take skupine 
že delovale pod mentorstvom prof. dr. 
Jožeta Ramovša, ni bilo bojazni, da nam 
ne bi uspelo. 12. marca 1993 se je prvič 
sestala prva skupina za samopomoč 
naših stanovalcev.
Nekaj časa sva skupino s takratno social-
no delavko Ljupko Cahunek vodili sami, 
kasneje pa nama je uspelo k sodelovan-
ju privabiti prostovoljke in skupine so 
se postopoma množile. Vsaka skupina 
si je nadela svoje ime: Marjetice, Luč, 
Upanje, Tulipan, Zvončki, Sončnica, 
Slavčki, Štrenca, Mati modrosti, Ust-
varjalna skupina. Sčasoma so vodenje 
vseh skupin prevzele prostovoljke, saj 
je končni smisel skupine za samopomoč 
nadomestna družina, v kateri se med 
posamezniki stkejo globoke in pristne 
prijateljske vezi, medsebojna pomoč in 
podpora.
Zato si že vsa ta leta prizadevamo pri-
dobivati nove prostovoljce. V 20. letih 
se jih je zvrstilo že kar nekaj: Jožica 
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Nejc Perko 

Marjeta Šumič

Golja, Marina Berlot, Anka Roblek, 
Marija Smolej, Draga Heijden Bajt, 
Štefka Grašič, Janja Zupin.
Vsaka od teh je del mozaika spominov, 
življenjskih zgodb, ki bi bili lahko roma-
ni, veselih in žalostnih trenutkov, iskrenih 
objemov in toplih stiskov rok. Skupaj jih 
gradimo še naprej, z vsakim dnem in vsako 
uro srečanja, gradimo jih v neskončnost, 
kot si želimo v neskončnost plesti mrežo 
toplih medčloveških odnosov.
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Povedal je, da mu je njegova mama rekla, 
da so Ribnikarjevi, po domače Tekčevi Za 
Virjem v Tržiču, nekaj v sorodu z Urhovi-
mi, da je Vinko po Urhovih podedoval 
posebno moč, ki jo ima v rokah.
Urhovi so se ukvarjali s podobnimi de-
javnostmi kot druge višje ležeče kmetije; 
z živinorejo, oglarstvom, prevozništvom 
pri Bornovih. V zadnji četrtini 19. stol. so 
postavili žago za razrez lesa, ki so ga pro-
dajali v Tržič.
Pod Košuto imajo še danes svojo planino. 
Kmetija obsega približno 50 ha. Urhov 
Joža, zadnji gospodar (umrl je mlad, 
1955-2009) je od vseh gospodarjev v 
Dolini najdlje obdržal dva konja, pov-
sod drugod so konje nadomestili trak-
torji. S svojima konjema je sodeloval na 
različnih turističnih prireditvah, tudi pri 
vomənskmo poh. Danes tudi pri Urhovih 
nimajo konja.
Pred leti je bilo pri hiši več ljudi, zdaj 
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Urhovi v Dolini imajo priimek Meglič. 
Hišna št. 25. Enemu od gospodarjev je 
bilo ime Urh, od tod ime domačije.
Domačija leži na 1050 m nadmorske 
višine, podobno kot Kal pod Kofcami. 
Njena starost je od 300 do 350 let. Je 
nekaj mlajša od Kušpegarjeve, saj je iz 
Kušpegarjeve tudi izšla. Njen prvi gospo-
dar je bil doma pri Kušpegarjevih. Kmeti-
ja je podobna visoko ležečim kmetijam, ki 
imajo za mimoidoče svoj čar. A življenje 
na njih je zahtevno. Ob hiši je več gos-
podarskih poslopij. Zdravko loči pomen 
besed: štala in hlev, v hlevu da je goveja 
živina, v štali so bili konji. Zanimivo lego 
ima velik svinjak, stoji ob zelenjavnem 
vrtu (zevənk), ob svinjaku je gank, od 
tam se izredno lepo vidi Košuta. Polovico 
zelnika je last Urhovih, druga polovica pa 
Pinčevih, s Pinčevimi so Urhovi sosedje. 
»Zelnika je za vse dovolj,« je poudarila 
Urhova Fanči, ko sem jo obiskala zgodaj 
spomladi, peš iz Doline.
Zanimivost domačije je kapelica pod hišo, 
posvečena Mariji Brezmadežni. Vedno je 
v času cvetenja ob njej vse polno rdečih 
vrtnic. Pokojna Urhova mama Anica 
(pokopali so jo januarja 2013, v 85. letu 
starosti) je posebej skrbela za okolico ka-
pelice. Anica je bila najdenka. Ko je bila 
stara dve leti, jo je ob tej kapelici našel 
gospodar Lojz; v rokah je držala listič, 
kjer je pisalo, da ji je ime Ana in da je 
njena mati prerevna, da ne more skrbeti 
zanjo. In Ana je res prišla v dobre roke. 
Pri hiši takrat ni bilo otrok.
Vinko Ribnikar, akademski kipar iz 
Tržiča, je lani obnovil kip Marije v kape-
lici. Verižico s svetinjicami bo še obnovil. 

P'r Urh v Dolini

Po pripovedi Zdravka Dovžana zapisala Jožica Koder. Foto: Lučka Kavčič
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so le trije; žena pokojnega Joža – Fanči, 
Ropoševa iz Slaparske vasi v Lomu, 
pri hiši je gospodinja že trideset let, sin 
Tomaž in hči Andreja. Tomaž je sedanji 
gospodar, poleg dela na kmetiji opravlja 
tudi razna priložnostna dela, Andreja je 
trgovka v trgovini Spar. Hči Maja pa živi 
na Bledu. Drugi sin Joško je zelo mlad 
izgubil življenje v prometni nesreči. Tako 
so v krajšem časovnem razdobju iz hiše 
odšli trije. Gospodinja Fanči je povedala, 
da so včasih redili več prašičev, danes ene-
ga, da se največ ukvarjajo z lesom. Mleko 
imajo le za dom. Pokojna mama Anica je 
rada rezala in sušila sadje v kmečki peči, 
vedno da je bilo pri hiši dosti suhega sadja. 
Fanči v peči speče po šest hlebov kruha iz 
polbele moke.
Pred več kot sto leti je kmetija pri Urhu 
doživela neprijeten dogodek. Gospodarja 
so prišli oropat cigani. Na pomoč so prišli 
Lomljani in skupaj jim je uspelo pregnati 
cigane. Če je kdo na poti k Urhovim nek-
daj vprašal Dolinca, kam gre, je ta odgo-
voril: »V Drogovce.« Nenavadna beseda, 
ki izhaja iz besede drogati, predrogati. 
Drogovci so ledinsko ime za vodnat svet, 
kjer stoji Urhova kmetija, pod njo so bili 
številni izviri, ki jih je bilo treba preus-
meriti (moker svet predrogati). Te besede 
Dolinci ne uporabljajo več.
»Do Tržiča je od Urhovih uro in pol hoda, 
če se gre na Dolino dol«, je dodala Fanči. 
Včasih so k maši v Tržič hodili peš, ob 
vsakem vremenu, ni bilo vprašanja, ali iti 
ali ne. Treba je bilo.
Za v prihodnje nam je ostalo le še eno 
dolinsko hišno ime in kmetija, ki ga nosi: 
to je Pinčova. Z njo bomo zaključili cikel 
zapisov o dolinskih hišnih imenih in njih 
zgodbah.
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Poletje je bilo zabavno in športno ak-
tivno. V juniju smo z 21 osnovnošolci 
preživeli nepozaben vikend na Ptuju. 
Spoznavali smo nove aktivnosti in imeli 
zabavno modno revijo in ples. Športno 
društvo Strelica je s pomočjo sponzorjev 
in donatorjev organiziral celodnevni izlet 
na planšarijo Dolga njiva pod Košuto 
za 15 otrok in mladih. Tam smo po-
leg čudovite narave spoznavali domače 
živali in planšarske jedi, na koncu pa so 
vsi udeleženci dobili sponzorska darila. 
In tudi to poletje je gospod Dušan Meglič 
na strokoven in zabaven način poučeval 
igranje tenisa. Z mladimi smo poletni čas 
zaključili z dvodnevnim kampiranjem v 
kampu Belvedere nad Izolo. Tabor smo 

Aktivnosti v Mladinskem centru Tržič

Katarina Kuzma in Anita Štular
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izpeljali s pomočjo naših donatorjev, kate- 
rim se iskreno zahvaljujemo, saj so nam 
omogočili veselo in poučno izkušnjo. 
Gospa Polona Brodar je za nameček 
poskrbela še za sladka presenečenja. Pro-
gram v novem šolskem letu poteka od 
10. do 12. ure za vse mlade, ki bi se radi 
družili, poiskali zaposlitev ali pridobili 
kakšne informacije. Od 12. ure do 14:30 
je čas za osnovnošolce, ki želijo opravili 
domačo nalogo, od 14:30 do 16. ure pa 
izvajajmo različne delavnice. Od 16. do 
18. ure poteka individualna učna pomoč, 
za katero je potreben predhoden dogovor. 
Za več informacij smo vam na voljo vsak 
delavnik od 8. do 16. ure, na telefonski 
številki: 031-699-247 ali preko e-pošte: 

Eden najzahtevnejših programov v 
Društvu diabetikov Tržič so prav 
gotovo kuharske delavnice. Že od 
samega začetka so potekale z naslovom 
ZDRAVA KUHINJA, saj danes vse 
manj govorimo o dietah, kajti sodobna 
spoznanja dokazujejo, da bi se morali 
vsi zdravo prehranjevati, ne glede na to, 
ali imamo kakšno kronično bolezen.
Prvo kuharsko delavnico smo izvedli 
v jeseni 2003. Obiskali smo gospoda 
Jožeta Lavrinca v bolnišnici na Jeseni-
cah in ga vprašali, če bi bil pripravljen 
v našem društvu izvajati kuharske de-

Deset let
kuharskih delavnic 
»Zdrava kuhinja«

Ana Marija HAFNER

lavnice. Sporazumeli smo se o dolžini in 
vsebini ter tako začeli z njim sodelovati.
Osnovna delavnica traja 12 ur, to je 
trikrat po 4 ure, v učilnici za gospodinj-
ski pouk v Osnovni šoli Bistrica. Poleg 
te delavnice je bilo izvedenih še precej 
tematskih, ki pa so trajale le po 4 ure: 
zdrav namaz za zajtrk, peka kruha, na-
kupovanje živil, jagodičevje, zdrav 
sendvič, zdrav piknik.
Vse delavnice je vsebinsko pripravil in 
jih izvedel klinični dietetik Jože Lavri-
nec. Z vseh delavnic je nastalo veliko 
pisnega materiala, teorije in receptov, 
zato smo se odločili, da bomo vsebino 
osnovne delavnice izdali v knjižni ob-
liki. Do sedaj je izšlo šest biltenov, zad-
nji, z naslovom Kruhi in namazi, je bil 
izdan ravno za praznovanje.
V soboto, 21. septembra, smo združili 
praznovanje z meddruštvenima pohodo-
ma na planino Preval in k Tominčevemu 
slapu. Posebnost tega srečanja je bila, 
da smo vso hrano skuhali in postregli po 

receptih Jožeta Lavrinca. Tako smo že 
v petek pripravili pet namazov, v Lomu 
so nam v kmečki peči spekli kruh in z 
njimi postregli zjutraj za dobrodošlico. 
Vse dopoldne se je v dveh kotlih 
pripravljal guljaš, na koncu pa smo pos-
tregli še z jabolčno pito, ki so jo spekli 
v Slaščilarstvu Cerkovnik po receptu 
Jožeta Lavrinca. Tako je bila vsa pre-
hrana v resnici zdrava.
Pohodnike po Podljubelju je pri 
spomeniku zmaja na skali presenetil 
David Ahačič, ki je v pristni tržiški go-
vorici prisotnim povedal pripovedko o 
nastanku Tržiča. Na prireditvi je Silva 
Žontar prenesla pozdrave predsednika 
Zveze društev diabetikov Slovenije, 
oglasil pa se je tudi župan. S svojim nas-
topom je nedvomno pričaral pravšnje 
vzdušje Kvartet Zupan. Obiskal nas je 
tudi Planšar Ladko, ki je na koncu iz-
vedel še dražbo za vse, kar je ostalo. 

Preživeli smo res lep dan.

mladinski.center.trzic@gmail.com. Va-
bimo tudi vse, ki bi želeli naš program 
obogatiti s svojim znanjem in veščinami.
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To je zemlja kovorska, kjer se je rodila gasilska hiša,
tam, kjer so prve korake naredili;
to je svet, kjer je živel tudi moj ded,
zemlja Slovencev, vseh nas dedičev.

Zemljo domačo gasilci ohraniti želijo, 
pa četudi življenje v požaru izgubijo,
to zemlja domača je naša,
na nji živeti se splača.

Klečimo, s solzo namočimo zemljo,
ker to je naša rodna gruda;
gasilci zanjo dali bi vse, da le doma smo še.
To je največje bogastvo,
a če srce utihne, je želja, da na domači zemlji  
najdeš svoj mir.

Jože Kirm

Naša kovorska gruda

Na območnem združenju Rdečega križa 
Tržič smo v poletnih mesecih pred 
našimi prostori na Trgu svobode 31a 
postavili zbiralnik za rabljena oblačila 
in obutev. Ker se je to izkazalo za do-
bro in koristno, smo jih septembra 
postavili še na treh lokacijah – pred 
vhodom v trgovino HiperMercator, na 
parkirišču trgovine Spar ter v Kovorju 
pod trgovino.
V zabojnike lahko oddate oblačila, 
obutev, hišni tekstil (posteljnina, prti, za-
vese, brisače), modne dodatke (pasovi, 
rute, kravate, šali, pokrivala) ter plišaste 
igrače. Ves zbran tekstil pripeljemo v 
skladišče RK Tržič, kjer ga razdelimo 
socialno ogroženim občanom. Zato 
prosimo, da so oblačila čista in primerna 
za nadaljnjo uporabo.

Noelle Kavčič, sekretarka OZRK Tržič

Zbiralnik za uporabna oblačila in obutev 
Rdečega križa Tržič

Zahvala
Vsem občanom se iskreno zahvalju-
jemo za vsa darovana denarna sred-
stva, hrano ter oblačila, ki ste jih 
namenili OZ RK Tržič. Še posebno 
pa bi se radi zahvalili podjetju DAL 
– Dolčič Brane s.p za velikodušno 
donacijo natikačev in cokel ter pod-
jetju INTERALP d.o.o za donacijo 
čevljev za otroke in odrasle. Čevlje 
smo podelili upravičencem pomoči, 
mi pa si želimo še kakšne podobne 
donacije, saj le tako lahko pomag-
amo ljudem, ki potrebujejo našo 
pomoč.
Pomagajmo drugim in pomagali 
bomo sebi.

Pri prirodopisu se pogovarjamo o pticah. Pojavi se vprašanje: 
»Katera ptica ne gradi svojega gnezda?« Tonček, najbolj zvedavi 
učenec, odgovori: »Kukavica.« Sledi vprašanje: »Zakaj tega ne 
stori?« Odgovor: »Tega ne more, saj živi v uri.«
Micka med odmorom pripoveduje, da je na domačem dvorišču 
našla deset dinarjev in jih odnesla mami, ki se je neznansko raz-

Mira Hiršel

Tržiške šolske anekdote veselila velike vsote. Vprašam jo: »Kako to, da si najden denar 
izročila mami?« Micka odgovori: »Zato ker naš ata vedno govori, 
da mama denar skozi okno meče.«
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Vse skupaj se je začelo, ko je Darja Fišer, 
docentka na Filozofski fakulteti UL, svoje 
stanovanje napolnila s sadikami in zbrala 
tako količino semen, kot bi imela pošteno 
velik vrt. Žal je njen »vrt« obsegal le maj-
hen balkonček v bloku. Spekla je jabolčno 
pito in povabila prijateljice na izmenjavo 
semen in sadik. Zmanjkalo jih je prej kot 
jabolčne pite. Naslednjič je vsaka od teh 
prijateljic s seboj pripeljala še eno novo 
in stanovanje je naenkrat postalo premaj-
hno. Na pomoč so ji priskočili v KUD 
France Prešeren, kjer so se zbirale pozimi 
in spomladi. Akcija, ki so jo poimenovali 
ZELEMENJAVA, se je razširila s tem, 
da so ji ponudili prostor v parku Tabor v 
Ljubljani. Sadike in semena so že zrasla v 
plodove in viške teh so si srčni vrtičkarji 
začeli izmenjavati na stojnicah. Zgodilo 
se je par takih izmenjav, ki si jih je človek 
zapomnil po energiji, ki se je širila v parku 
ob poletnih sobotnih dopoldnevih. Še pred 

Zelemenjava v Tržiču 

Bojan Žnidaršič, tajnik Slovenskega rodovnega gibanja

Po klasifikaciji spada cesta od Bistrice do 
avtoceste med hitre ceste. To pomeni, da 
se na taki cesti da tudi hitro voziti varno. 
In hitro od zadnje spremembe zakona v 
letu 2011 pomeni 110 km/h. Da, ne 100 
in ne 80, še najmanj pa 60 km/h. Mnogi 
morda ne vedo, da omejitev 80 km/h 
velja samo od izvoza z avtoceste točno 
do mesta, kjer policisti čakajo z radarjem, 
torej samo 100 m, za tem stoji modra pra-
vokotna pokončna tabla z belim vozilom 
in ukazom – pospeši na 110 km/h. To obe- 
nem pomeni, da se na tej cesti ne sme voziti 
z raznimi mopedi in skuterji, kot to še kdaj 
koga zanese - uporabljajte vzporedno ces-

Končno nam je uspelo. Ob petih pokonci, 
pa proti Kamniku. Ura je res ubijalska, 
a se je splačalo tako zgodaj vstati. Kljub 
zgodnji uri je na Jermanci skoraj vse za-
parkirano. Na rame si oprtam kar težak 
nahrbtnik in počasi se odpravimo proti 
Staničevemu vrhu, kjer se začne težji del 
ture. Preden se povzpnemo, si ogledamo 
še kovačnico in da ne bi hodili nazaj na 
greben, splezamo kar skozi manjše okno 
na vrhu ene izmed lukenj. Ob pogledu nanj 
me je v vratu kar zabolelo. Pod oknom pa 
10-15 metrov visok kamin in ni mi bilo 
jasno, kako bom to zlezla, saj je najtežja 
stvar, ki jo preplezam v celem letu, Kra-
marca v Storžiču. Z Bojčem se naveževa 
in na koncu se izkaže, da vsa stvar sploh 
ni bila tako težka, kot je izgledalo na prvi 
pogled. In končno na vrhu, s katerega ses-
topimo po grebenčku in rahlo prečno v 
desno do prve škrbine. Tako se nadaljuje 
cela tura čez Zeleniške špice (gor-dol, 
gor-dol). Po parih urah smo na Trav'cah 
na Srebrnem sedlu. Zdaj postavimo samo 
še piko na i in sestopimo skozi Repov kot 
nazaj v Kamniško Bistrico. Za mano je 
spet ena lepa tura, o kateri sem sanjala že 
nekaj časa. Vas mika?

Omejitev na cesti Bistrica – Podbrezje

Zeleniške špice

Matej Meglič

Alenka Rožič

koncem prve uspešne sezone omenjene 
akcije se ta seli v druga mesta in celo 
preko državnih meja. Povod za zelemen-
javo je najbrž podzavestno pričakovanje 
prehranske krize, ki se nam bliža. Mul-
tinacionalke, ki jih nekateri vztrajno za-
govarjajo, nas peljejo k robu preživetja. 
Skušajo nas stisniti v kot, kjer ne bomo 
več znali sami pridelati hrane zase, takrat 
pa bodo sami kovali neslutene dobičke. O 
tem pričajo poskusi privatizacije vode in 
semenske manipulacije.
„Prišel bo čas, ko bo človeštvo spre-
gledalo. Največji učenjak se bo zatekel k 
starki na vrt in jo ves sestradan prosil za 
paradižnik, da se nahrani. Znanstvenika in 

njegovih umetnih stvaritev starka sploh ne 
potrebuje; ne ve zanje in niti noče vedeti. 
Mirno in srečno živi tudi brez učenjaka, 
on pa brez nje ne more preživeti. Sam je v 
iluzornem, brezplodnem svetu, ki ne vodi 
nikamor, ona pa živi ubrano z naravo in 
vsem vesoljstvom. Njo vesolje potrebuje, 
njega pa ne.“ (Anastazija)

Vabimo Vas, da prinesete višek sadja in 
zelenjave na stojnico pred Glanzmanovo 
vilo in jih zamenjate za dobrine, ki jih 
sami nimate. Na ta način se bomo še pred 
prihodom prehranske krize organizirali do 
te mere, da si bomo sami preskrbeli sadje 
in zelenjavo, ki jo potrebujemo.

to skozi vasi. Prosim vas, vozite na zgorn-
ji omejitvi, kot se za vestne državljane 
Evropske skupnosti spodobi. Po moji 
oceni boste s tem manevrom nevarno pre-
hitevanje drugih vozil zmanjšali praktično 
na ničlo. Odgovor, da se vam ne mudi, 
naj ne bo opravičilo, da se potem ne sme 
muditi ostalim. Sama vožnja po 5-kilo- 
metrskem odseku s 110 namesto 80 km/h 
vam prihrani minuto. Nam, vozačem, pa 
kar 8 ur letno. Zmanjšajte nevarnost na 
cestah v naši občini, dosledno upoštevajte 
omejitve hitrosti. In zato vam vnaprej 
vsem iskrena hvala.
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SVETOVNI DAN HOSPICA IN PALIATIVNE OSKRBE

»Doseči univerzalno pokritost hospic in paliativne oskrbe« je tema letošnjega svetovnega dneva hospica in 

paliativne oskrbe, moto pa RAZBLINIMO MITE.
Svetovni dan hospica in paliativne oskrbe, ki ga praznujemo vsako leto na drugo soboto v oktobru, povezuje in  

navdihuje ljudi v več kot sedemdesetih državah po vsem svetu. Skupaj z GLASOVI ZA HOSPIC, ki je hkratni val 

osveščanja s prireditvami (koncerti, gledališki večeri, pogovori) se z namenom zbiranja finančnih sredstev in zavedanja 

pomena hospica in paliativne oskrbe najtežjih bolnikov širi filozofija hospica, mreža podpornih članov, sodelavcev in 

uporabnikov v oskrbi in podpori ob hudi bolezni in žalosti, izobraževanju, prostovoljstvu. 

Dajmo GLAS HOSPICU in RAZBLINIMO MITE tudi v Sloveniji!

SVETOVNI DAN HOSPICA
bomo počastili v soboto, 12. oktobra z vseslovenskim pohodom.

Ob 10. uri bomo tisti na Gorenjskem, ki živimo, čutimo, delamo s hospicem, ga podpiramo, potrebujemo,  mu zaupamo 

krenili na 3-kilometrsko pot od Podnarta do Prezrenj, nato pa odšli v Kulturni dom Podnart, kjer nas bodo pričakali 

učenci OŠ Ovsiše s folklornim in pevskim nastopom ter razstavo risb na temo »Dodajmo dnevom življenje«.  

Namesto pristojbine za pristop k pohodu so dobrodošli prostovoljni prispevki za delovanje OO Gorenjska.

PREHODIMO DEL POTI SKUPAJ!

OO Gorenjska, Gorenjska 25, 4248 Radovljica, tel. 051 416 421

Tovarne propadajo – (prijetni)  
spomini ostajajo

Marinka Kenk-Tomazin

Letošnji domoznanski september – ki ga ob-
likujemo knjižnice in nekateri muzeji - se je z 

geslom »Tovarne propadajo – prijetni spomini 
ostajajo« vračal v čase cvetočega obdobja 

gorenjske industrije. Spraševali smo vas, kako 
se spominjate tovarn, kot so (bile) BPT, Runo, 
ZLIT, SGP Tržič, Almira, Sukno, Tekstilindus ...?  

Kakšni spomini vas vežejo na to obdobje? 
Če ste na dogajanje postali pozorni šele tik 

pred koncem septembra, nič zato. Še vedno 
vas prosimo: bi nam zaupali svoje spomine, 
svoja doživetja na delo v kakšni od teh to-
varn? Bi nam prinesli pokazat kakšno sliko, 

ki jo hranite iz tega obdobja? Domoznanska 
naloga knjižnic je namenjena zbiranju ustnih 
in materialnih/slikovnih/pisnih virov. Vljudno 
vas vabimo, da nas obiščete in delite z nami 

spomine na omenjeno obdobje. Posneli bomo 
vašo pripoved, poskenirali prineseno gradivo 

in vam ga takoj vrnili.
Ne mislite, koga to zanima! Vsi smo podvrženi 
minevanju, spomine pa le posredujmo naprej.  

So izredno dragoceni.

Zaključek projekta Domoznanski september 
bo v tržiški knjižnici 30. 9. 2013 s predstavit-

vijo zgodb o propadlih gorenjskih tovarnah in 
prikazom filma Industrializacija Kranja.

KONCERT CVETJE V JESENI S TANJO
PETEK, 18. oktober 2013, ob 19. uri

KULTURNI DOM KRIŽE

  

        
 citrarka TANJA ZAJC ZUPAN    

pevka in kraljica jodlanja 
BRIGITA VRHOVNIK DORIČ    

najstniška skupina DARK HEART    
voditeljica ANA ZUPAN    

 VSTOPNINA: 10 EUR

PRODAJA VSTOPNIC:
  TPIC – turistično informacijski center Tržič

DRUŠTVO UPOKOJENCEV Tržič                                  
tanjazajczupan@siol.net, gsm 041 250 480 

KONCERT   CVETJE V JESENI S TANJO

PETEK, 18. oktober 2013, ob 19. uri
KULTURNI DOM 

KRIŽE
       

 citrarka 

TANJA ZAJC ZUPAN
    

 pevka in kraljica jodlanja 

BRIGITA VRHOVNIK DORIČ

     
  najstniška skupina
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Zopet vas člani Foto kluba Tržič vabimo 
na Dan fotografije, tokrat v soboto 12. 10. 
2013 ob 17. uri v Kavarni Stara godba 
(bivša Kavarna Špela). Dan fotografije 
pomeni, da člani odpremo vrata svojega 
kluba in vas povabimo, profesionalce 

Skupina Prijatelji ROŽNOVENSKE 
POTI sporoča, da bo 5. OKTOBRA, na 
soboto pred praznikom rožnovenske 
Matere Božje, spet organizirano tradi-
cionalno  romanje po ROŽNOVENSKI 
POTI od Marije Pomagaj na Brezjah in 
nazaj. Ob 8.30 bo sv. maša, takoj za-
tem pa zbor romarjev pred baziliko 
odhod po označeni in opremljeni 
poti ob vsakem vremenu. Ob štiriurni 
hoji z molitvijo, postanki, pogovorom 
in občudovanjem prelepe narave, pa 
tudi oddihom za počitek in malic,o 
čas za duhovno poglobitev zelo hitro 
mine. Če je za koga prenaporno, se 
nam lahko pridruži vmes ali skupino 
prej zapusti. Prisrčno vabljeni.

Dan fotografije številka 2 v Tržiču 

Rožnovenska pot

Matej Meglič

Marija Lavtar

in amaterje, da preživite fotografsko 
obarvano popoldne z nami. Tokrat gre za 
serijo enournih predavanj priznanih slo-
venskih fotografov na različne teme ter 
predstavitve njihovega dela. Predvideva-
mo teme: pokrajina, portretna fotografija, 

fotografski bonton in še in še, vsak lahko 
najde nekaj zase. Potegujemo se tudi za 
ekskluzivno predstavitev novosti podjetja 
Nikon s področja fotografov in opreme, 
končni vrstni red predavanj pa lahko pre-
verite na naši novi spletni strani www.fo-
toklubtrzic.com. Fotografsko predznanje ni 
potrebno, udeležba pa je seveda brezplačna.
Prosimo za predhodno prijavo na  
fotoklubtrzic@gmail.com ali na 
041264960.

Vsako leto še vedno ogromno ljudi umre 
zaradi srčnega zastoja, mnogi med njimi 
zato, ker jim ni bila nudena (pravilna) 
prva pomoč. Kdaj in kako torej oživljati?
Če je oseba videti nezavestna, pojdite do 
nje, jo nežno stresite za rame in vprašajte: 
''Ali ste v redu?'' Če se oseba ne odziva, 
pokličite na pomoč še več oseb. Nato 
nezavestni osebi sprostite dihalno pot 
tako, da pokleknete obnjo, nežno zvr-
nete glavo in dvignete brado ter približate 
svoj obraz njenemu tako, da poslušate 
morebitno dihanje ter opazujete dvi-
ganje in spuščanje prsnega koša. Če v 
10 sekundah ne zaznate dihanja, ozi-
roma oseba samo podihava, pokličite 
112 ter nemudoma začnite z oživljanjem.
Masažo srca izvajate tako, da pokleknete 

Znate pravilno 
oživljati in morda s 
tem rešiti življenje?

Zala Dragonja, dr. med.

ob nezavestnega, roki sklenete ter peto 
dlani položite na sredino prsnega koša, 
roke morajo biti popolnoma iztegnjene. 
Nato pričnete pritiskati tako, da se prsni 
koš ugrezne za 5-6cm, masirate s frekven-
co 100 pritiskov na minuto (v ritmu pesmi 
Staying alive skupine Bee Gees). Po 30 
pritiskih nudite umetno dihanje – z eno 
roko na čelu glavo nežno zvrnete nazaj ter 
z isto roko zatisnete obe nosnici, z drugo 
roko privzdignite brado in odprete usta. 
Nato globoko vdihnete ter popolnoma 
zatesnite prostor med svojimi in usti osebe 
ter vpihnete tako močno, da se prsni koš 
dvigne. Po dveh vpihih nemudoma začnete 
spet z masažo srca in ponavljate zapored-
je v razmerju 30 pritiskov in 2 vpiha.
Pomembno! Če imate zadržke do izva-
janja umetnega dihanja, izvajajte samo 
masažo srca s frekvenco 100 pritiskov na 
minuto! Masaža tudi brez umetnega di-

hanja močno poveča možnosti preživetja!
Če je možno, kakšnega od očividcev 
pošljite po AED – avtomatski zunanji de-
fibrilator, ki se nahaja na nekaterih javnih 
mestih (trgovskih centrih, občinskih pros-
torih, lekarrnah itd.). V tržiški občini je 
glede na AED-baza.si defibrilator dostopen 
v ZD Tržič in v DSO Petra Uzarja. Nap-
rava vam sama da vse napotke o uporabi.
Oživljanje izvajajte do prihoda reševalcev 
oziroma dokler niste popolnoma izčrpani. 
Če je več očividcev, se med oživljanjem 
izmenjavajte na 2 minuti (približno 
vsaka dva cikla 30 stiskov: 2 vpiha), saj 
je pravilno oživljanje fizično naporno 
in menjave omogočajo kakovostnejšo 
pomoč. Naj še enkrat poudarim, da 
je oživljanje zelo pomembno, saj se 
osebi brez oživljanja vsako minuto 
možnost preživetja zmanjša za 10% - 
vaša pomoč pa ji lahko reši življenje!
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Tudi letos bo Občina Tržič na svečani proslavi ob 
občinskem prazniku podelila priznanja Občine Tržič. V 
skladu z Odlokom o priznanjih Občine Tržič (Uradni list 
RS, št. 85/97) so priznanja Občine Tržič: podelitev naziva 
častnega občana Občine Tržič, plaketa Občine Tržič, dip-
loma Občine Tržič.

Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli 
posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na 
gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, 
športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem 
področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. 

Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič 
in se podeljuje:
posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali 
enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za 
večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled 
občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju 
življenja in dela. 

Diplome Občine Tržič se podeljujejo posamezniku, skupi-
ni občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob 
izjemnih enkratnih dosežkih, za uspehe, ki pospešujejo 
razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno organizacij-
sko ali publicistično delo.

Novo plesno-ustvarjalno-zabavno sezono 
v KUD Leyli začenjamo z intenzivnimi 
pripravami na letno produkcijo, ki je letos 
absolutno ne smete zamuditi, saj bo dog-
odek ob naši 5-letnici res nekaj posebnega!
Vabimo tudi deklice, dekleta in ženske 
vseh starosti, da se nam pridružite na 
tečajih orientalskega plesa. Ob ponedeljkih 
od 16.30 do 17.30 bo potekal rekrea-
tivni tečaj za mlajše, ob četrtkih od 20h 
do 21.30 pa rekreativni tečaj za odrasle. 
Predznanje ni potrebno, za druženje, 
zabavo, ples, pridobivanje kondicije, 
uživanje in sprostitev ob dobri glasbi se 
bomo dobivale v dvorani na Balosu 4.

Tatvine mobilnih telefonov se doga-
jajo skozi vso leto, mogoče jih je nekaj 
več v poletnih mesecih. Nekaj nasve-
tov za večjo varnost proti tatvini oz. 
za hitrejšo izsleditev storilcev ali mo-
bilnega telefona v primeru tatvine: 
• Mobilnih telefonov nikoli ne 

puščajte brez nadzora in na vid-
nih mestih (stanovanja, avto-
mobil, na plaži, na mizi,…).

• Dokumente mobilnega telefona 
shranite, predvsem podatek o IMEI 
številki (IMEI številko ugotovite 
tako, da natipkate na zaslon *#06#).

• Če ste lastnik pametnega telefona, 
si lahko na mobilni telefon names-
tite različne programe za sleden-
je oz. za ugotavljanje lokacije.

• V mobilni telefon ne shran- 
jujte vaših gesel, PIN kod, itd.

• V primeru tatvine obvestite poli-
cijo in pisno zaprosite vse mobilne  
operaterje za podatek, ali se morda 
vaš mobilni telefon z IMEI številko 
uporablja v njihovem območju.

Nova sezona
v Kulturno 
umetniškem
društvu Leyli

Nasveti za varnost

Vsako leto se lahko podeli eno plaketo, v izjemnih 
primerih dve in največ štiri diplome, od tega največ dve 
posameznikom in dve kolektivno.

Pobuda oziroma predlog za podelitev priznanja Občine 
Tržič mora biti pisna z naslednjo vsebino: naziv ali ime 
pobudnika, osnovni podatki o predlaganem prejemniku, 
obrazložitev pobude.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo 
na osnovi podanih predlogov sprejela ustrezen sklep in ga 
posredovala Občinskemu svetu Občine Tržič v obravnavo 
in odločanje. 

Prosimo vas, da do vključno 4. 11. 2013 (velja tudi poštni 
žig s tem datumom) posredujete svoje predloge za prejem-
nike priznanj Občine Tržič za leto 2013 na naslov: Komi- 
sija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg 
svobode 18, 4290 Tržič. Predlogi, ki bodo prispeli po roku, 
se ne bodo upoštevali. O izboru bodo vsi predlagatelji 
pisno obveščeni po dokončnem sklepu Občinskega sveta 
Občine Tržič.

Številka: 032-5/2010 
Datum: 1.10.2013  

Vabilo k posredovanju predlogov za podelitev 
Priznanj občine Tržič za leto 2013

Srečko Jurgec

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja
 

Janez Meglič, l.r
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nedelja, 6. 10., iz Tržiča
POHOD V SPOMIN MAJDE HALER; Planinsko društvo Tržič
nedelja, 6. 10., ob 10. uri v skakalnem centru v Sebenjah
SMUČARSKI SKOKI V SEBENJAH: DRŽAVNO PRVENSTVO V SMUČARSKIH SKOKIH 
IN NORDIJSKI KOMBINACIJI ZA DEČKE DO 12 IN 13 LET TER DEKLICE DO 13 LET; 
Nordijsko smučarski klub Tržič - Trifix
nedelja, 6. 10., ob 11. uri pri planinskem zavetišču v Gozdu
SPOMINSKA SLOVESNOST OB 69 – LETNICI POŽIGA VASI GOZD; ZB NOB Tržič, 
Občinski odbor ZB, Krajevni skupnosti Križe in Senično, Osnovna šola Križe, 
Planinsko društvo Križe, Gasilsko društvo Križe in Občina Tržič
torek, 8.10., ob 17. uri pri Osnovni šoli Bistrica
ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO V ATLETIKI; Športna zveza Tržič
torek, 8.10., ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič
sreda, 9. 10., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: MATJAŽ PIRŠ: PERU; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 10. 10., ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE »TOMAŽ PIRC – RAZSTAVA OB 200. LETNICI ROJSTVA  
ZNAMENITEGA TRŽIŠKEGA ZDRAVNIKA«; dr. Jurij Kurillo in Tržiški muzej
petek, 11. 10., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
PETKOVO PREDAVANJE: GOBE TAKO IN DRUGAČE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 12. 10., od 8. do 13. ure na Trgu svobode
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.
sobota, 12. 10., ob 10. uri iz Leš
POHOD 5 PERESNA DETELJICA; Krajevna skupnost Leše
sobota, 12. 10., ob 17. uri v Kavarni Stara godba
DAN FOTOGRAFIJE; Foto klub Tržič
sobota, 12. 10., ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič
FOLKLORNIK, TO SEM JAZ; Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke
sobota, 12. 10., iz Tržiča
IZLET V LJUBLJANO; Društvo upokojencev Tržič
ponedeljek, 14. 10. ,ob 18. uri v predavalnici 
Zdravstvenega doma Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič
torek, 15. 10., ob 17. uri v Sokolnici
ŠPORTNA VADBA ZA NAJMLAJŠE;  Splošno športno društvo Tržič
sreda, 16. 10., od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 16. 10., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREDINO PREDAVANJE: POZIMI V GORE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 17. 10., ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
petek, 18. 10., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
POGOVORNA SKUPINA (SKUPINA ZA SAMOPOMOČ);  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 18. 10., ob 19. uri v Kulturnem domu Križe
KONCERT: CVETJE V JESENI S TANJO; Tanja Zajc Zupan d.o.o.
sobota, 19. 10., iz Tržiča
TRIGORSKA SPOMINSKA POT – KRAS; Društvo upokojencev Tržič
sobota, 19. 10., iz Tržiča
BISTRIŠKA PLANINA; Mladinski odsek Planinskega društva Tržič
sobota, 19. 10., iz Križev
PLANINSKI IZLET: BELA KRAJINA; Planinsko društvo Križe
sobota, 19. 10., ob 18.30 v Kulturnem centru Tržič
ZGODBA O LEYLI; Kulturno umetniško društvo Leyli
torek, 22. 10., ob 19. uri v knjižnici dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV NOVE EROTIČNE TRILOGIJE: PRAVICA MOČI; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
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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
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vsak ponedeljek, od 18.15 do 20.15 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
DELAVNICA ZA ODRASLE: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
vsak četrtek, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
torek, 1. 10., v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ZAČETEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE: KNJIGA, POJDI MED TRŽIČANE;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
torek, 1. 10., iz Tržiča
PLANINSKI POHOD KAVALARKA; Društvo upokojencev Tržič
torek, 1. 10., ob 17.30 v Križah
ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO V KROSU; Športna zveza Tržič
sreda, 2. 10., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREDINO PREDAVANJE: THE SECRET – SKRIVNOST, PO POTI ZAKONOV NARAVE; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 3. 10., ob 16. uri na igrišču pri Osnovni šoli Križe
VETER V LASEH; Splošno športno društvo Tržič
petek, 4. 10., iz Tržiča
POPOLDANSKO KOPANJE V TERMAH SNOVIK Z VEČERJO V GOSTILNI PR' ČIBRU; 
Društvo invalidov Tržič
petek, 4. 10., v Križah
OTVORITEV PRENOVLJENEGA CESTNEGA ODSEKA IN PRIREDITEV OB KRAJEVNEM 
PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIŽE; Krajevna skupnost Križe
petek, 4. 10., ob 16. uri v skakalnem centru v Sebenjah
SMUČARSKI SKOKI V SEBENJAH: DAN ODPRTIH VRAT; Nordijsko smučarski klub 
Tržič - Trifix
petek, 4. 10., ob 18. uri v Paviljonu NOB
OTVORITEV RAZSTAVE STARIH FOTOGRAFIJ GOSTILNE IN PREVOZI V TRŽIČU;  
Jurij Smolej
petek, 4. 10., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ZBIRANJE OB ANATAZIJI; Slovensko rodovno gibanje
petek, 4. 10., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
POGOVORNA SKUPINA (SKUPINA ZA SAMOPOMOČ);  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 5. 10., iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: OLŠEVA (1929 M); Planinsko društvo Tržič
sobota, 5. 10., ob 8.30 izpred Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah
ROMANJE PO ROŽNOVENSKI POTI; Skupina Prijatelji Rožnovenske poti
sobota, 5. 10., ob 9. uri na parkirišču pred Občino Tržič
KŠAJT ŠUND'R; Klub Tržiških Študentov
sobota, 5. 10., ob 10. uri v Atriju Občine Tržič
KATRX LAUF ŠUNDR; Športno rekreativno društvo Katrx sport
sobota, 5. 10., od 10. do 11. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič
sobota, 5. 10., ob 10. 45 v skakalnem centru v Sebenjah
SMUČARSKI SKOKI V SEBENJAH: OTVORITEV NOVE STREHE NA BRUNARICI IN 
FINALNO TEKMOVANJE ZA POKAL ALPE ADRIA; Nordijsko smučarski klub Tržič

TURISTIČNO PROMOCIJSKI IN
INFORMACIJSKI CENTER TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 TRŽIČ, tel.: 04 59 71 536
e-pošta: informacije@trzic.si
spletni naslov: www.trzic.si
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sreda, 23. 10., od 18.10 do 19.40 v knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 24. 10., ob 18. uri v Pollakovem salonu Tržiškega muzeja
ŠUŠTARSKE PRAVLJICE – PRIPOVEDOVALSKI DOGODEK ZA ODRASLE;  
Tržiški muzej
četrtek, 24. 10., od 18.10 do 19.40 v knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 25. 10., od 18.10 do 19.40 v knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 26. 10., iz Tržiča

PLANINSKI IZLET: JEREBIKOVEC (1621 M), KAMNATI VRH (1658 M); 
Planinsko društvo Tržič
ponedeljek, 28.10., v Jožefovi dvorani v Tržiču
PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA O ANTONU VOVKU; Župnijski urad Tržič
sreda, 30. 10, od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 31. 10., ob 10. uri pri spomeniku ob šoli v Lešah
KOMEMORACIJA OB DNEVU REFORMACIJE IN DNEVU MRTVIH; 
Krajevna skupnost Leše

Na	nagradno	vprašanje	zastavljeno	v	6.	številki	Tržičana	(Ali lahko ogljikov monoksid zazna človek s svo-
jimi čutili?)	smo	prejeli	le	en	pravilen	odgovor.	Nagrado	(kupon 50% popust ob nakupu v spletni trgovini)		
podjetja	Varnost	doma	-	spletna	trgovina	Srečko	Jurgec	s.p.	prejme
Vida Dobrin, Kovorska  cesta, Bistrica pri Tržiču.      Čestitamo!

Če želiš res dobro jesti,
se je treba v avto usesti,
se pod Ljubelj pripeljati,

in si iz menija jedi izbrati.

GOSTIŠČE Karavla Koren – vrhunska kuhinja domačih specialitet – za vas jih pripravlja kuharski mojster Damjan Štefe. Kuhar s srcem in dušo.

Prostor za ZAKLJUČENE skupine v gostišču do 35 oseb – vabljeni!

BRUNARICA – idealna za zabave in druga srečanja. 

DAMO CATERING – poskrbimo za kulinarični užitek na vaši lokaciji, na vašem dogodku.

Nagradno vprašanje:  

Poleg ostankov katerega taborišča se nahaja gostišče Karavla Koren v Podljubelju?

Nagrade:

1. Plošča Damjan za 2 osebi

2. Nedeljsko kosilo za 2 osebi

3. Kos domače čokoladne torte

Odgovore nam do 15. oktobra pošljite na dopisnicah na naslov Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič,

ali po e.pošti: informacije@trzic.si.
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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

Poskočne airsoft veverice!
Na oktobrskem Tržnem dnevu 
bodo gostovale tudi veverice. Ne 
sicer prave, kljub temu pa urne. 
Športno društvo Airsoft Veverice 
bo namreč v vojaškem kotičku 
predstavilo igro airsoft. Podrob-
no bodo pojasnili in pokazali: 
način oblačenja in razlike med 
uniformami (maskirne vzorce), 
dodatno opremo (taktični jopiči, 
čelade ipd.), delovanje replik, ra-
zlike med replikami in dodatno 
opremo replik ter zaščitno opre-
mo in pravila airsofta.

Skratka, veverice se bodo 
oblekle v bojno opremo in 
predstavile del bojne akcije. 
Postavile bodo tarčo, kjer bo 
vsak obiskovalec lahko poskusil 
streljanje z airsoft puško. Člana 
društva bosta odgovarjala na 
vprašanja glede airsofta, tako 
da bo radovednosti in zani-
manju vsekakor zadoščeno. Za 
bolj drzne obiskovalce pa bo na 
voljo tudi tarča, kjer bodo tek-
movali v natančnem streljanju 
in si skušali pristreljati kakšno 
privlačno nagrado.

Tržiški muzej bo ob tej priložnosti 
pripravil razstavo iz vojaške 
zbirke,za kosilo pa bi si boste 
lahko privoščili vojaški golaž.

Optika Aleksandra
Kranj, odprto vsak dan, tel 04 234 234 2

Tržič, Trg svobode 18, odprto torek 15:00 - 19:00, tel 031 430 410

PRVA OČALA KUPITE,
DRUGA VAM PODARIMO*

*podrobne informacije dobite v optiki ali na www.optika.si

AKCIJA DIOPTRIJSKIH OČAL

17,93 €
cena na škatlo ob 

nakupu treh škatel

**akcija traja  do 20.10.2013 in ne velja za Oasys for Astigmatism. Količine so omejene.

Acuvue Oasys 2+1**




