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Spet ti kamni!

David Ahačič

Meseca maja bo Tržič spet gostil tradicionalno, 
izjemno razstavo mineralov – Minfos. Spomin-
jam se, kako me je v otroštvu babica vodila na 
razstavo, takrat še v telovadnico OŠ Bistrica, in 
če povem po resnici, sem se dolgo čudil, kako 
da se obiskovalci teh enoličnih kamnin in fosil 
nikakor ne naveličajo. Tudi po selitvi v Dvorano 
tržiških olimpijcev Minfos ni izgubil svojega 
občinstva. Le zakaj? Kaj je na teh kamnih tako 
privlačnega?

Šel bi stavit, da k temu pripomoreta naslednja 
razloga: brezmejna pestrost oblik in barv ter de-
jstvo, da pri tej pestrosti človek sploh nima svojih 
prstov vmes in gre le za domislice matere narave. 
Vsekakor bi potrebovali več podobnih praznik-
ov, da bi se prepustili čudenju … Bližajoči se 
poletni meseci bodo odlična priložnost, da se 
približamo naravi, našemu življenjskemu prosto-
ru, in poživimo odnose z ljudmi, ki ta življenjski 
prostor napravijo enkraten. V vmesnih trenutkih 
pa vam želim sproščujočega listanja po Tržičanu. 
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Akademskemu slikarju Ferdu Mayerju v spomin

Melanija Primožič

V mesecu marcu je minilo dvajset let, ko je kruta usoda dosti prekmalu 
sklenila krog slikarjeve ustvarjalnosti.

Umetnost Ferda Mayerja se uvršča v slikarstvo s poudarjeno humanistično 
noto, figuralno kompozicijo in prepoznavnim barvno poudarjenim slogom. 
Vse to so lahko ljubitelji likovne umetnosti doma in po svetu podoživljali 
na več kot tridesetih samostojnih in še številnejših skupinskih razstavah. 
Tržičani smo lahko ponosni, da je pomemben slovenski likovni umetnik 
zadnje desetletje svojega življenja preživel v Lomu pod Storžičem, kjer je v 
svojem ateljeju ustvarjal umetnine, ki nam preprosto plemenitijo življenje.

Tržič se je umetniku oddolžil s poimenovanjem galerijskega prostora v Pa-
viljonu NOB. Naj bo tudi predvideni prenovljeni prostor dostojen spomin 
na velikega slovenskega umetnika.
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Spoštovanje do izjemne 
tržiške narave, ki nas 
obdaja, je in mora 
biti stalnica našega 
življenja, razmišljanja 
in delovanja vse dni v 
letu. Po hudih zimskih 
ujmah pa je prispevek 

vsakega od nas v spomladanskih mesecih 
še posebej izpostavljen in opažen.
Zato me navdušuje dejstvo, da smo ob dob- 
rem sodelovanju v nekaj letih marsikaj v 
okolju že obrnili na bolje. Veliko dela pa 
nas še čaka. Zagotovo je zelo pomembna 
čistilna naprava, zamenjava salonitno az-
bestnih cevi, pa tudi zagotovitev zadost-
nih količin zdrave pitne vode, obnovljene 
ulice in ceste. Temu povsem enakovredno 
postavljam ob bok drobne dosežke posa-
meznikov in skupin, ki skrbijo tako za  
osebno kot skupno dobro.
Uspešno se nadaljuje sanacija plazišč 
in gozdov po žledolomu. Številne oko-
lice vrtov in hiš so že vzorno urejene in 

Slovenski smučarski 
muzej v Tržiču
Jana Babšek, foto: Sonja Slabe in Saša Pivk Avsec

Tržič je eno prvih slovenskih smučarskih 
središč, mesto s smučarsko dušo, kjer so 
se in se še rojevajo smučarske sanje in 
velike zgodbe, je mesto olimpijcev in od 
srede, 23. aprila 2014, tudi mesto, kjer 
ima sedež Slovenski smučarski muzej. 
Novi muzej je sodobno urejen, tako da vse- 
bine določajo ureditev prostora. Pričarali 
smo snežno pokrajino, po kateri teče bela 
sled, ki se zaključi z zmagovalno areno. 
Ob tej poti smo predstavili pomembne 
teme iz zgodovine smučanja od začetkov, 
ki segajo v prazgodovino (prva skalna 
risba smučarja je stara ok. 10.000 let in so 
jo našli v gorovju Altaj v Aziji), prek Val-
vasorjevega opisa bloškega smučanja iz 
leta 1689, do zvezd slovenskega alpske-

22. april, dan zemlje -  
v dejanjih po tržiško
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župan z nami

Borut Sajovic

ga smučanja s Tržičani 
Jožetom Šlibarjem, 
Bojanom Križajem in 
Žanom Koširjem, ki je 
kot 38. tržiški olimpijec 
prvi osvojil olimpijski 
kolajni na zimskih igrah. 
Ogledamo si lahko raz-
voj smuči, smučarske 
opreme in smučarskih 
tehnik, izdelovanje 
smuči na star način. Iz-
postavili smo tržiško 
smučarijo in znotraj te 
teme najpomembnejše osebe in dogodke. 
Razstava se zaključi s slalomom slavnih, 
kamor je za zdaj uvrščenih 20 največjih 
zvezd slovenskega alpskega smučanja. 
Slovenski smučarski muzej je delo 
številnih zanesenjakov, vendar se je 
potrebno v prvi vrsti zahvaliti Alešu 
Gučku, pokojnemu Svetozarju Gučku in 
Vlasti Guček, ki so pred desetletji z zano-
som in požrtvovalnostjo zbrali največjo 

in najpomembnejšo zbirko pred-
metov slovenske smučarske 
zgodovine, ki so jo leta 2007 
velikodušno odstopili v javno upo-
rabo Tržiškemu muzeju. Gospod 
Aleš Guček je tudi avtor besedil 
in izbora fotografij za svetovno 
in splošno slovensko zgodovino 
smučanja v novem muzeju, o 
tržiško smučarijo pa je glavnino 
besedil napisal in slike izbral 
Janez Kavar. Posebno priznanje 

gre Boštjanu Megliču, konservatorju in 
restavratorju Tržiškega muzeja, ki že 
leta bdi nad zbirko in je prevzel naloge 
kustosa, obenem pa za razstavo uredil in 
pripravil vse predmete smučarske zbirke. 
Pri pripravi vsebin so sodelovali še 
Boštjan Meglič, dr. Bojan Knific, Jože 
Romšak, dr. Iztok Tomazin, Zdravko 
Križaj, Izidor Jerman, Janez Dovžan, 
Matija Stegnar, Franc Poljanc, Matija 
Perko in Biserka Drinovec. 
Naš muzej je tržiški in hkrati osrednji 
smučarski muzej v Sloveniji, ki odraža 
trud in sijajne uspehe generacij slo-
venskih smučark in smučarjev, ki jim je 
posvečen. Verjamemo, da je muzej lepa 
obogatitev turistične ponudbe kraja in da 
ga boste v prihodnje obiskovali domačini 
in obiskovalci od vsepovsod. 
Dan po odprtju muzeja smo se Tržičani 
družili z letošnjimi olimpijci na prireditvi 
Naj športnik Tržiča 2013. 

kažejo ljubezen do okolice. Izkoriščam 
pa priložnost, da se ponovno zahvalim 
vsem, ki so kot prostovoljci opravljali 
dela v naše skupno dobro na 
javnih in zasebnih površinah.
Veliko odpadkov smo ponov-
no pobrali po krajevnih skup-
nostih, očistili smo tematske 
in planinske poti. V naravo so 
se skupaj s prostovoljci podali 
ribiči, lovci, gasilci. Svoje so 
prispevali po vseh tržiških os-
novnih šolah.
Še posebej izvirni so bili  
letos v Mladinskem centru 
Tržič, kjer so mladi z men-
torji obnovili nekaj klopi, 
pospravili okolico igrišča, ob 

sodelovanju domačih 
umetnikov in Rein-
tegracijskega centra 
iz Pristave z mozaiki 
in slikami polepšali 
puste betonske stene 
ob igrišču, za piko na 
i pa dodali še izvirno 
okrasno in zeliščno 
zasaditev.
Tu smo doma. Po- 
nosni smo na ure-
jenost. Zato velja 

vsem skupaj res velika zahvala. Prepričan 
sem, da urejenost znamo in zmoremo 
ohraniti skozi vse leto.
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iz dela občinske uprave
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Tržič je poleg Idrije, Kopra, Kostanjevice 
na Krki, Kranja, Novega mesta, Pirana, 
Ptuja, Radovljice, Slovenskih Konjic, 
Škofje Loke in Žužemberka eno starejših 
slovenskih mest, ki so od leta 2001 pove-
zana v Združenje zgodovinskih mest 
Slovenije.
Na povabilo evropske poslanke mag. 
Tanje Fajon smo se med 24. in 28. 
marcem 2014 z razstavo Mesta kulture 

Po obisku 42. razstave MINFOS s 
turističnim vodnikom spoznajte skrivnosti 
Dovžanove soteske ter dan nadaljujte z 
udeležbo na Dolinskih dnevih. Preživite 
lep vikend v prijetnem naravnem okolju in 
sodelujte v programu v neposredni bližini 
Razstavno - izobraževalnega središča Do-
lina. Za okrepčilo bodo poskrbeli jelendol-
sko – dolinski gasilci. 

Vodeni ogledi v Dovžanovo sotesko:
Sobota, 10., in nedelja, 11. 5., ob 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, izpred Dvorane 
tržiških olimpijcev.

Organiziran prevoz izpred Dvorane 
tržiških olimpijcev v Dolino:
Sobota, 10., in nedelja, 11. 5., od 12. do 
19. ure.

Razstava o življenju Filipa Benceta:
Sobota, 10., in nedelja, 11. 5., od 11. do 
19. ure, v Razstavno-izobraževalnem 
središču v Dolini.

V začetku marca so se gasilci iz 
Podljubelja razveselili novega gasilskega 
vozila, ki je bilo prej v lasti PGD Bistrica, 
sofi nancirali pa so ga Občina Tržič, PGD 
Bistrica in Uprava za zaščito in reševanje.
Pri nakupu novega tunelskega gasil-
skega vozila za PGD Bistrica, ki služi 
za reševanje ob morebitnih nesrečah v 
ljubeljskem predoru in v sistemu var-
stva pred požari in ostalimi naravnimi 
nesrečami, je namreč Občina Tržič s pis-
mom o nameri zagotovila, da se prejšnje 
gasilsko vozilo iz Bistrice nameni v last 
in uporabo PGD Podljubelj pod pogojem, 
da PGD Bistrica prejme delež lastnega 
vložka glede na današnjo ocenjeno vred-
nost vozila. Za PGD Podljubelj je gasil-
sko vozilo izrednega pomena. Občina 
Tržič je s prenosom lastništva prihranila 
določena sredstva, ki jih bo lahko na-
menila za drugo nujnejšo opremo in v 
sistem varstva pred požari in zaščite ter 
reševanja ter vzdrževanja objektov v te 
namene.

Predstavili smo se v Bruslju

Odkrijte Dovžanovo sotesko 
in obiščite Dolinske dneve, 
10. in 11. maja 2014

PGD Podljubelj boga-
tejše za gasilsko vozilo

Petra Hladnik, foto: Jure Tanko

Saša Pivk Avsec

predstavili v Evropskem parlamentu. 
Z razstavo smo želeli opozoriti, da so 
stara mestna jedra umetnostni zaklad in 
turistična privlačnost, da so resda stara, a 
zato romantična, kulturna, zanimiva, pri-
jazna, skrivnostna, pravljična, še vedno 
neraziskana in vsekakor vredna ogleda.
Na slavnostni otvoritvi, ki je bila v pone-
deljek, 24. marca, se je zbralo več kot 100 
obiskovalcev, ki jim je župan občine Piran, 

Peter Bossman, predstavil Združenje zgo-
dovinskih mest Slovenije in samo razsta-
vo. Gostiteljica Tanja Fajon je v pozdrav-
nem nagovoru izpostavila pomembnost 
povezovanja zapuščine naših prednikov z 
novodobnimi in privlačnimi trendi. Opo-
zorila je na pomen ohranjanja te bogate 
zgodovinske dediščine in tujim gostom 
sporočila še dodaten čar, ki povezuje sta-
ra mestna jedra. To je, da lahko vsa mesta 
obiščejo praktično v enem dnevu. Razsta-
vo je odprl veleposlanik Slovenije v Bel-
giji Matjaž Šinkovec, ki je izrazil zado-
voljstvo, da so zgodovinska mesta našla 
pot tudi do Bruslja in opozoril na problem 
zamiranja mestnih jeder in selitev doga-
janja na obrobje. V kulturnem programu 
se je, ob spremljavi glasbene skupina 
Svitar, predstavila srednjeveška plesna 
skupina iz Žužemberka, udeležence pa 
smo pogostili s slovenskimi sladkimi do-
brotami in slovenskim vinom iz okolice 
Ptuja.

Lokostrelstvo, nordijska hoja, delavnice 
za otroke:
Sobota, 10., in nedelja, 11. 5., od 11. do 
19. ure, pred Razstavno-izobraževalnem 
središčem v Dolini.

Potopisna predavanja:
Odprava Ama Dablam 2013, Domen 
Bole in ostali člani odprave
Sobota, 10. 5. ob 14.00, in nedelja, 11. 5. 
ob 16.00.

Tržiške gore, Miha Zupan, AO Tržič
Sobota, 10. 5. ob 16.00, in nedelja 11. 5. 
ob 14.00.
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skupinskih mask različnih 
društev in prostovoljcev, sku-
paj s Pihalnim orkestrom Tržič 
oz. Dominami, Petelini in 
kokoši, ledenke, gasilci, Nodi-
ji, črnci, klovni, ..., nad vsemi 
pa je strogo bdela Protikorup-
cijska komisija v sestavi: štirje 
Gorani Klemenčiči in Nataša 
Pirc Musar.
Lomski fantje so sredi mestne-
ga jedra spektakularno razreza-
li kar 26 metrov dolg vomnski 
poh. Prvo nagrado med maska-
mi in prehodno zastavo je pre-

jela družinica ježkov, ki bo drugo leto na 
čelu karnevala.
Na pepelnično sredo smo pusta pokopali. 
Sežgali smo ga pri sv. Jožefu, kjer je sledi-
la pogrebščina. Od pusta smo se poslovili 
ob žalostinkah Pihalnega orkestra, truplo 
pa so nosili člani PGD Tržič.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem 
letošnjega karnevala, sponzorju Avtohiši 
Šivic, gasilcem, ki so preprečili požig 
mesta, Pihalnemu orkestru Tržič, lom-
skim fantom za organizacijo in izvedbo 
Vomskega poha. Vidimo se spet prihod-
nje leto.

Vomlljani so prvič pripeljali Vomnsk poh kar v 
mestno jedro.

Gasilci so v nedeljo že mirno ponosno korakali 
proti mestu. Dan prej so ga komaj rešili požiga.

pust
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Pustna kronika: grozil je s požigom!

Počitniške delavnice  
Izdelovanje pustnih 
mask

Rajanje pustnih šem v 
Sokolnici

Polona Brodar, Mestna kavarna; foto: Urban Meglič

Jošt Urbanc

Metka Kolevski, foto: Vili Vogelnik

V začetku marca se je Tržič za las izognil 
požigu. Pustna maskota mesta, petelin, je 
namreč grozil, da bo mesto požgal, če ne 
bo dobil ključa. Župan mu je na pustno 
soboto predal ključ mestnih vrat. K sreči 
so na pomoč še pravočasno pridrveli 
gasilci PGD Tržič, s pravim karnevalskim 
avtom in z vso opremo so prišli reševati 
mesto.
Takšna je bila letošnja pustna, ne črna 
kronika. Letošnji tržiški karneval je tra-
jal kar tri dni in se je prvič začel pred 
Hipermarketom Mercator. Proti mestne-
mu jedru se je na pot podalo več kot 15 

V zimskih počitniških dneh smo v 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja organi-
zirali pustno delavnico. Delavnica je 
potekala od 17. do 20. 2. 2014 v prostorih 
tržiške knjižnice. Ustvarjali smo različne 
pustne maske, ki so jih otroci lahko nosili 
na pustnem rajanju. Prvi dan smo z otroci 
ustvarjali krone različnih barv, čarobne 
paličice in prikupne maske za žirafe. Na-
slednji dan smo se lotili mask volkov in 
medvedov. Otroci so bili izredno pridni 
in željni ustvarjanja, zato nam je čas hitro 
minil. V sredo in četrtek so otroci upo-
rabili še več domišljije pri izrezovanju, 
lepljenju in risanju na očala iz kartona in 
klobuke. Seveda smo se vmes tudi malo 
posladkali in odžejali. Prišlo je veliko 
otrok, ki so Valeriji, Špeli in meni oblju-
bili, da bodo svoje spretne prstke upora-
bljali tudi v prihodnje.

Obnovljena telovadnica v Sokolnici je na 
pustno soboto, 1. marca, lepo okrašena 
pričakovala najmlajše pustne šeme, da 
pričnejo z rajanjem in odženejo zimo. V 
društvu smo bili kar malo v skrbeh, ali 
bomo uspeli napolniti dvorano, saj smo 
na vabilu zapisali, da je vstop možen 
samo v copatih. Toda naš strah je bil 
odveč. Ko so pričeli prihajati prvi Indi-
janci, gusarji, princese, pikapolonice, 
čebelice, …,  in  ko je DJ Igor malo glas-
neje privil glasbo, se je začelo rajanje, 
ki so ga vodile naše vaditeljice. Z zado-
voljstvom ugotavljamo, da nam je tudi 
letošnja maškarada, peta po vrsti, uspela. 
Sodeč po razdeljenih krofih in sokovih je 
bilo malih pustnih šem več kot 140.
Zima bo odšla, kostume smo pospravili, 
prihodnje leto pa zopet dobrodošli na 
pustovanju za najmlajše v Sokolnici.
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pust & Gregorjevo

Turistični krožek OŠ Križe letos obiskuje 
kar 17 učencev. Celo šolsko leto pridno 
raziskujemo in ustvarjamo. Pripravimo 
turistični produkt, ki ga nato predstavimo 
na državnem festivalu TPLG. Festival je 
potekal 20. 3. 2014 v Kranju.
Letos smo se predstavili z raziskoval-
no nalogo Gregorjada. V nalogi smo 
raziskali stari tržiški običaj na Gregor-
jevo in ga želeli približati mladim. Tako 
smo pripravili dvodnevni program, ki ga 
sestavljajo ustvarjalna delavnica, prehod 
po mestu, prireditev Vuč u vodo, noč v 
muzeju ter Gregorjeve igre v Dovžanovi 
soteski. Slogan Gregorjade pa se glasi 
poučno, zabavno, zanimivo – bilo in je!
Tekmovanje je bilo zelo uspešno, saj 
smo prejeli dve priznanji. Za najboljšo 
turistično stojnico smo prejeli zlato 
priznanje, za celoten projekt pa srebrno.

V Vrtcu Tržič se trudimo, da bi otrokom 
približali kulturo in običaje domačega kra-
ja. Želimo si, da bogastvo naše dediščine 
ne bi šlo v pozabo in da bi mladi rodovi 
z nami začutili preprosto življenje naših 
čevljarskih prednikov. Vsakdanje življenje 
v vrtcu, dogodki, dejavnosti morajo 
otrokom omogočiti občutek pripadnosti, 
ustvarjati prijetno vzdušje in omogočati 
vzpostavljanje vezi med vrtcem, družino 
in okoljem, v katerem živimo. Prav iz tega 
razloga že vrsto let aktivno sodelujemo na 
tradicionalni etnografski prireditvi »Vuč u 
vodo«. Z otroki smo v enoti Deteljica zbi-
rali škatlice zdravil za zdravniški kotiček. 
Na pomoč so nam priskočili tudi v DPU 
in Lekarni Deteljica. Ker se je nabralo 

Na pustni torek so vrtec zasedle pustne 
maškare: kavboji, princeske, zmaji, 
metuljčki, pikapolonice, gasilci ... Le 
otrok ni bilo. Razpoloženje je bilo veselo 
in sproščeno. Maškare so rajale najprej 
v svojih prostorih, nato so se vsi skupaj 
zbrali v telovadnici. Zimo pregnati ni 
lahko, vendar so jo s skupnimi močmi 
pošteno prestrašili. Baloni so pokali, 
maškare plesale, skakale in se seveda 
predstavile. Na koncu so se posladkale še 
s slastnimi krofi.

OŠ Križe na državnem festivalu turizmu pomaga lastna glava

Otroci z gregorčki  
v pomlad

Pust v vrtcu

Štefan Terziev

Milena Hostnik, foto: Ana Marija Kuhelj

Tatjana Blaži

veliko tega materiala, smo se odločili, da 
gregorčke izdelamo kar iz škatlic.
3. marca se je naša igralnica spremenila v 
delavnico. Skupaj s starši so otroci lepili 
škatlice na splav, ki smo ga z otroki že v 
dopoldanskem času zlepili iz velikih tul-
cev, ki so nam jih velikodušno odstopili 
v tovarni Lepenka Tržič. Skupno druženje 
smo ob soju svečk v naših gregorčkih 
sklenili s pesmijo Mi smo pa Tržičani …
Ravnateljica mag. Nataša Durjava je na 
prireditev povabila tudi strokovne delavce 
iz Vrtca Borovlje. Skupaj z županom Sa-
jovicem smo si ogledali enoto Palček 
Vrtca Tržič in razstavo gregorčkov v 
Kurnikovi hiši ter prisostvovali običaju. 
Naslednje srečanje bo ob otvoritvi nove 
stavbe vrtca v Borovljah.
Veselje otrok po spuščanju gregorčkov 
je bilo nepopisno, saj jih je pričakal moj-
ster domače ljudske obrti Jernej Kosmač 
ter jim podelil lično izdelane medalje, ki 
bodo kot spomin na prireditev krasile nji-
hove sobe.

Upamo, da bo Gregorjada zaživela. Vse-
kakor pa bo prihodnje leto spet živel 

turistični krožek, saj nas čakajo novi 
izzivi.
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spremljamo, poročamo

Kje bomo volili po novem?
Nevenka Hafner, predsednica Okrajne volilne komisije 7. volilnega okraja prve volilne enote Tržič

Za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski Parlament, ki bodo izvedene v nedeljo, 25. maja 2014, je Državna vo-
lilna komisija posredovala Občinskim volilnim komisijam priporočilo za racionalizacijo organizacije volišč, predvsem zaradi želenega 
znižanja stroškov glasovanj na državnih volitvah in referendumih. Pregledali naj bi obstoječo mrežo volišč in ob tem preučili možnost 
preoblikovanja volišč v primerih, ko imajo sedež v isti zgradbi in ko sedeži volišč niso preveč oddaljeni eden od drugega, volišča pa naj 
po preoblikovanju ne bi imela več kot 1800 volivcev.

Okrajna volilna komisija 7. volilnega okraja 1. volilne enote je na svoji prvi seji 7. februarja 2014 obravnavala priporočila in stališča 
DVK ter sprejela sklep, da se po novem določijo oziroma ohranijo naslednja volišča in območja volišč:

Šifra in naziv volišča Kraj in sedež volišča Območje volišča

701 Bistrica I OŠ Bistrica, Begunjska c. 2, Bistrica pri Tržiču Bistrica pri Tržiču
703 Bistrica II KS Bistrica, Ročevnica 61, Tržič Bistrica pri Tržiču, Ročevnica
706 Brezje Dom krajanov, Brezje pri Tržiču 55, Brezje pri Tržiču Brezje pri Tržiču, Hudi graben, Hušica, Visoče 
707 Jelendol Dom krajanov, Jelendol 8, Tržič Dolina, Jelendol 
709 Kovor GD, Glavna cesta 24, Kovor Brdo, Hudo, Loka, Zvirče, Kovor
710 Križe OŠ Križe, Kokrškega odreda 16, Križe Gozd, Križe, Retnje
711 Leše GD Leše, Leše 3, Tržič Hudi graben, Leše
712 Lom pod Storžičem Dom krajanov, Lom pod Storžičem 56 Grahovše, Lom pod Storžičem, Potarje
713 Podljubelj Dom krajanov, Podljubelj 242, Tržič Podljubelj
714 Pristava Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, Pristavška 16, Tržič Pristava
715 Ravne KS Ravne, Pot na zali rovt 3, Tržič Tržič
716 Sebenje Dom krajanov, Sebenje 43, Tržič Breg ob Bistrici, Retnje, Sebenje, Žiganja vas
717 Senično KS Senično 30, Križe Novake, Senično, Spodnje in Zgornje Vetrno
719 Tržič I Paviljon NOB, Predilniška 12, Tržič Tržič
721 Tržič II Društvo upokojencev, Trg svobode 18, Tržič Tržič, Čadovlje, Slap

Za osem dosedanjih volišč se je OVK odločila, da se zaradi racionalizacije ukinejo oziroma priključijo drugim voliščem, kar je razvidno 
iz spodnje tabele. Volivci, ki so na primer do zdaj volili v vrtcu Deteljica, bodo odslej to počeli na volišču Bistrica 1, ki bo v OŠ Bistrica. 

Ukinjena volišča Novo volišče
Vrtec Deteljica 701 Bistrica I - OŠ Bistrica, Begunjska c. 2, Bistrica pri Tržiču
Vrtec Palček 701 Bistrica I - OŠ Bistrica, Begunjska c. 2, Bistrica pri Tržiču
Prostovoljno gasilsko društvo 703 Bistrica II - KS Bistrica, Ročevnica 61, Tržič
Podružnična šola Kovor 709 Kovor - GD, Glavna cesta 24, Kovor
Ljudska univerza Tržič 719 Tržič I - Paviljon NOB, Predilniška 12, Tržič
Galerija v atriju občine Tržič 719 Tržič I - Paviljon NOB, Predilniška 12, Tržič
Gostilna pr Krvin 721 Tržič II - Društvo upokojencev, Trg svobode 18, Tržič
BAV d.o.o. 721 Tržič II - Društvo upokojencev, Trg svobode 18, Tržič

Na sedežih ukinjenih volišč bodo najkasneje na dan volitev razobešena obvestila o novi lokaciji volišča.

Za predčasne volitve, za volišča dostopna invalidom in volivce OMNIA je OVK Tržič določila naslednja volišča:

Predčasno volišče 721 Tržič II - Društvo upokojencev, Trg svobode 18, Tržič
Volišče za osebe, ki na območju 7. volilnega okraja  721 Tržič II - Društvo upokojencev, Trg svobode 18, Tržič 
1. volilne enote nimajo stalnega prebivališča - OMNIA
Volišča, ki so dostopna invalidom 721 Tržič II - Društvo upokojencev, Trg svobode 18, Tržič, 
 701 Bistrica I - OŠ Bistrica, Begunjska c. 2, Bistrica pri Tržiču, 
 710 Križe - OŠ Križe, Kokrškega odreda 16, Križe, 
 713 Podljubelj - Dom krajanov, Podljubelj 242, Tržič
Glasovanje po pošti UE Tržič
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V soboto 8. marca smo ribiči Ribiške 
družine Tržič pripravili čistilno akcijo na 
Tržiški Bistrici. Zbrali smo se ob 8. uri 
na parkirišču nekdanje tovarne BPT, se 
razdelili po skupinah in odšli na posa-

Čistilna akcija Ribiške 
družine Tržič

Občni zbor Planinskega 
društva Križe 

spremljamo, poročamo

Janez Čadež, gospodar RD Tržič 

Ivana Valjavec

mezne odseke, kjer smo pričeli z pobi-
ranjem odpadkov in drugih stvari, ki tja 
ne sodijo. Poskušali smo pobrati čim več 
odpadkov, vendar je ponekod tudi kaj 
ostalo, kar pa pride na vrsto naslednjič. 
Očistili smo bregove Tržiške Bistrice od 
sotočja z Mošenikom na Balosu do mo-
sta pri Gostišču Smuk, potok Blajšnico od 
Ročevnice do izliva v Tržiško Bistrice na 
Logu in Mošenik od Zelmanovega jeza na 
Ravnah do sotočja z Tržiško Bistrico. Na-
brali smo približno 6 m3 odpadkov.
Na čistilni akciji je sodelovalo 30 članov 

Občni zbor je vsakoletni obračun za pre-
teklo leto in napoved delovanja za pri-
hodnje. Na dobro obiskanem zboru smo 
si ogledali tudi film o Tonki Zadnikar 
»Na poti na Kriško goro«, ki je napolnila 
dvorano z energijo in dobro voljo.
Obsežna poročila so bila prikaz uspešnega 
delovanja v smislu gospodarjenja z 
zavetiščem in kočo na gori, pohodništva 
(od najmlajših v vrtcih do starejših mlad-
enk) ter skrbi za urejenost poti. Poseb-
nih podvigov v Himalaji se lotevata naši 
članici Mojca Švajger in Irena Mrak, ki 
letos načrtujeta vzpon na 8481 m visoki 
Makalu.
Občni zbor je bil namenjen tudi podelitvi 
priznanj vodniške komisije PZS, plaket 

ribiške družine in občana Milan Tišler 
in Danilo Seliškar iz Bistrice pri Tržiču, 
ki sta se prostovoljno pridružila. Kljub 
oglaševanju v Tržičanu in na Radiu Gore-
nc večjega odziva prostovoljcev ni bilo. 
Zahvalil bi se vsem, ki so se čiščenja 
udeležili, Turistično informacijskem cen-
tru Tržič za vse objave, Komunalnemu 
podjetju Tržič za materialno pomoč (vreče 
in odvoz odpadkov na deponijo) ter gos-
podu Antonu Jazbecu iz Sebenj, ki je 
ob koncu čiščenja poskrbel za malico in 
pijačo za udeležence.

Redni zbor članov Društva invalidov Tržič

Jožica Laharnar

Društvo invalidov Tržič je imelo v petek, 
14. marca, v restavraciji Raj svoj redni 
zbor članov. Po uvodnem pozdravu je 
predsednica društva Marta Mesarek pred-
lagala delovno predsedstvo, ki je kasneje 
predlagalo še ostala delovna telesa zbora.
Sledilo je podajanje poročil Izvršnega in 
Nadzornega odbora društva, Častnega 
razsodišča ter letnega poročila. Vsa so iz-
kazovala dejavnosti društva, ki se izvajajo 
z namenom ugotavljanja, zagovarjanja in 
zadovoljevanja posebnih potreb delovnih 
invalidov in oseb s telesno okvaro ter 
zastopanja njihovih interesov, delovanja 
proti diskriminaciji invalidov ter za nji-
hovo večjo gmotno, socialno in pravno 
varnost, socialno integracijo in dobro 
zdravstveno stanje. Da bi zadovoljilo 
posebnim potrebam invalidov, je društvo 

izvajalo številne posebne socialne pro-
grame in nekatere specifične storitve, 
predvsem pri preprečevanju in blaženju 
socialnih in psihičnih posledic invalid-
nosti, zagotavljanju zagovorništva, in-
formativni dejavnosti, usposabljanju za 
aktivno življenje in delo, ohranjevanju 
zdravja, rekreaciji in športu ter kulturni 
dejavnosti. Velik poudarek je bil dan 
meddruštvenemu sodelovanju z ostalimi 
gorenjskimi invalidskimi društvi, lokalni-
mi društvi in Občino Tržič. Vzdrževanje 
stalne komunikacije s člani društva bo 
še naprej odločilnega pomena za udejan-
janje poslanstva društva, je svoje poročilo 
zaključila predsednica društva.

O finančnem poslovanju je poročala tajni-
ca in blagajničarka društva Jožica Lahar-

nar. Poročilo izkazuje pozitivno poslovan-
je, je pa blagajničarka poudarila, da bodo 
napovedane reforme, obseg javnega dolga 
in naraščajoči stroški socialnega var-
stva najverjetneje pogojevali omejevanje 
finančnih virov tudi v tem letu. Poročilo 
Nadzornega odbora je podal predsednik 
Franci Godnov; razprava na poročila se 
ni razvila, kljub spodbudam delovnega 
predsednika, kar kaže, da so bili člani 
društva z delom vodstva in poročili zado-
voljni in so jih soglasno potrdili.

Med gosti so zboru prisostvovali župan 
Borut Sajovic, predsednik krovne organi-
zacije Zveze delovnih invalidov Slovenije 
Drago Novak, predsednica Društva upoko-
jencev Tržič Zvonka Pretnar, predsednica 
Društva diabetikov Tržič Ana Hafnar in 
predsednik tržiškega kluba bolnikov po 
možganski kapi Jože Mali. Vsi govorniki 
so v svojih nagovorih pohvalili dosedanje 
delo društva, izrazili čestitke ter želje, da 
bi društvo tudi v bodoče poslovalo tako 
uspešno kot doslej.

Planinskega društva Križe in poseb-
nega priznanja našega društva. Vodniška 
komisija PZS je podelila priznanja za 
večletno delo pri organizaciji pohodov 
doma in v tujini Olgi Rener, Dragici Štalc, 
Marjanu Fabianiju, Franciju Hrovatu, 
Robertu Pušavcu in Antonu Lavtarju.

Bronaste društvene plakete PD Križe so 
prejeli:
• PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽNA 

GORA, za podporo, pomoč in dobro 
sodelovanje z našim društvom.

• Ansambel ZARJA, za večletno 
sodelovanje na društvenih priredit-
vah, še posebej pa za sodelovanje na 
svečanosti ob 60-letnici koče na Kriški 
gori.

• Tomaž DEBELJAK, za opravljeno 
delo in pomoč na društvenih akcijah in 
prireditvah.

• Marija MARČUN, za vsestran-
sko pomoč in opravljeno delo na 
društvenih akcijah in prireditvah.

• Pavel MARČUN, za vsestransko 
pomoč in opravljeno delo na društvenih 
akcijah in prireditvah.

Posebno priznanje društva je prejel Franci 
Žepič, dolgoletni član društva in junak 
Kriške gore. Franci je 8. 9. 2013 dosegel 
4000 vzponov na Kriško goro, za kar mu 
iskreno čestitamo. Tudi ostalim prejem-
nikom priznanj iskreno čestitamo in še en-
krat hvala za opravljeno delo.
Občni zbor smo zaključili v prijetnem 
pustnem vzdušju.
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V Tržiškem muzeju zbiramo podatke o 
čevljarjih, ki so v času do druge svetovne 
vojne delovali v Tržiču – v njegovem 
mestnem središču. Na podlagi literature 
in arhiva Tržiškega muzeja smo pri-
Imena ulic in numeracija je iz časa med obema svetovnima vojnama.

Čevljarji v Tržiču
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kulturne novice

Dr. Bojan Knifi c

pravili seznam hiš, v katerih so živeli 
in delali čevljarji, nekaj več o njihovem 
delu in življenju bo mogoče izvedeti na 
razstavi, ki bo predvidoma odprta jeseni 
letos. Seznam bi želeli dopolniti, dodati 
manjkajoča hišna imena in odpraviti 
morebitne napake, zato bi bili vsem, ki 
ste pripravljeni pogledati v priloženi 
seznam in ga dopolniti, iskreno hvaležni. 
Za dosedanja pričevanja se lepo zahvalju-
jemo Jožu Grosu, Dragi Koren, Jerneju 

Kosmaču, Minki Merhar, Mariji Petek, 
Zofki Peternel, Miri Primožič, Štefanu 
Srečniku in drugim, ki nas bogatite s 
svojimi spomini na nekdanji Tržič in 
življenje v njem.
Vabimo vas, da se v dopoldanskem času 
oglasite v Tržiškem muzeju na Muzejski, 
lahko tudi pišete na elektronski naslov 
bojan.knifi c@guest.arnes.si ali pokličete 
na telefon 08/20524-18, 031/272-792 
(Bojan Knifi c).

Dan svetega Florjana

dr. Bojan Knifi c, Tadeja Fister

V prejšnji številki Tržičana je bila objav-
ljena pustna pesem, tokrat smo iz arhiva 
Tržiškega muzeja izbrskali pesem o sve-
tem Florjanu, ki goduje 4. maja. Tega svet-
nika so Tržičani zaradi usodnih požarov, 
predvsem požara leta 1811, ko je pogorel 
precejšen del tedanjega Tržiča, še prav 
posebej častili. Do druge svetovne vojne 
praviloma na god sv. Florjana niso delali. 
Ljudje so se udeležili procesije, ki je bila 
ena najslovesnejših v letu.

Od sv. Florijana1

O sveti Florijan
s čednostmi obdan,
vredno častiti cesarski žovnir [vojak]!
Srečno si se vojskval,
srečno si premagval,
ti tvoje duše prav zvesti pastir!
Tebe je peklo,

1 Prepis sledi izvirniku, ločila so postavljena skladno s sodob-
no pisno prakso, pri prepisu so opuščene velike začetnice, 
s katerimi se v rokopisu začenja vsaka nova vrstica. V 
oglatem oklepaju je ob nekaterih besedah dodana različica 
iz današnjega pravopisa ali beseda iz današnje rabe.

Naslov Hišno ime
Blejska ulica 01 Pǝr Končkə
Cerkvena ulica 02 Pər Komatelneku
Cerkvena ulica 03 Pər Pepkə
Cerkvena ulica 04 Pər Groz
Cerkvena ulica 06 Pər Podgorcu
Cerkvena ulica 11 Pǝr Nošet
Cerkvena ulica 12 Pər Sukanu
Cerkvena ulica 14 Pər Obirtu
Cerkvena ulica 15 Pər Mehavu, Pər Bešu
Cerkvena ulica 16 Pər Nantu
Cerkvena ulica 18 Pər Pavčku
Cerkvena ulica 19 Pǝr Prezelneku
Cerkvena ulica 21
Cerkvena ulica 23
Cerkvena ulica 25 Pər Mežnarjə
Cerkvena ulica 26 Pǝr Punteku
Cerkvena ulica 27 Pǝr Tevšcǝ
Fužinska ulica 02 Pər Šurku, Pər Curežu
Glavni trg 04 Pǝr Šlosarjǝ
Glavni trg 09 Pǝr Toncu
Glavni trg 10 Tovarna Mally&Demberger
Glavni trg 14
Glavni trg 18 Tovarna Mally&Demberger
Glavni trg 19 Pǝr Jelenc
Glavni trg 22
Glavni trg 25

Glavni trg 26 Pǝr Dev
Glavni trg 30 Zgorən Vogu
Kurnikova pot 03
Kurnikova pot 04 Pǝr Bǝrkǝ
Kurnikova pot 06
Kurnikova pot 2 Pər Rodarjə
Ljubeljska 14 Pǝr Blejčkə
Ljubeljska 25 Pǝr Štajercə, Pər Natal
Ljubeljska 27
Ljubeljska 40 Za gradom
Ljubeljska 54
Ljubeljska 60
Ljubeljska 62
Ljubeljska cesta 10
Ljubeljska cesta 16
Ljubeljska cesta 30
Ljubeljska cesta 32
Ljubeljska cesta 42
Ljubeljska cesta 44 Pər Krcljavu
Ljubljanska cesta 03 Pər Konjedercu, Pər Pajharju
Ljubljanska cesta 13
Metova ulica 01
Pod Kokovnico 04 Pǝr Bohkǝ
Pot na pilarno 01a Pər Jurčneku
Prečna ulica 02
Prečna ulica 04 Pər Fəgureš
Pred šolo 01 Pər Brencku, Pər Mrak

Pred šolo 03 Pər Jakonu
Predilniška cesta 13
Ulica Franca Ahačiča 01 Pǝr Čenčǝ
Ulica Franca Ahačiča 03 Pǝr Šimnǝ
Ulica Franca Ahačiča 05
Ulica Franca Ahačiča 06 Pər Zaletel
Ulica Franca Ahačiča 07 Pǝr Skalar
Ulica Franca Ahačiča 08 Pər Pavčku
Ulica Viljema Pollaka 02
Usnjarska ulica 05 Pər Vovku
Usnjarska ulica 13
Za Mošenikom 04
Za Mošenikom 09 Pǝr Kaštrun
Za Mošenikom 14
Za Mošenikom 18
Za Virjem 01 Pǝr Žlebačǝ
Za Virjem 03 Pər Fortunarjə
Za Virjem 04
Za Virjem 06 Pər Podpərjemniku
Za Virjem 07
Za Virjem 08 Pər Fortunarjə
Za Virjem 09
Pǝr Kozarjǝ
Za Virjem 10 Na Fortuni, Pər Jernejčku
Za Virjem 11 Pər Grogcu, Pǝr Molínet
Za Virjem 12 Pər Bitenc
Za Virjem 15 Pər Mrak

ker se je reklo:
Ti, ki na Kristusa verujejo,
tistim tirani martro spričajo.

Kakor hitro de je
prava vera tvoja
misli in pamet vižati začela,
z vero in ljubesni [ljubeznijo] si
vdjanju pokazal še,
kar se je s plemenom v tebi unelo.
Ti si bil voljen,
pravice željen,
za čast božjo s [z] eno besedo
si prestal ogenj in vodo.

Cesar Dioklecijan,
neusmiljeni tiran,
ni še zadosti prelil bil kervi.
Vojšakov [vojakov] Kristusa
ja clo pregnati ga,
hotel neumni je s svoje moči.
Že je pisanje
dano na znanje
da se Kristjanji povsod siščejo [iščejo],
ofer [dar] malikam spet prinesejo.

Dal si se v roke sam,
prestrašnim trinogam.

Sdej pred sodnika pripeljejo te,
silno ti žugajo,
martre priprauljajo.
Če k malikovanju ne boš podal se,
pa use premagaš,
v martrah ne obupaš.
Voda in orli spoštujejo clo,
rešjo in varjejo tvoje telo.

Tim, k se teb izroče,
čudeži se gode.
Ti si mogočen, pri Bog poročnik,
ogenj ti pokrotiš,
svojih ne zapustiš.
Prosmo mi tudi te, velki svetnik,
varuj nas ognja,
in tud povodnja.
Prosi v nebesih Boga še za nas,
de nas obvarje pred hudim vsak čas.

Pod pesem je pripisan fr. Sal. Zaveršnik.
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Pred dnevi je izšel prvi tržiški turistični 
vodnik »Po Tržiču in okolici«, avtorja 
Marjana Žiberne.
Naši kraji skrivajo ogromno kulturnih in 
naravnih zanimivosti in to bogastvo smo 
želeli predstaviti v knjigi s številnimi foto-
grafi jami in privlačnim besedilom ter z njo 
navdušiti izletnike, pohodnike, športnike, 
posameznike in družine iz vse Slovenije. 
V prvem delu vodnika so predstavljene 
ogleda vredne zanimivosti posameznih 

Poletje se še ni začelo, v knjižnici pa že 
kujemo načrte za jesen. Zopet se bo odvi-
jal Domoznanski september, ko bomo 
zbirali fotografi je in drug snovni material, 
tokrat na temo 1. svetovne vojne in stolet-
nice njenega začetka. Z akcijo zbiranja 
smo začeli že v aprilu. Vabimo vas, da se 
oglasite v naši knjižnici in s seboj prine-
sete svoje fotografi je in dokumente iz tega 
obdobja, če ste jih podedovali shranjene v 
kakšni škatli ali predalu. Ali pridite pove-
dat kakšen spomin, ki so vam ga pripove-
dovali stari starši. Z vašim dovoljenjem 
bomo prineseno gradivo skenirali oz. fo-
tografi rali in ga razstavili v naši knjižnici 
na zaključni prireditvi.
Na vaše gradivo bomo skrbno pazili in 
vam ga seveda tudi vrnili.

Živahna naslovnica vabi, da primemo 
v roke in preberemo knjižico Besed-
nica, ki učence prvega razreda uvaja v 
svet črk in besed. Vsebina je simpatično 
izobraževalna, pritegne tudi odrasle. 
Beseda besednica je pomanjševalnica, 

Tržič v žepni izdaji

Zbiranje spominov na 
1. svetovno vojno 

Besednica Tanje Ahačič 
in Tinke Mesec Tomazin

Jana Babšek

Nejc Perko

Jožica Koder, foto: Tinka Mesec Tomazin
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krajev. Začenjajo se s starim mestnim jed-
rom Tržiča in nadaljujejo po okoliških 
vaseh. V drugem delu so predstavljene 
tržiške prireditve, ki privabljajo obisko-
valce tudi od drugod, planinske koče z 
opisom enega od mogočih dostopov, ter 
pašne planine, kjer pastirji radi postrežejo 
z domačimi dobrotami. Nadalje so opisane 
možnosti za šport in rekreacijo (kolesar-
jenje, turno smučanje, jadralno padalstvo, 
…), ljubitelji sakralne umetnosti se lahko 
seznanijo s cerkvami, na koncu pa so na-
vedene še turistične kmetije. V besedilo 
so umeščene tudi kratke predstavitve 
pomembnih Tržičanov in ostalih ljudi, ki 
so povezani z našimi kraji. Sestavni del 
vodnika je tudi zemljevid, na katerem 

so vrisane zani-
mivosti, popi-
sane v vodniku. 
Na zadnji strani 
zemljevida so, 
zaradi lažje upor-
abe, opisi poti na 
planinske koče in 
tematske poti na 
tržiškem.
Vodnik je sodo-
bno oblikovan v 
priročnem žep-
nem formatu, 
s priloženim 
z e m l j e v i d o m . 
Tržiške zname-
nitosti zaživijo ob 
prekrasnih foto-
grafi jah, ki so jih 

brezplačno prispevali domači fotografi  
iz Foto kluba Tržič, v katerih se zrcali 
ljubezen do domačega kraja.
Za 9,80 € si vodnik z zemljevidom lahko 
priskrbite v TPIC Tržič.
Lepo vas tudi vabimo na predstavitev 
vodnika, ki bo 14. maja 2014, ob 19. uri, 
v Pollakovem salonu Tržiškega muzeja. 
Knjižica je dragoceni kamenček, ki bo 
pripomogel k prepoznavnosti in prilju-
bljenosti naših krajev.

izpeljana iz beseda. V njej je koren sed-, iz 
njega je moč izpeljati besedo sedeti; sedeti 
je treba, da se otrok nauči spoznati velike 
in male tiskane in velike in male pisane 
črke. Besednica učencem prinaša pomoč 
za spoznavanje črk naše abecede.
Na hrbtni strani naslovnice je v prostor 
kvadratka, velikosti 3 x 3 cm, postavljena 
velika tiskana črka, torej 25 kvadratkov, 
vsak drugačne barve, črke v kvadratkih 
so bele in črne barve. Na naslednji strani 
je spet 25 kvadratkov, v njih so lepo po 
vrstnem redu posajene male tiskane črke. 
Podobna situacija je na koncu knjižice, 
le da tiskane zamenjajo velike in male 
pisane črke. Barve kvadratkov so vesele 
in pritegnejo pogled.
Vsaki črki je avtorica Tanja Ahačič na-
menila besedilo izobraževalne narave. Ob 
črki A je besedilo o tem, kaj je značilno 
za našo sosedo Avstrijo. Besedilo likov-
no dopolnjuje barvno radostna ilus-
tracija Tinke Mesec Tomazin. Pod ilus-
tracijo so napisane štiri besede; najprej v 
slovenščini, tem so dodane še v angleščini 
in italijanščini. Zapis v italijanščini je 
pregledala Milica Ješe. Levo od besednih 

skupin čepijo slovenska, angleška in itali-
janska zastavica. Vsaki črki pripada ena 
cela stran. Torej 25 zanimivih besedil in 
25 imenitnih ilustracij.
Besednico je izdala in založila Knjižnica 
dr. Toneta Pretnarja Tržič v letu 2013. 
Obiskala in obdarila je vse prvošolce v 
občini Tržič. Veseli smo jo vsi, ki nam je 
prišla v roke. Kaj šele avtorica, ilustra-
torka in urednica. 2. aprila je bil praznik 
knjig za mlade – na obletnico rojstva 
velikega pravljičarja H. C. Andersena. 
Praznovala je tudi Besednica.

Turistični vodnikMarjan Žiberna
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… kateremu običaju so nekoč rekli »frajšprehunga«?

… kje je Dovžanova soteska, ki je zaradi bogatih 
fosilnih najdb že pred stoletjem postala svetovno 
znana?

… kje že od antičnih časov vodi ena 
najpomembnejših prometnih povezav čez Karavanke?

… kaj so bile partizanske tehnike?

 … od kod je doma Jože Šlibar, edini Slovenec doslej, 
ki je postavil svetovni rekord v smučarskih skokih?

… kaj je imel s Tržičem opraviti Josef Radetzky, 
avstrijski feldmaršal, ki mu je Johann Strauss st. 
posvetil znameniti marš?

… kakšno zvezo ima vas Leše z Mednarodno  
vesoljsko postajo?

… kje si lahko kot prebivalec osrednje Slovenije 
privoščite turno smuko, ne da bi se vam bilo treba 
peljati več kot kakšne tričetrt ure daleč?

Odgovore na ta in še marsikatero drugo vprašanje 
boste našli v tem vodniku – če jih seveda že ne 
poznate; v tem primeru vas ni treba prepričevati, 
kakšne zanimivosti vse skriva Tržič s svojo okolico.  
V nasprotnem primeru pa naj ta vprašanja veljajo 
kot povabilo k prijetnemu iskanju odgovorov. Našli  
jih boste v vodniku, a neprimerno več so vredni  
tisti »na terenu«.
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Bil je res an flet'n večer

Pesem nas združuje

Območno srečanje
folklornih skupin

Društvo
Ignacij Hladnik
v najboljših letih

Saša Pivk Avsec, foto: Foto Čebron

Monika Valjavec, foto: Janez Eržen

Maja Tekavec, foto: Janez Eržen

Nana Peharc
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V soboto, 15. marca, je bil v Dvorani 
tržiških olimpijcev nepozaben An flet'n 
večer, ki ga že tradicionalno ob dnevu 
žena in materinskem dnevu priprav-
ljata Občina Tržič in Agencija Media 
butik. Za odličen glasbeni program so 
poskrbeli člani dolenjskega ansambla 
Nemir, ki se je med drugim predstavil 
z najlepšim valčkom festivala Slo-
venska polka in valček 2013 Na lepih 
prtičkih. Svoj plesni talent so nam poka-
zali člani Plesne skupine Sončki, otroci 
z Downovim sindromom, ki so na prvi 
pomladni dan obeležili tudi svetovni dan 
Downovega sindroma. Poln mladosti in 
veselja je občinstvo, ki je v Tržič prišlo 
z različnih koncev Slovenije, navdušil 

Nedvomno nas je pesem združila v sobo-
to, 29. 3., ko so v Kulturnem domu Križe 
pevke ljudskih pesmi Kulturnega društva 
Folklorne skupine Karavanke priredile 
koncert z naslovom Pesem nas združuje. 
Gledalci so slišali pesmi iz različnih slo-
venskih pokrajin, ki so jih popestrili člani 
odrasle FS Karavanke s plesi in melodi-

V nedeljo, 23. marca, je v Kulturnem 
centru Tržič v organizaciji Območnih iz-
postav JSKD Tržič in Jesenice potekalo 
območno srečanje otroških folklornih 
skupin z naslovom Polka je ukazana. 
Izpostavi sta pripravili tudi odraslo 
srečanje folklornih skupin z naslovom Ke 

Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik v 
letošnjem letu praznuje 35-letnico delo-
vanja, na katero se pripravljamo že od 
lanskega leta. Začeli smo s projektom 

Dejan Vunjak. Glasbenike domače občine 
so zastopali člani Tria Žana Urbanca, ki 
nakazujejo, da se bodo razvili v dober 
narodno-zabavni ansambel. Ansambel Ve-
seli Begunjčani se je predstavile z novim 
pevcem, Vesele Štajerke praznujejo dvaj-
setletnico. V drugem delu večera je nas-
topila Tereza Kesovija s spremljevalno 
skupino, Dubrovčanka, ki je diplomi-
rala iz igranja na flavto in v svoji karieri 
zmagala na številnih glasbenih festivalih, 
dvakrat nastopila na Pesmi Evrovizije in 
katere diskografija zajema pesmi v de-
vetih jezikih. V enournem nastopu nam 
je predstavila nekaj največjih uspešnic in 
s slovenskimi ponarodelimi ogrela srca 
obiskovalcev. Večer je povezovala Saša 
Pivk Avsec.
„An flet'n večer posvečamo ženskam, da 
bi se sporočilo preko Valentinovega, dne-
va žena in materinskega dneva razširilo in 
uveljavilo vseh 365 dni v letu. Bil je glas-
beni presežek, večer za dušo in srce“, je 

bil po koncertu navdušen župan Občine 
Tržič, mag. Borut Sajovic, ki je pohvalil 
izjemen glasbeni repertoar, v katerem smo 
dali priložnost tudi mlademu, še neuvel-
javljenemu ansamblu in tistim, ki sicer 
težje pridejo do aplavza.
„Bil je večer z dušo in srcem, uživali smo 
v pesmih, ki se te dotaknejo in ne pustijo 
ravnodušnega“, se je strinjal tudi Boštjan 
Avsec, direktor Agencije Media butik, ki 
je imel vse niti prireditve v rokah. Zlati 
sponzor prireditve je bil Avtoservis Žepič 
Bojan s.p. iz Retenj pri Tržiču. 

jami, značilnimi za posamezno pokrajino. 
Voditeljica in hkrati vodja skupine pevk 
Maja Tekavec je obiskovalce tako popel-
jala skozi pravi ljudski muzikal. Dekleta 
so postregla z gorenjskimi, koroškimi, 
štajerskimi, dolenjskimi, prekmurskimi, 
primorskimi in belokranjskimi ljudskimi 
napevi, nekaterimi bolj žalostnimi, spet 
drugimi bolj veselimi. Pevke so tudi tokrat 
dokazale, kako pomembno je, da se ljud-
ske pesmi ohranjajo in ne utonejo v po-
zabo. Iskrene čestitke Maji Tekavec ter 
pevkam Nastji Gosar, Vivien Isabel Herak 

ste deklič, da b' rajal fantič, ki je potekalo 
14. marca na Slovenskem Javorniku in na 
katerem sta nastopili tudi odrasla in mla-
dinska Folklorna skupina Karavanke.
Člani folklorne skupine Karavanke se 
zavedamo, kako pomembna so takšna 
srečanja (območna, regijska, državna) 
za razvijanje folklorne dejavnosti, saj so 
odličen pokazatelj kakovosti. Tako lahko 
s ponosom rečemo, da ne mine leto, ko se 
ne bi vsaj dve skupini uvrstili na regijsko 
ali celo državno srečanje. Vsaka uvrstitev 
na takšno srečanje nam da zagon in spod-
budo k nadaljnjemu ustvarjanju in poust-

Dalmacija v Tržiču, kjer smo se preiz-
kusili tudi kot igralci. Delovna klima, ki 
je vladala med pripravo, nas je še bolj 
povezala, nas motivacijsko nadgradila 
in izstrelila v pripravo letnega koncerta 
Božič na Slovenskem, ki smo ga izvedli v 
času božičnih praznikov.
Pevskega dopusta v našem društvu ni, saj 
radi glasbeno ustvarjamo in se družimo. 
Skrbno smo se pripravili na Območno 
revijo odraslih pevskih zborov, kjer smo 
dosegli najvišjo, državno raven. Tre-

varjanju. Kakovostno poustvarjanje ljud-
skega izročila je namreč naše poslanstvo 
že vrsto let.

nutno z velikim navdušenjem prebiramo 
notno črtovje Karla Jenkinsa Stabat Ma-
ter. Ta veličastni koncert bomo skupaj z 
orkestrom premierno predstavili v začetku 
poletja. Pred nekaj dnevi smo se odzvali 
povabilu RTV Slovenija in se udeležili 
snemanja oddaje Moja Slovenija, kjer 
smo dobro zastopali Tržič in svoje barve. 
Vsem nam je skupna velika ljubezen 
do petja, umetniškega ustvarjanja ter 
druženja in dokler bo tako, bomo lahko 
osrečevali tudi našo zvesto publiko.

Hadaš, Katji Hotko, Piji Japelj, Kori Kra-
mar, Manci Perko in Kaji Valjavec za 
odlično izvedbo koncerta.
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Kulture ljudi se tudi v Tržiču ne da 
kupiti
V Občini Tržič se lahko pohvalimo z 
bogato ponudbo različnih kulturnih pri-
reditev. Da bi tržiška kultura ohranila 
visoko raven v ponos mestu in zado-
voljstvo občanov, Občina Tržič že vrsto 
let omogoča delovanje številnih kulturno-
umetniških društev. Z javnim razpisom 
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti bo letos podprla šestnajst kul-
turnih društev ter Zvezo kulturnih organi-
zacij. Skupno bo prijaviteljem na javni 
razpis nakazanih dobrih 55.000 € in sicer 
za osnovno in redno dejavnost, projekte, 
programske, materialne in obratovalne 
stroške ter izobraževanje strokovnega 
kadra na izobraževalnih programih JSKD 
oz. ZKO. Na Gregorjevo, 12. marca, je 
bil v prostorih sejne sobe Občine javni 
podpis pogodb s predstavniki kulturno-
umetniških društev, upravičenih do 
proračunskih sredstev. 

Revija plesnih skupin
Območno srečanje plesnih skupin Tržiča 
in Škofje Loke je že drugič potekalo za 

V torek, 8. aprila, smo v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja poslušali vsestranskega 
ljudskega umetnika Janeza Slaparja - 
Temšaka iz Loma, pravzaprav smo kar 
lezli v zgodbe. Mnogo ljudi doma in širše 
poznamo po imenu in priimku, poleg tega 
pa vemo o njih še komaj kaj. Največkrat 
kakšno čenčo. Med nami, Tržičani, živi 
izredno inteligenten, vsestransko nadar-
jen, deloven, zvest zbiratelj in zapisova-
lec ljudske dediščine in kronist življenja v 
Lomu, poln ljubezni do knjig in tradicije, 
Janez Slapar Temšak in hvaležni smo, da 
smo se lahko ob njem malo povrnili nazaj. 
V čase, ki nas zaznamujejo, določajo in 
dajejo vonj našim življenjem še danes. 
Redki posamezniki, običajno tudi geo-
grafsko malo odmaknjeni, svoje domove 
in življenje urejajo po starem in so za vse 
nas vez s preteklostjo. In take vezi še kako 
rabimo. Predpustno žaganje babe na pol, 
izdelovanje butaric/baganc, peka kruha, 
zgodba o darovanju krvi, …, vse to se je 
dotikalo naših src. 
Njegovi vnukinji Alenka in Katarina sta s 
svojima čistima glasovoma ponesli med 

veseljem do petja razveseli vsakega, ki ji 
prisluhne. Zbor od začetka vodi pevovod-
ja Stane Bitežnik.
Za današnji čas ima zborovsko petje ve-
liko vrednost, saj nas ozavešča, povezuje 
in duhovno bogati. Začetki prepevanja so 
bili zelo skromni in ko smo ugotovili, da 
samo dobra volja ni dovolj, smo za pomoč 
zaprosili g. Staneta Bitežnika. Prvi nastop 
na prireditvi Pozdrav jeseni na domačem 
odru l. 2006 pa je zbor dodobra pretresel. 
Na pomoč so nam prišli pevci cerkven-
ega pevskega zbora iz Leš, za kar smo 
jim bili iz srca hvaležni. Njihova dobra 
volja in pripravljenost sta se namreč bo-
gato obrestovali. Zbor še vztraja, vaja pa 
ostajajo ob torkih ob 19.30 v Gasilskem 
domu v Lešah.
V preteklih mesecih je zbor sodeloval na 
proslavah in prireditvah v Tržiču, na no-
voletni prireditvi v Lešah ter na domačem 
odru, tudi v okviru filmskega večera So-
potja. Naslednje leto bomo praznovali 
10. obletnico nastanka zbora, ki ga ses-
tavljamo pevci iz Leš, Kovorja in Brezij 
(trenutno štirje). Delovanje financiramo 
pevci osebno, zato se tudi glede nastopov 
dogovorimo in odločamo sami. Prostor za 
vaje koristimo v Gasilskem domu v Lešah 
brezplačno.

Mešani pevski zbor Dobrča je skupina, ki 
je sprožila nastanek društva in ki s svojim 

Saša Pivk Avsec, Boris Kuburič, David Ahačič

Marinka Kenk-Tomazin, foto: Miro Roblek

Lili Papler
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Kulturni kalejdoskop

Negovanje spominov in tradicije 
- Janez Slapar - Temšak

Pevski zbor Dobrča

obe območni izpostavi JSKD v Škofji 
Loki in sicer v sredo, 9. aprila 2014, ob 
18. uri na tamkajšnjem Loškem odru. Na 
prireditvi, ki jo je povezovala Tržičanka 
Marja Bohinjec, se je s svojimi plesni-
mi miniaturami predstavilo 10 plesnih 
skupin, od katerih jih je bila polovica iz 
Tržiča in sicer plesni krožek OŠ Bistrica, 
ki ga vodi Sanja Voglar ter otroško – mla-
dinska skupina, skupina za sodobni ples, 
izpopolnjevalna skupina ter nadaljevalna 
skupina pri KUD Leyli, katerih mentorica 
je Iris Šober. Strokovna spremljevalka 
gorenjskih plesnih prireditev je bila tudi 
letos Andreja Podrzavnik iz Ljubljane.

Spomladanski koncert
Vsakoletni Spomladanski koncert je 
tudi letos ob pomoči OŠ Križe organi-
zirala Območna izpostava Tržič JSKD v 
večnamenskem prostoru kriške osnovne 
šole. Na preglednem srečanju otroških in 
mladinskih pevskih zborov, ki delujejo na 
območju občine Tržič, se je predstavilo de-
vet zborov z več kot 200 pevci: OPZ POŠ 
Lom (zborovodkinja Janja Meglič), OPZ 
POŠ Podljubelj (Urška Frelih Meglič), 
OPZ POŠ Kovor (Marja Bohinjec), OPZ 
OŠ Bistrica (Jožica Seifert), OPZ in MPZ 
OŠ Tržič (Mateja Ušeničnik) ter dva OPZ 
in MPZ OŠ Križe (Aleksandra Kelemina). 
Besedni oblikovalec programa je bil Da-

vid Ahačič, strokovna spremljevalka pri-
reditve pa tudi tokrat Andreja Martinjak iz 
Ljubljane.

Skupščina Zveze kulturnih organizacij
Krovna organizacija tržiških kulturnih 
društev je lahko nosilec odgovornosti 
le v tolikšni meri, kolikor si to želijo 
njeni člani. Zelo spodbudna je bila zato 
številčna udeležba na Skupščini, na kateri 
so delegati pretresali stanje ljubiteljske 
kulture v tržiški občini in izvolili nove od-
bornike Zveze, ki jo bo nadaljnih pet let 
vodil predsednik David Ahačič. Zveza bo 
več truda vložila v povezovanje društev in 
za to izkoristila že prvo priložnost – vse- 
slovenski Teden ljubiteljske kulture, ki 
se bo odvijal v drugi polovici junija in o 
katerem bomo pisali v junijski številki 
Tržičana.

nas pesmi; čudovita je tista o gozdarjevi 
hišici. Cele omare zvezkov – vsi popisani 
z lično pisavo, hranijo bogastvo, ki ga iz 
dneva v dan dodaja Janez Slapar - Temšak. 
Sreča, da se domači, sin in mlada družina 
ter ostali, zavedajo, da to ni kar nekaj, atu 
je pač ležalo, pa je ves čas nekaj pisal; da 
zbrano predstavlja veliko vrednost. Ne v 
denarju, v spominu dediščine. Treba bo kaj 
založiti in izdati, da gre med ljudi. Jeseni 
2013 je ZKO Tržič izdala Temšakov film-
ski portret, POŠ Lom ga je povabila med 
otroke, srečanja v živo bi kazalo posne-
mati. Včasih čakamo predolgo.
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OŠ Križe sta pred Gregorjevim obiskali 
študentka Arbe iz Kosova ter njena pri-
jateljica z Nizozemske. Arbe se je pri-
javila na mednarodni projekt Svet v 
razredu, s seboj pa je pripeljala še pri-
jateljico, nizozemsko pedagoginjo, ki je 
trenutno na polletnem študiju v Ljub-
ljani. Z občudujočimi pogledi sta ob-
jemali zasneženo hribovje in gozdnato 
gričevje, ki obkroža šolo. V razredu so 

»Mi smo filozofi!« so besede, ki jih učenci 
OŠ Križe s polno mero spoštovanja 
izrečejo radovednežem vsak ponedeljek 
5. šolsko uro. Če bi vrtali z vprašanji, bi 

Učenci 4. a razreda Osnovne šole Križe 
smo si v torek, 8. aprila 2014, v okviru 
sodelovanja z Ljudsko šolo Borovlje 
ogledali Minimundus, kjer so nas sprejeli 

V letošnjem šolskem letu smo najstarejši 
oddelki Vrtca Tržič namenili več poudar-
ka naravoslovnim temam. Zavedamo se, 
da otrok že v predšolskem obdobju potre-
buje veliko spodbud za raziskovanje in 
aktivno učenje. Zato smo k sodelovanju 
povabili tudi tržiške osnovne šole, ki so 
se vabilu prijazno odzvale. Posamezni 
učitelji vseh treh šol so pripravili zani-
mive naravoslovne delavnice, kjer so 
učenci višjih in nižjih razredov izvajali 
preproste poskuse, zraven pa so povabili 
tudi otroke, ki so z veseljem priskočili na 
pomoč.

Tako smo oddelki enote Deteljica 
obiskali kar tri razrede OŠ Bistrica, in 
sicer razrede Tatjane Lah, Ane Mrgole 
in Tanje Kralj. Dva oddelka enote Križe 
sta obiskala OŠ Križe, razred učiteljice 
Monike Košir. Oddelki enote Palček in 
dislocirana enota Lom pa bodo podobne 
delavnice obiskali maja, v razredih OŠ 
Tržič učiteljice Asje Štucin.

Faliminderit - hvala

Sokrat bi se
od zadovoljstva
modro nasmihal

Učenci OŠ Križe v enem 
dnevu okoli sveta

Obisk vrtca v osnovnih 
šolah

Mateja Marčun

Mateja Marčun

Mojca Srečnik Andreja Pogačnik
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ju že z zanimanjem pričakovali učenci 
2. a. Prav nič niso bili zadržani. Takoj so 
ju posedli v krog ter zasuli z vprašanji, 
tako osebnimi kot tudi zelo nenavad-
nimi. Malo so bili v zadregi le pri ra-
zumevanju jezika, a jim je učiteljica 
sproti prevajala.

Sledila je predstavitev Kosova. Učenci 
so se preko računalnika sprehodili po 
kratki zgodovini ter občudovali neznano 
in raznoliko pokrajino. Arbe je obu-
jala spomine na osnovno šolo, kjer se 
je gnetlo tudi po 40 učencev v razredu, 
spomnila se je stare pesmi o Ovčki ter 

priljubljene starodavne igre preskako-
vanja palice. Učenci so vse poizkusili 
- petje nenavadne pastirske pesmi, ples 
ter staro otroško igro. Ko so že neko-
liko utrujeni legli na tla, jim je Arbe 
začela pripovedovati ljudsko pravljico 
Kdo se je ustrašil. Z občudovanjem so 
srkali mehke besede njenega materinega 
jezika ter premišljevali o nauku zgodbe 
- optimizem vedno postavi stvari na pra-
vo mesto. In z optimizmom so se učenci 
poslovili od novih prijateljic, ju prisrčno 
objeli za slovo ter jima prišepnili na uho: 
"Faliminderit". Hvala za tako prisrčno 
in toplo doživetje.

vam povedali zanimivo zgodbo o mali 
šoli filozofije, ki poteka na šoli v 2. raz-
redu. Povedali bi vam o medvedku Puju 
in njegovih dogodivščinah, hkrati pa bi 
vas navdihnili z nenavadnimi vprašanji:
»Kaj imaš rajši, tihi hrup ali hrupno 
tišino?«
»Ali lahko presenetiš presenečenje?«
»Kakšna bi bila vroča šala?«
»Si že kdaj ugrabil veselje?«
»Kaj bi imel rajši, darilo presenečenja 
ali presenečeno darilo?«
»Kaj pomeni vesela žalost?« …

še pred uradno otvoritvijo. Tako smo se 
na sončen aprilski dan odpravili na po-
tovanje okoli sveta. Da je bilo potovanje 
še bolj zanimivo, so letos kot novost pri-
pravili posebne knjižice, ki so nas spod-
budile, da smo Minimundus raziskovali 
še bolj vneto. Po opravljenih nalogah so 
nas pogostili s hrano, pijačo in sladole-
dom. Vsi smo bili izredno zadovoljni 
in presenečeni nad gostoljubjem in pri-
jaznostjo zaposlenih. 

Takih in podobnih vprašanj se plete 
v malih filozofskih glavah nešteto. S 
pomočjo dogodivščin medvedka Puja pa 
si odpirajo nova in nova ter se s tem učijo 
razmišljati, argumentirati ter dialoško 
disciplinirati. V medsebojnem razgovo-
ru provocirajo z besednimi zvezami ter 
sprejemajo drugačna mnenja sovrstnikov.
V ozadju jih verjetno pritajeno spremlja 
slavni grški filozof Sokrat. »Vem, da nič 
ne vem,« pa niso le njegove besede, so 
tudi besede in misli malih filozofov na 
OŠ Križe.
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Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na 
OŠ Bistrica udeležili že 15. tekmovanja v 
znanju o sladkorni bolezni. To je posebno 
tekmovanje za življenje, ne le za točke in 
priznanja. Učenci pridobijo veliko uporab-
nih informacij o nastanku bolezni, zdrav-
ljenju in seveda o preprečevanju sladkorne 
bolezni, ki je v zadnjem času zelo v porastu 
tudi med mladimi.

Tekmovali so učenci osmih in devetih raz-
redov. Dosegli smo 7 bronastih priznanj 
na šolskem tekmovanju. Te so osvojili: 
Sara Završnik Puhar, Katarina Miklavčič, 

V okviru projekta S`m Tržičan, daleč 
poznan sta na OŠ Tržič letos nastali dve 
raziskovalni nalogi: Modrotisk avtorice 
Katarine Hanžek Plementaš pod mentor-
stvom Romane Turk in Asje Štucin ter 
naloga Šink`l: kritina preteklosti in kritina 
prihodnosti, avtorjev Nuše Dovžan in Nika 

Že v mesecu februarju sta nas obiskala 
harmonikarja Drago Primožič iz ansambla 
Zarja in Miloš Primožič. 
Skupaj s starši in otroki smo v skupini 
Gosenice ustvarjali gregorčke in jih potem 
spustili po vodi.
Obiskali so nas šolski otroci iz POŠ Lom 
in nam zaigrali igrico Mojca Pokrajculja.
Ob spremljavi ruske pianistke Karine, ki 
trenutno živi v Sloveniji, nam je šolski 
kvartet dvojčkov zapel dve ruski pesmi, 
s katerima so zmagali na festivalu ruskih 
pesmi. Ob tej priložnosti je gospod Sil-
vo Novak, posrednik pri organizaciji 
prireditve, vrtcu podaril poučno igro o 
Sloveniji.V zadnjih dneh aprila pa je 
otroke obiskala tudi knjižničarka Sabina.

šolske novice

Tekmovanje v znanju 
o sladkorni bolezni 

Tržiška dediščina v 
raziskovalnih nalogah 
OŠ Tržič

Kako skrbimo za svoje 
zdravje?

Kulturno dogajanje v 
vrtcu Tržič, enota Palček

Ana Mrgole, OŠ Bistrica

Romana Turk

Milena Hostnik, foto: Ana Marija Kuhelj

Mira Čemažar

Izza Potočnik, Nika Toporiš in Grdič Vili, 
Žumer Nina ter Bohinjc Nina. Zadnje trije 
so se udeležili tudi državnega tekmovanja v 
Sežani. Tja smo se peljali s člani tržiškega 
društva sladkornih bolnikov pod vodstvom 
gospe Nuše Hafner. Zahvaljujem se jim za 
vsakoletno organizacijo prevoza. Smo ena 

izmed redkih šol, ki jih spremljajo tudi 
člani društva. Lepo je biti v njihovi sredini.
Na državnem nivoju sta Nina Žumer in 
Nina Bohinjc dosegli srebrno priznanje, 
Vili Grdič pa zlato priznanje v znanju o 
sladkorni bolezni. Iskrene čestitke vsem! 
Naj se znanje podeli med vse ljudi.

Dobovška, pod mentorskim vodstvom 
Draga Zalarja in Irene Žnidarič.
Vsebinsko se nalogi navezujeta na tehniško 
in kulturno dediščino našega kraja. Obu-
jata zgodovinski spomin na stare obrti, po 
katerih je bil naš kraj znan v preteklosti. 
Pri pripravi nalog nam je veliko pomagal 
dr. Bojan Knifi c iz Tržiškega muzeja. Nje-
govi nasveti in predlogi so neprecenljivi.
Nalogi smo predstavili na regijskem 
tekmovanju Mladih raziskovalcev v 
Biotehniškem centru Naklo, kjer je Modro-
tisk dosegel prvo mesto, naloga Šink`l: 
kritina preteklosti in kritina prihodnosti 
pa drugo mesto. Obe nalogi sta se zaradi 

obravnave defi citarnih področij uvrstili na 
državno tekmovanje.

in si uredili zdravniški kotiček. Našemu 
povabilu se je z veseljem odzvala tudi 
dr. Hermina Krese, ki se je pogovarjal z 
otroki, oskrbela zlomljeno roko medvedka 
Miha, dojenčku zmerila temperaturo in 
pregledala ušesa. Čas z zdravnico nam je 
zelo hitro minil, srečanje pa je bilo odlična 
iztočnica za ustvarjalno igro »zdravnik«. 
Otroci so ob tematski igri spoznali tudi 
nove zgodbice in pesmice.

Vsi imenovani so otrokom popestrili 
dogajanje v vrtcu, za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo. Želimo, da nas še obiščejo 
in prenašajo kulturno dediščino na naše 
najmlajše otroke.

V času prehladov in kašlja smo se v 
skupini Miške v enoti Deteljica Vrtca 
Tržič pričeli pogovarjati, kaj lahko sami 
storimo za svoje zdravje. Otroci so ugo-
tovili, da je zdravo redno telovaditi in 
hoditi na sprehode, zračiti igralnico, si 
umivati roke, čistiti zobe in redno obisko-
vati zobozdravnika. V sklopu projekta 
smo se pogovarjali tudi o zdravi preh-
rani, si sami pripravili limonado, zbirali 
prazne škatlice zdravil, stekleničke ipd. 
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Znanje je most med generacijami

Akcija: popestrimo in naredimo otrokom 
prijetno igrišče

Tržiški rock and roll  
plesalci ponovno odlični

Natalija Brumen in Kristina Zupan

Katarina Kuzma, Iris Šober
Marta Markič

kulturne novice

Ljudska univerza Tržič s sodelovanjem v mednarodnih projek-
tih uspešno sledi razvoju na področju izobraževanja odraslih. 
Tako se izteka že drugo leto sodelovanja v projektu ReAge. 
Tokrat je projektni sestanek potekal v Bukarešti.
Tematika, s katero smo se ukvarjali partnerji iz Grčije, Ro-
munije, Velike Britanije, Nizozemske, Poljske in Slovenije, 
je bila povezana z medgeneracijskim učenjem. Ugotovili 
smo, da poleg politične in finančne krize doživljamo tudi kri- 
zo vrednot, ki je posledica nepoznavanja naše lastne kulture. 
Postavlja se vprašanje, kako vzpostaviti vez, ki bi pomenila 
resnično izmenjavanje izkušenj med generacijami. Projekt-
ni partnerji smo prišli do zaključka, da je edina trdna vez 
TRANSFER VREDNOT – kar pomeni, da so starejši z boga-
timi življenjskimi izkušnjami lahko zgled mlajšim generaci-
jam. Transfer vrednot je možen le z močnim zgledom in zrelo 
osebnostjo. Svetovni prostor je velik in ljudje širom sveta se 

Slovenska filantropija vsako leto or-
ganizira akcijo Dan za spremembe, ki 
spodbuja ljudi, da aktivno pristopijo k 
spreminjanju potreb določene skupno-
sti. Prebivalce Slovenije skušajo nago-
voriti, da stopijo iz ustaljenih smernic, 
zavihajo rokave in za en dan postanejo 
prostovoljci. Letos smo se na njihovo 
pobudo odzvali tudi v Mladinskem cen-
tru (CSD Tržič) in se odločili za izpel-
javo akcije skupaj z Reintegracijskim 
centrom CSD Kranj, Fundacijo Vincen-
ca Drakslerja ter podjetjem Loni.

V MC Tržič smo izvedli sestanke s 
prostovoljci, našimi člani ter njihovi-
mi starši, in na ta način zbrali ideje za 
našo akcijo. Glede na predloge smo 
se odločili, da bomo 12. in 13. 4. pop-
estrili igrišče pri OŠ Tržič. V Fundaciji 

ukvarjajo s podobnimi eksistencialnimi ovirami. Potrebno bo 
stopiti iz kalupne družbene miselnosti in se povezati tudi z 
drugimi koncepti, pristopi do človeka in njegove pravice do 
izobraževanja, poklica in osebnostnega napredka.
Napovedujemo pa tudi TVU. Brezplačno se lahko udeležite 
aktivnosti: 12.5. ob 9.00 Osnove Photoshopa; 13.5. ob 16.00 
Izdelava spletne strani; 14.5. ob 9.00 Spoznajmo Powtoonpro-
gram; 14.5. ob 17.00 Slikarska šola odpira vrata; 15.5. ob 9.30 
Bonton: skriti adut osebne uspešnosti; 15.5. ob 16.00 Osnove 
Photoshopa. Prijavite se.

Vincenca Drakslerja so nam 
naredili dve klopci in nam 
pomagali pri izdelavi mozaikov, 
s katerimi smo okrasili beton-
ski zid. Mentorica umetniškega 
dela projekta je bila Patricija 
Zbičajnik (univ. dipl. likovna 
pedagoginja in večletna prosto-
voljka MC Tržič). Otrokom in 
mladim je pomagala uresničiti 
njihove ustvarjalne navdihe, 
z njimi in s prostovoljci smo z 
grafiti okrasili betonsko steno, 
klopi, sod za odpadke ter zasa-

dili barvit vrtiček. Pripravili smo tudi 
pozitivne misli in jih obesili na ograjo 
ob igrišču. Starši pa so s svojo izvrst-
no peko in kuho poskrbeli, da nam ni 
zmanjkalo energije za delo.

Namen akcije je bil spodbuditi otroke, 
mlade, starše, prostovoljce, na splošno 
vse Tržičane k razvijanju solidarnosti 
in skupnostnemu delu, saj čisto vsak 
izmed nas lahko prispeva k spremem-
bam na bolje. Zahvaljujemo se Poloni 
Brodar za vso pomoč, material za akci-
jo, odlične muffine, čajčke in golaž ter 
podporo! Zahvaljujemo se tudi vsem 
ostalim sponzorjem in donatorjem, ki so 
nam pri tem pomagali: Semago d.o.o., 
Avto Šivic d.o.o., Eltron d.o.o., Dolnov 
d.o.o., Avtoservis Boštjan Torč s.p. in 
Dom Trade Žabnica.

Plesalci plesnega kluba Tržič so tudi v letu 
2014 zelo dejavni. Pokazali so se na pokal-
nem tekmovanju na Vrhniki in sodelovali 
na dveh svetovnih pokalih v Ljubljani in 
na Poljskem. Na Vrhniki so naši tekmo-
valci ponovno dokazali, da smo res med 
najboljšimi. Največ tekmovalcev smo ime-
li v kategoriji mladincev, kjer so naši tek-
movalci zasedli odlična mesta: Kaja Šmid 
in Klemen Urankar odlično 3. mesto, Teja 
Gajski in Tej Štrukelj 4., Nika Meglič in 
Domen Žepič 6. in Lara Peternel in Maj 
Štrukelj 10. mesto. V kategoriji Mini sta 
Teja Eržen in Nejc Tomšič na svojem prvem 
tekmovanju z odličnim plesom prepričala 
sodnike in osvojila 1. mesto, zelo dobro 3. 
mesto je dosegel naš mladi plesni par Iris 
Nučič in Enej Košir. Čestitke parom in  
trenerju!

30. marca je v Podčetrtku potekalo tek-
movanje v MTP plesih, kjer so plesalci 
PK Tržič zasedli naslednja mesta: Marko 
Stegnar 8. mesto, Žiga Janškovec 9. mesto 
v kategoriji hip hop solo mladinci; Timotej 
Koren 5. mesto v kategoriji breakdance solo 
člani; breakdance skupina fullflavourcrew 
5. mesto. Čestitke plesalcem in trenerjem.

Tudi vi se lahko pridružite PK Tržič in 
z nami zaplešete, hip hop, rock and roll, 
breakdance, plese za najmlajše v Tržiških 
vrtcih, pop mix skupini, odrasli pa uživajte 
na urah joge, plesih za odrasle, pripravah 
na poroko, individualnih plesnih tečajih. 
Informacije na tel. 040-635-710 ali na  
plesni.klub.trzic@gmail.com.
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utrinki našega mesta

Utrinki dogajanj v našem mestu - www.trzic.net
Foto: Luka Rener, Dušan Podrekar, Mirko Kunšič

Zvezda Anga flet'nga večera Tereza Kesovija.

Ko na veliki petek molčijo cerkveni zvonovi, pridejo na vrsto tržiški
ragljarji.

Vuč u vodo.

Mercatorjeva akcija "Radi delamo dobro": Bistriški gasilci si želijo
donacije za prizidek.

Prireditev Podružnične šole Podljubelj "To smo mi".

Blagoslov velikonočnega ognja v Lomu.
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vabila

VPIS
GLASBENA ŠOLA TRŽIČ sprejema prijave na preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno  

šolo za šol. l. 2014/15 v naslednje oddelke:

-  klavir
-  godala (violina, viola, violončelo)

-  harmonika
-  trobila (trobenta, rog, pozavna,bariton, tuba)

-  kitara
-  pihala (kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon)

-  tolkala,
- petje.

VPIS JE OMEJEN.

Sprejemni preizkus bodo kandidati opravljali v petek, 16. maja 2014 od 17. ure dalje po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski.
Prijavnico za vpis v glasbeno šolo, ki je dostopna na spletni strain www.glasbena-sola-trzic.si, lahko oddate v pisarni šole ali po 

e-pošti na naslov: gs-trzic@guest.arnes.si. Za termin preizkusa glasbenih sposobnosti pokličite na tel. št. 04/59 80 700.  
Prijave bomo v pisarni sprejemali v ponedeljek, 12. maja, od 9. do 17. ure, ter v torek, 13. maja, od 9. do 18. ure.

V predšolsko glasbeno vzgojo vpisujemo otroke, rojene leta 2009 (starost 5 let) in v glasbeno pripravnico, rojene leta 2008  
(starost 6 let), brez preizkusa glasbenih sposobnosti v pisarni šole vsak dan v času uradnih ur do zasedbe oddelkov.
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športne novice

V nedeljo, 16. marca 2014, smo dobili 
novega tržiškega prvaka v dvoranskem 
malem nogometu. Zmaga ekipe Tre-
nerjev je bila suverena. Letošnje zimske 
lige v dvoranskem malem nogometu se je 
udeležilo 10 ekip, ki so od začetka novem-
bra 2013 do konca januarja 2014 igrale 
med seboj vsak z vsakim; na osnovi rezul-
tatov iz ligaškega predtekmovanja in dveh 
pokalnih tekmovanj na izpadanje sta bili 
glede na rezultate in kakovost ekip formi-
rani dve skupini. A skupina je razigravala 
za mesta od prvega do petega, 5 ekip pa se 
je uvrstilo v B skupino, kjer so ekipe razi-

Plesalci in plesalke Plesnega Studia Špela 
so se drugi vikend v marcu udeležili Pokal- 
nega turnirja Slovenije, kjer so nas zopet 
razveselili z odličnimi rezultati:
1. mesto: mala mladinska skupina,
1. mesto: Maša Štucin s solo točko,
4. mesto: Luka Koder s solo točko. 
Čestitke vsem plesalcem za odlične rezul-
tate.
Plesalci Plesnega Studia Špela tudi veliko 
nastopajo. Verjetno ste nas opazili na zim-
ski veselici v Goričah ali pa na sprejemu 
Žana Koširja. Udeležili smo se pustnega 
karnevala v Tržiču, konec meseca pa smo 
nastopali na proslavah za materinski dan v 
Podbrezjah in v Gorjah.
Vljudno vabljeni tudi v toplejših mesecih 
k vpisu v plesne tečaje za otroke, športne 
vadbe in družabne plese za odrasle. Lep 
plesni pozdrav iz Plesnega Studia Špela!

Ekipa trenerjev  
NK Tržič 2012 & co. -
zmagovalci 

Plesni Studio Špela spet pometel s konkurenco

Škrjanec Pavel, foto: Gregor Premrl

Petek, 21. 3., in sobota, 22. 3., sta bila za ple-
salke Kulturno umetniškega društva Leyli iz-
redno pomembna ter predvsem uspešna dneva, 

Uspeh orientalskih 
plesalk v Lignanu 
Monika Valjavec

Špela Mandelc

gravale za mesta od 6 do 10. Tekmovanja 
so potekala od začetka novembra 2013 do 
sredine marca 2014 v tržiški in strahinjski 
športni dvorani, v ligi pa je aktivno igralo 
118 igralcev, seveda nekateri bolj, neka-
teri manj rezultatsko in organizacijsko 
uspešno.
Fairplay igralcev in veliko število gledal-
cev na tekmah ob razdelitvi ekip v dve ja-
kostni skupini kaže, da Tržič lahko sestavi 
ekipe v mladinskih in članskih kategorijah 
za sodelovanje v slovenskih ligah dvoran-
skega malega nogometa. 
Končni vrstni red A skupine: 1. Trener-
ji NK Tržič 2012&co., 2. Casa Latina, 
3. Peko, 4. Bar Košuta, 5. Torcida, v B 
skupini pa je bil vrstni red naslednji: 1. 
FC Lassjana, 2. Stara dama, 3. ŠD Lom, 4. 
Noname, 5. Rekreativci. Za zmagovalno 
ekipo so letos nastopili naslednji igralci: 
Igor Džurić, David Markelj, Aleksander 
Dakić, Dalibor Trajkov, Aleksander Marić, 
Sanel Begić, Nedeljko Bogojević, Darko 

Babić, Denis Rahman, Žare Novković, 
Milan Blagojević in Dražen Cosič.
Zahvala za množično in kvalitetno 
udeležbo gre vsem udeleženim ekipam z 
igralci, tekmovalni komisiji pri NK Tržič 
2012 in sodniški organizaciji z g. Lum-
pretom na čelu.
V nedeljo, 13. aprila, se je začela 2. letna 
liga v malem nogometu – prvak lansko-
letne je ekipa Casa Latina.

ki jim bosta verjetno ostala še dolgo v spominu. 
Udeležile so se mednarodnega festivala v Lig-
nanu, kjer so z orientalskimi plesi v različnih 
kategorijah gledalcem in sodnikom pričarale 
magično vzdušje. Tamara Borojevič je v pe-
tek v solo formacijah pometla s konkurenco 
in osvojila prvo mesto s koreografijo Magi-
cal Orient in fantastično tretje mesto s koreo-
grafijo Phoenix – the Firebird is rising v fan-
tasy kategoriji. V soboto pa smo navijačice na 
ves glas spodbujale punce, ki so si na koncu 
priplesale še dve 4. mesti s formacijo Ethnic 
in Orient show ter 6. mesto z malo skupino v 
fantasy kategoriji. Na vse plesalke smo lahko 
ponosni, saj so dokazale, da se tudi orientalski 
ples lahko primerja z ostalimi plesnimi stili v 
mešanih kategorijah. Še en dokaz za to je tudi 
povabilo na World Bellydance Day, ki bo 10. 5. 
v Mariboru, kjer bo Iris Šober ena izmed šestih 
učiteljev na maratonu orientalskega plesa, 
delavnicam pa bodo sledili nastopi različnih 
skupin. Med njimi se bo predstavila tudi 
skupina Leyli. Iskrene čestitke torej Tamari 
Borojevič, Sari Bojić, Nini Peič, Juliji Krivic, 
Urški Šenk, Claudiji Vnuk, Daši Rozmus, 
Tanji Visenjak, Stani Petković, Simoni Ahačič, 
Tini Tavčar, Zali Duh in seveda njihovi men-
torici Iris Šober, ki je tudi tokrat iz plesalk iz-
vabila le najboljše ter vse skupaj podkrepila s 
čudovitimi koreografijami.
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športne novice

NSK Tržič FMG v sodelovanju s 
Smučarsko zvezo Slovenije in Krajevno 
skupnostjo Sebenje v soboto, 10. maja 
2014, v skakalnem centru Sebenje organi- 
zira prireditev »Stari orli z legendami v 
zraku«. Na 25 metrski skakalnici bodo 
skakali stari orli in legende - nosilci medalj 
z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev v 
smučarskih skokih, med drugim tudi tisti, ki 
so še vedno aktivni v smučarskih skokih. V 
glavnih vlogah bodo: Peter Prevc, Primož 

Občina Tržič je v letošnjem proračunu na-
menila skoraj 150.000 € za sofinanciranje 
športnih programov, za novoustanovljena 
društva okvirna višina sredstev znaša 
3.000 €, za izvajanje razvojih in strokovnih 
nalog v športu pa je namenjenih 29.000 €. 
V letošnjem letu je tako za športne pro-
grame namenjenih 21.000 € več kot lani. 
Februarja so pogodbe o financiranju pod-
pisali predstavniki 24 športnih društev in 
klubov.

Šport je v Tržiču način življenja, saj 
je pomemben prispevek k druženju in 
zdravemu načinu življenja. Župan poudar-
ja, da je v občini poskrbljeno za vse ge-

Prav je, da opazimo med nami ljudi, ki 
delajo za dobrobit ter vzgojo otrok in mla-
dostnikov. Na Balosukarate že vrsto let 
trenira Seiko Kostić, ki se z vsemi štirimi 
brani vsakršnega fotografiranja ali pohvale, 
ki si jo kot uspešen trener zasluži. Njegovo 
skromno življenje nikogar ne obremen-
juje, vendar veliko doprinese družbi, saj 
se vsako leto k njemu prijavi več otrok in 
mladih, ki bi se radi naučili veščin karateja. 
Tako številčno močne skupine, kot jo ima 
zadnji dve leti, še ni imel, zato mu pri delu 
uspešno pomagata tudi Dragan Živkovič 

Stari orli s skakalnimi 
legendami v višavah

V Tržiču je šport način 
življenja

Skromnost se poda 
veličinam

Matija Stegnar, foto: Matevž Poljanc

Saša Pivk Avsec 

mag. Metka Knific

Peterka, Robert Kranjec, Rok Benkovič, 
Primož Ulaga, Franci Petek, Matjaž De-
belak, Matjaž Zupan, Jurij Tepeš, Miran 
Tepeš, Jernej Damjan, Peter Žonta, Jure 
Bogataj, Urban Franc, Damjan Fras, Jure 
Šinkovec. Nekateri med njimi po koncu ka-
riere niso naredili nobenega skoka, ga bodo 
pa po »sušnem obdobju« na tej prireditvi, 
zato bo prireditev še toliko bolj atraktivna 
in zanimiva. Za ogrevanje se bodo ob 12. 
uri reprezentančni trenerji Smučarske zveze 
Slovenije pomerili z ekipo domačinov v no-
gometu na nogometnem igrišču v Križah, 
ob 14. uri sledila tekma v smučarskih skokih 
na 25-metrski skakalnici v Sebenjah. Med 
drugim vam bodo skakalne legende pri-
pravile zanimivo in zabavno presenečenje. 
Vabljeni, da se nam pridružite na neponov-

neracije športnih navdušencev. 30 % sred-
stev je namenjenih rekreativnemu športu, 
ostalo pa tekmovalnemu in vrhunskemu 
športu. Športni duh se začne širiti med 
cicibani v vrtcih, nadaljuje med učenci 
osnovnih šol, zgledno pa skrbijo tudi za 
generacijo najstarejših, upokojencev. Po-
leg tega novoustanovljena društva in klube 
stimulirajo s tremi tisočaki, društva pa že v 
drugem mesecu leta vedo, koliko sredstev 
imajo na voljo. 

V Tržiču bo potrebno še veliko postoriti na 
področju športa in športnih objektov, a ko-
likor časa vladata optimizem in dobra vol-
ja, ki vodita do rešitev, se ne gre bati. Tudi 
v letu 2014 vladajo smeli načrti. „Ponosen 
sem na obnovo Sokolnice, več kot sto let 
starega objekta, ki je lani dobil prenov-
ljeno zunanjo podobo in notranjo vsebino. 
Veliko delo so naredili športni zanesenjaki 
v Lomu in obnovili tamkajšnje športno 
igrišče. Pred zimo nam je uspelo obnoviti 

stezo pri OŠ Bistrica, kjer nas nekaj dela 
sicer še čaka. Če bomo uspeli na razpisu 
Fundacije za šport, se bomo lotili izgrad-
nje skate parka v Križah, v načrtu imamo 
obnovo parketa v tržiških telovadnici. 
Veselim pa se tudi sprejetja Občinskega 
prostorskega načrta, v katerem smo kot 
lokacijo za malo družinsko smučišče 
predvideli lokacijo v Lomu. Tako naj bi v 
Lomu dobili družinsko smučišče s kratko 
sedežnico ali daljšo vlečnico. Smučišče 
Zelenica se je prestrukturiralo v sodoben 
turno smučarski center, ki je izjemno obis-
kan in se lepo sklada z obnovljeno kočo na 
Zelenici. Če pa nam bo na kakšnem evrop-
skem razpisu uspelo pridobiti okrog 5 mili-
jonov evrov za obnovo žičnice, se bodo tem 
prizadevanjem vsekakor pridružili. Letos 
nas čaka še izgradnja velikega travnatega 
nogometnega igrišča za OŠ v Križah, tako 
da nam dela nikakor ne bo zmanjkalo,“ je 
letošnje načrte, povezane s športnimi ak-
tivnostmi, povzel župan.

ljivem tekmovanju z največjimi skakalnimi 
legendami.

in Viktor Kirn. Vse tri starši in občani 
spoštujemo zaradi delavnosti in skrom-
nosti. Trenerju Seiku je pomembno, da se 
njegovi učenci razvijajo in da kot za stavo 
pobirajo medalje na državnih in mednarod-
nih tekmah v prav vseh disciplinah in da so 
tekmovalci prav tako skromni in zadovolj-
ni. Statistično tržiški karateisti na tekmah 
prejmejo vsak po dve do tri medalje. Bistvo 
uspeha ne vidi v denarju ali slavi, pač pa ob 
pogledu na svoje uspešne učence. Nikoli ne 
sedi in ne tarna, temveč trenira in krepi telo 
in duha. On je junak in je zgodba o pogumu 
in osebnem uspehu. Da je dosegel tako ra-
ven, se je moral v življenju truditi, se na 
lastnih napakah učiti, kaliti in pogosto mu 
ni bilo lahko. Današnje tako ali drugače 
razvajene otroke želi prek športa popeljati 
do življenjskih vrednot, truda in odgovor-
nosti. 

Čutiti je, da sledi, morda nehote, pregovo-
ru: »Skromnost je lepa čednost,« njegovo 
ravnanje bi označil drug rek: »Skromnost 
se poda veličinam.« Četudi Seiko ne želi, 
mu vseeno javno izrekamo zahvalo in ga 
pri njegovem delu podpiramo, saj je pri 
tem nadpovprečno uspešen in izjemen, 
morda pa vendarle malo preveč skromen.
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medicinsko pedikuro (nego nog), geliran-
je in poslikavo nohtov. Pridobila je tudi 
frizersko izobrazbo.

Oktobra 2011 pa je Sabina, polna znanja, 
odprla nadgrajeni frizersko kozmetični sa-
lon in fi tnes s savno. Povezala se je tudi 
s priznanim dermatologom dr. Igorjem 
Bartenjev, kamor napoti svoje stranke, 
če imajo kakšne težave s kožo na obrazu, 
telesu ali lasišču, ki jih kot kozmetičarka 
in frizerka ne more obravnavati sama. 
Stranke obravnava individualno po 
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šport, podjetništvo

Predstavlja se vam center dobrega počutja 
in izgleda v Tržiču, ki se nahaja v indus-
trijski coni Loka. Pri samem delu upo-
rabljajo vrhunsko negovalno naravno 
kozmetiko Thalgo, Alterno, La Biosteti-
que, Gehwol, ki jo lahko tudi kupite in ki 
zagotavlja odlične rezultate tako pri negi 
obraza, telesa, rok in nog, kakor tudi pri 
negi lasišča in las.

Sabina Koder, po poklicu kozmetičarka, 
je svojo poklicno pot začela novem-
bra 1994, ko je na Logu 8 odprla prvi 
kozmetični salon Tisa v Tržiču, kasneje 
pa v ponudbo dodala še individualni kar-
dio fi tnes z IR savno in vse do leta 2007 
uspešno poslovala. Od leta 2008 do 2011 
je podjetniško pot prekinila in se dodatno 
izobraževala na področju računalništva, 
redno obiskovala seminarje za nego 
obraza, telesa, zdravo prehrano in gibanje, 

V soboto, 5. aprila, so bile tržiške ulice 
polne otrok, staršev, tekačev in tekmo-
valcev v hitri hoji. Športna zveza Tržič  
in Vrtec Tržič sta organizirala 8. Tek po 
ulicah Tržiča in državno prvenstvo vete-
ranov v teku in hoji. Teki so se odvijali 
po naslednjem programu: najprej so sku-
paj tekli otroci in starši v razdalji 400 m, 
sledili so tek osnovnošolcev, tek na 2100 
m za moške in 1400 m za ženske. Tek na 

Center lepega videza in dobrega počutja – 
BioEstetik

Tekaško dopoldne
v Tržiču

Vesna Perko

Biserka Drinovec, sekretarka ŠZ Tržič

10.000 m, ki je štel tudi za državno prven-
stvo v cestnih tekih za veterane, je bil na 
koncu. Naši najstarejši tekači in tekačice 
so se pomerili na 7000 m. Skupaj s tekači 
so na 10.000 m štartali hodci.
Absolutni zmagovalci so bili: (2100 m) 
Simon Strnad, (1400 m) Tanja Kralj, 
(7000 m) Janez Ambrož, (10.000 m) Kar-
men Klančnik in Mirko Janjatovič. V hoji 
na 10.000 m sta bila najboljša Vladimir 
Veršec in Andreja Poklar. Najboljši 
osnovnošolec med dečki prvih in drugih 
razredov je bil Anej Papler (OŠ Tržič), 
med deklicami je zmagala Eva Jerman 
(OŠ Bistrica). V skupini dečkov tretjih in 
četrtih razredov je zmagal Lovro Dovžan 
(OŠ Križe), med deklicami pa Eva Puhar 
(OŠ Bistrica). V najstarejši skupini sta 

najvišjo stopničko osvojila Jan Berčon 
(OŠ Ivana Skvarče Zagorje) in Lea Košir 
(OŠ Tržič).
Med izžrebanimi nagradami je eden 
izmed tekačev prejel vikend paket v 
Temah Olimia, kjer se bo lahko odpočil 
po napornem teku. Vsi, ki smo bili v so-
boto dopoldne na ulicah Tržiča, smo bili 
na koncu enotnega mnenja, da drugo leto 
to prireditev ponovimo, kljub temu, da je 
dež naš spremljevalec na vseh tekih. Zato 
smo se odločili, da bomo naslednje leto 
izvedli promocijski tek z dežniki.

Hvala Občini Tržič za podporo in vsem os-
talim sponzorjem, ki so nam pomagali, da 
so tekači prejeli vrečko, polno praktičnih 
nagrad in dobrot.
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 Zahodnih Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp
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Sobota, 10. maj
Od 9. do 19. ure

Nedelja, 11. maj
Od 9. do 18. ure
Dvorana tržiških 
olimpijcev 

Mednarodni 
dnevi 
Mineralov, 
fosilov 
in okolja

Tržič 2014

Prodajni sejem 
mineralov, fosilov 
in nakita 
strokovne in 
priložnostne razstave 
Ustvarjalne 
in izobraževalne 
delavnice 
Organizirana vodenja 
v Dovžanovo sotesko 
spremljevalni dogodki 
v Tržiču in okolici

Informacije: 
Turistično društvo Tržič, 
04 59 24 730, tdtrzic@siol.net, 
www.trzic.info in TPIC Tržič, 
04 59 71 536, informacije@trzic.si, 
www.trzic.si

www.minfos.si

Meteorit Jezersko

Medijski pokrovitelji 

Tehnična pokrovitelja

BIOS, d.o.o., TR@I^

naročilu (041 687 890), ob delavnikih od 
8.00 do 20.00 ure, ob vikendih in prazni-
kih pa po dogovoru. Salon je modno in 
živahno opremljen, pa tudi sodobnosti 
mu ni za oporekati. Že ob vstopu v pros-
tor te domačnost posrka med barvite stene 
in masažni stol pred umivalnikom od 
daleč vabi, da se prepustiš spretnim rokah 
uspešne podjetnice. V prihodnosti se ji 
bo pridružil sin Luka, ki obiskuje srednjo 
frizersko šolo v Ljubljani.

Prijetno okolje, dovolj parkirnih mest, 
prijazna beseda in strokovne usluge vas 
vabijo v center Bioestetik, še pred tem pa 
radovednost lahko potešite na spletni st-
rani www.bioestetik.si, kjer se lahko pri-
javite na novičke, pridobite dodatne infor-
macije, opravite online prijavo na tretma 
ali le sodelujete v nagradni igri studia Bio-
Estetik.
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V teh dneh narava postaja vse bolj polna 
življenja. Čebele pridno oprašujejo ras-
tline, nabirajo cvetni prah in medičino. 
Tudi v občini Tržič imamo pridne čebele 
in čebelarje, ki za njih skrbimo. V Tržiču 
že od leta 1934 deluje Čebelarsko društvo 
Tržič (ČD Tržič), v katerega je trenutno 
včlanjenih 58 članov. Skupaj čebelarimo 
z 800-900 čebeljimi družinami.
Vsakoletna tradicija društva je, da se 
ob začetku koledarskega leta zberemo 
na občnem zboru. Tako smo začeli tudi 
letošnje leto. Ob srečanju je delujoči up-
ravni odbor ČD Tržič s predsednikom 
Vinkom Pernetom poročal o aktivnostih in 
delovanju čebelarskega društva, razprav-
ljali pa smo tudi o aktualnih vprašanjih 

V Društvu sv. Neža na Brezjah pri Tržiču 
se je pred leti dobro obnesla delavnica 
ročnih del pod mentorstvom ge. Jane Gro-
har, kjer so se udeleženke dobro izvežbale 
v pletenju, kvačkanju in vezenju. Še 
vedno se srečujejo in ustvarjajo čudovite 
izdelke, ki jih razstavljajo in prodajajo na 
raznih stojnicah.
Dobra praksa se nadaljuje z isto men-
torico v tržiškem mestnem jedru, 
v Šiviljski popravljalnici Maja, 
kjer se dobivamo v ponedeljkih ob 
18.00 uri in ustvarjamo razne izdel-
ke iz volne, garna in proizvodov, 
ki so tam na voljo za prodajo. Ker 
so ročno pleteni izdelki vedno bolj 
iskani in praktični, je ta praksa lep 
prikaz vračanja nazaj k ekološkemu 
ustvarjanju iz časov naših babic. 
Lahko je tudi dokaz, kako se da z 
medsebojno pomočjo in malo truda 
prispevati k uspehu zasebnikov in v 

Spomini Jožeta Tišlerja, roj. 1941

Zapisi spominov Marjana Smoleja, ki so 
bili objavljeni v prejšnji številki Tržičana, 
so me spodbudili, da še jaz povem nekaj 

ter posebnih dosežkih. Sledila je izvolitev 
novih članov upravnega in nadzornega 
odbora. Nadaljevali smo s podelitvijo 
priznanj in odlikovanj. Franc Kersnik, 
Jože Knifi c, Andrej Komac, Vinko Perne, 
Ivan Pogačnik, Janez Ribnikar in Ja-
nez Smolej so za jubilejnih 50 in več let 
čebelarjenja prejeli zlate značke zvestobe. 
Podeljeno je bilo tudi odlikovanje Antona 
Janše III. stopnje, ki ga je prejela gospa 
Ivanka Meglič za aktivno nadaljevanje 
tradicije čebelarstva Meglič v Čadovljah 
pri Tržiču.
Ob toliko podeljenih priznanjih smo v 
ČD Tržič lahko ponosni, da imamo ve-
liko izjemnih in izkušenih čebelarjev in 
čebelark, ki že več kot pol stoletja skrbijo 

Med tržiškimi občani izjemni čebelarji z več 
kot polstoletno tradicijo čebelarjenja

Ustvarjanje združujemo s prijetnim

Zgodbe domačinov

med ljudmi

Anže Perčič, foto: Ida Žnidaršič Meglič

Marija Lavtar 

Marina Berlot

za kranjsko sivko. Vsakoletno srečanje 
občnega zbora je tudi priložnost za iz-
menjavo mnenj, izkušenj in druženje. Vsi 
čebelarji pa lahko sklenemo, da si želimo, 
da bi letošnje leto obilno medilo.

Čebelarski pozdrav - NAJ MEDI!!!

Od leve proti desni: Predsednik ČD Tržič Vinko 
Perne, dobitnica odlikovanja Antona Janše 
III. Ivanka Meglič in predsednik Čebelarske 
zveze Gorenjske Janko Sebastjan Stušek.

lepem mestnem jedru Tržiča obuditi tržno 
nišo. Občina bi z davki, tudi ob majhni 
najemnini, na dobrem prometu precej pri-
dobila, ravno tako pa občani.
Krizni čas je tudi priložnost, da si pomaga-
mo in posvetujemo med seboj, gradimo na 
zaupanju in življenju s pravimi naravni-
mi vrednotami, tudi iz časov naših babic 
in dedkov.

spominov na čase po drugi svetovni vojni 
v Tržiču. Moj oče je bil Čenčov Drejček 
– Tišler (1898-1973). Bil je čevljarski mo-
jster in učitelj na vajenški šoli v Tržiču, sam 
sem obiskoval vajenško šolo v letih med 
1955 in 1958. Zaradi povečanih potreb po 
izobraževanju čevljarjev je bil tedaj zapos-
len le na vajenški šoli. Miro Rozman je bil 
Faričov, doma Za Virjem v »kurji gasi«, 
kakor se je reklo. Bil je izučen »šuštar« – 

čevljar. Zaposlen je bil v Peku, pozneje se 
je zaposlil v Kranju kot uradnik.
Tovarna Runo je bila v Tržiču, ne v Lju-
bljani. Izdelovali so zgornje usnje za 
čevlje, tudi juhto. To je bila vrsta zgorn-
jega usnja, močno maščena, namenjena 
predvsem za izdelavo zgornjih delov zim-
ske obutve, delavske obutve in gojzarjev. 
Gojzarji so bili tudi vrsta smučarskih 
čevljev. To usnje so izdelovali iz govejih 
kož, običajno je bilo vinsko rdeče barve.

Življenje vajenca 
Pred drugo vojno je bilo življenje va-
jenca vse prej kot dobro. Pogosto je bil 
»ena uboga reva«, kar je pomenilo, da 
je bil  prepuščen na milost in nemilost 
mojstru ali celi njegovi družini. Rekli so 
mu kar »naš mulc«. Pri hiši mojstra je 
bil za vsa slaba dela, kot pravi tudi pre-
govor: Še hudič ni hotel biti vojak ali 
vajenec. Redko je bilo drugače, a bili so 
tudi dobri mojstri, ki so želeli iz vajenca 
narediti dobrega, izobraženega rokodel-
ca. Po drugi svetovni vojni se je položaj 
vajencev občutno izboljšal. Praviloma so 
bili zaščiteni in spoštovani. Spomnim se, 
da po drugi vojni nekateri starejši sode-
lavci nikakor niso sprejeli dejstva, da va-
jenec ni bil več to, kar je bil prej in so si še 
vedno »izposojali«, tj. poniževali vajence. 
Spominjam se starih šuštarjev v Peku, ki 
so radi izkoristili naivnost mladih. Ena od 
vragolij, ki so si jih privoščili »stari« je 
bila, da so vajenca poslali v drug oddelek 
po »augenmas«. Vajenec seveda ni vedel, 
kaj je to in je izpadel kot butec (»augen-
mas« je sposobnost presojanja z očmi, 
mera, vzeta na oko).
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 Zahodnih Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp

Sobota, 10. maj
Od 9. do 19. ure

Nedelja, 11. maj
Od 9. do 18. ure
Dvorana tržiških 
olimpijcev 

Mednarodni 
dnevi 
Mineralov, 
fosilov 
in okolja

Tržič 2014

Prodajni sejem 
mineralov, fosilov 
in nakita 
strokovne in 
priložnostne razstave 
Ustvarjalne 
in izobraževalne 
delavnice 
Organizirana vodenja 
v Dovžanovo sotesko 
spremljevalni dogodki 
v Tržiču in okolici

Informacije: 
Turistično društvo Tržič, 
04 59 24 730, tdtrzic@siol.net, 
www.trzic.info in TPIC Tržič, 
04 59 71 536, informacije@trzic.si, 
www.trzic.si

www.minfos.si

Meteorit Jezersko

Medijski pokrovitelji 

Tehnična pokrovitelja

BIOS, d.o.o., TR@I^
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V sredo, 26. marca 2014, je Združenje 
borcev za vrednote narodnoosvobodilne-
ga boja Tržič sklicalo letno skupščino, ki 
so se je udeležili člani OO ZBNOB Tržič, 
delegati KO ZBNOB v Občini Tržič, 
župan, mag. Borut Sajovic in gostje. Pri-
sotni smo se z minuto molka poklonili v 
letu 2013 preminulim našim članom.
Dnevni red je bil kar obširen; poročilo o 
realizaciji programa in delu OO ZBNOB 
Tržič v letu 2013 je podal predsednik 
tov. Anton Kramarič. Sledila sta finančno 
poročilo in poročilo nadzornega odbora. 
Sledila je razprava na omenjena poročila in 
člani skupščine smo vsa poročila sprejeli.
Ena od točk dnevnega reda je bila Na-
domestne volitve. Po sedem letnem 
predsednikovanju se je tov. Anton 
Kramarič umaknil z mesta predsednika 
OO ZBNOB Tržič. Na 2. seji OO ZB-
NOB Tržič so člani za novega predsed-
nika predlagali tov. Jureta Jerkič. Predlog 
je bil podan na skupščini in delegati so 
ga soglasno potrdili. V nekaj stavkih je 

Na podlagi razpisa Tečaja za turističnega 
vodnika turističnega območja občine 
Tržič, ki je bil objavljen tudi v marčevski 
številli Tržičana, je deset prijavljenih 
v marcu poslušalo predavanja o os-
novah vodenja, angleškem jeziku, ak- 
tualni turistični ponudbi Tržiča, fizičnih 
in družbenih geografskih potezah ter zgo-
dovinskih značilnostih našega območja. 
Tečaj je organizirala Občina Tržič v okvi-
ru Turistično promocijskega in informaci-
jskega centra v sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci. V strokovno tematskem delu 
smo s predavanji zajeli vsa področja, ki 
sodijo v standardne in posebne programe 
turističnega vodenja. Tečaj smo nadalje-
vali na terenu, kjer so kandidati spoznali 
načine vodenja v različnih okoljih in 
težave, s katerimi se vodnik sooča. V dveh 

Letna skupščina 
Združenja borcev za 
vrednote NOB Tržič

Po Tržiču in okolici
z novimi turističnimi 
vodniki

dr. Šimenko Vodnjov Marija, predsednica KO ZBNOB Križe

Mateja Dolžan

med ljudmi

z organizacijami, ki negujejo vrednote, pri-
dobljene v NOB in vrednote naše osamos-
vojitve. Predsednica je poudarila dobro 
sodelovanje s KS Križe in njenim preds-
ednikom Slavkom Bohincem, z vodstvom 
OŠ Križe, ravnateljico Erno Meglič, s PGD 
in PD Križe. Vsem se za sodelovanje v pre-
teklem letu najlepše zahvaljujemo.
Med prioritetne naloge v letu 2014 smo 
si zastavili obnovo oziroma popravilo 
nekaterih obnove potrebnih spominskih 
obeležij. Redno vzdrževanje osrednjega 
spomenika v Križah, grobišča talcev v Ret-
njah in ostalih obeležij NOB, ki se nahajajo 
v KS Križe, Pristava, Sebenje in Senično. 
Popravila je najbolj potreben osrednji 
spomenik v vasi Gozd. Letos nas čaka ve-
liko dela ob pripravi spominske slovesnosti 
požiga vasi Gozd ob 70-letnici. To naj bi 
bil razlog za skupen pristop k praznovanju 
krajevnega praznika KS Križe. Glede na 
volitve, ki bodo 5. oktobra 2014, smo se 
dogovorili, da spominsko slovesnost v vasi 
Gozd prestavimo na 12. oktobra 2014. Ob 
tej priložnosti izražamo željo, da se spo- 
minske slovesnosti v Gozdu občani 
udeležite v čim večjem številu. Še posebej 
vabilo velja krajanom omenjenih KS.
Letno konferenco smo zaključili v prijet-
nem medsebojnem klepetu in druženju. 
Razšli smo se z željo, da se, v kolikor bo 
to mogoče, na podobnem druženju dobimo 
še kdaj med letom.

podal svojo vizijo delovanja OO ZBNOB 
Tržič. Potrdil je, da mora svojo vizijo 
uskladiti s ostalimi člani OO ZBNOB 
Tržič, s predsedniki KO ZBNOB, preds-
edniki ostalih veteranskih organizacij 
in Občino Tržič. Program dela za 2014 
je podvržen morebitnim spremembam 
glede na družbena dogajanja.
Ob zaključku Skupščine je župan Sajovic 
povzel nekaj misli, ocen in predlogov o 
našem delu v preteklem letu in našemu 
delovanju v sedanjih družbenih razme-
rah, ki nikakor niso lahka. Ob tej priliki 
se OO ZBNOB Tržič županu za vso ma-
terialno in moralno pomoč v letu 2013 in 
preteklih letih iskreno zahvaljuje.

Letna konferenca
KO ZBNOB Križe
V petek, 21. 3. 2014, je bila v prostorih Os-
novne šole Križe letna Konferenca Kraje-
vne Organizacije Zveze Borcev za ohran-
janje vrednot NOB Križe. Prisotni smo 
se z minuto molka spomnili v letu 2013 
preminulih članov KO ZBNOB Križe.
V nadaljevanju je predsednica dr. Šimenko 
Vodnjov Marija prisotne seznanila z de-
javnostjo KO ZBNOB Križe v preteklem 
letu. Tajnik Jerkič Jure je podal letno 
finančno poročilo. Tako kot do sedaj si 
tudi v bodoče želimo tvornega sodelovanja 

delih je v aprilu sledil še preizkus stroko-
vne usposobljenosti, katerega so uspešno 
prestali vsi kandidati. Licence bomo 
novim vodnikom podelili na otvoritveni 
slovesnosti letošnjega MINFOSa, s tem 

pa se bodo pridružili 12 turističnim vod-
nikom turističnega območja občine Tržič, 
s katerimi Občina v okviru TPIC sodeluje 
pri raziskovanju kulturne dediščine in na-
ravnih znamenitosti.
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Tudi letošnjega pohoda »Arihova peč 
2014.«, ki so ga 2. marca organizirali 
Slovensko planinsko društvo Celovec, 
Slovenska športna zveza in Slovensko 
prosvetno društvo »ROŽ« v Št. Jakobu, 
se je udeležilo blizu 400 pohodnikov 
iz Slovenije, članov Zveze vojaških 
gornikov in njihovih simpatizerjev. Po-
leg gornikov so bili prisotni tudi člani 
Združenja vojaških veteranov in Veteran-
skega policijskega združenja Sever, ki so 
prišli tudi iz drugih slovenskih krajev.

Pohod je posvečen osmim padlim borcem, 
ki so 10. februarja 1945 padli zaradi izdaje 
pri bunkerju pod Arihovo pečjo. Preživeli 
so bili takrat na drugih nalogah, med nji-
mi je bil tudi Bogdan Mohor – Ston. Le-
tos nas je bilo malo manj, verjetno zaradi 
slabe vremenske napovedi, a je bilo vsee-
no prijetno in tudi vreme nam je bilo nak-
lonjeno. Po prijavi in prejetju kartončka za 
žigosanje, značke in bloka za malico smo 
se odpravili na pot. Pohod se prične in 
konča pri Polancu na Čemernici (Hodina) 

Buzet je znano istrsko mestece z razvito 
industrijo, skozi katerega teče reka Mirna. 
Občina Buzet leži na nadmorski višini od 
10, pa preko 1000 m. Že ta podatek pove, 
da je dovolj razgibana in to razgibanost 
smo si ogledali na našem izletu.
Pot smo začeli pri pivovarni, ki polni pivo 
Favorit, kjer sta nas pričakala lokalna 
vodnika. Vzpenjali smo se po levem bregu 
Mirne mimo slapov, kjer voda tvori velike, 
modro zelenkaste tolmune. Dno tolmunov 
je napolnjeno z belim apnenčastim drob-
nim peskom. Nato smo pot nadaljevali do 
vasice Selce, kjer so nas z glasnim laježem 
pričakali psi, ki bodo očitno v prihodnjih 
dneh začeli iskati tartufe in so temu pri-
merno sestradani. Nato po klancih gor in 
dol do vasice Kotli, ki je delno obnovljena 
in ima vse značilnosti kraškega istrskega 
naselja, tudi delno obnovljen mlin. Mlini 
so bili značilni tudi za mejno reko Dra-
gonjo, ki so obratovali zgolj v zimskih in 
pomladnih mesecih, ko je bil dovolj vode. 
V sušnih poletnih mesecih so v strugah 
zgolj skale in mivka. Kotli so res pravo 
ime za to vasico, ki je z vseh strani obdana 
z dokaj visokimi stenami.
Ob reki navzdol smo prišli do slapu Gor-
jak, ki se lahko pohvali z velikim ba-

Postnega razmišljanja o trpljenju in vsta-
jenju Jezusa Kristusa se je 15. marca na 
Rožnovenski poti udeležilo 40 vernikov 

36. Zimski pohod “Arihova peč 2014”

Buzet – 7 slapov na 
reki Mirni 

Velikonočna radost
na rožnovenski poti

Miro Roblek, foto: Tomaž Pirjevec

Ivanka Valjavec

Matevž Kleč

po domovini in v svet
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nad Št. Jakobom. Pot poteka od Polanca 
mimo obnovljenega partizanskega bun-
kerja, ki je prva kontrolna točka, kjer se 
seznanimo z življenjem in uničenjem le-
tega. Druga točka je Slovenska koča SPD 
Celovec na Bleščeči planini nad Arihovo 
pečjo (1084 m), tretja pa pri Resmanovi 
koči, od koder se vrnemo nazaj do Po-
lanca.

Na cilju smo vsi pohodniki prejeli diplome 
in zasluženo malico. Podeljene so bile 
tudi posebne spominske značke pohod-
nikom za večkratno udeležbo in pohvala 
pisatelju Krušniku za osemindvajseto 
udeležbo na prireditvi pri 90. letih. Za 
večkratno udeležbo so bili nagrajeni tudi 
naši člani. Ob slovesu smo si obljubili, da 
se naslednje leto zopet srečamo.

zenom oz. tolmunom. Na dveh mestih sta 
vodomera, ki sta bila ta dan visoko nad 
gladino vode.
V tretje nam je izlet zares uspel, saj je bilo 
vode ravno prav, vseh 65 udeležencev 

je bilo zadovoljnih, še zlasti po okusni 
enolončnici v kmečkem hramu Volte nad 
Buzetom, v prenekaterem nahrbtniku pa 
so se znašli tudi divji šparglji. Se vidimo 
naslednjič!

iz različnih krajev naše domovine. V zbra- 
ni molitvi vseh štirih delov rožnega 
venca smo molili za namene, izražene v 
prošnjah. Tako kot so polzele jagode na 
rožnih vencih, so se v dušah romarjev 
sproščale različne prošnje, povezane z 
življenjem posameznikov. Častitljivi del 
je vse napolnil z velikonočno radostjo 
ob pričakovanju Kristusovega vstajenja. 
Tako je bil povratek na Brezje, pred obličje  
Matere Božje, poln radosti in veselja.
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Spomladansko čiščenje okolja se je v 
tržiški občini odvijalo v soboto, 5. aprila, 
ko je vreme žal kazalo svojo deževno plat. 
Občina Tržič je v sodelovanju s Komuna-
lo Tržič poskrbela za vrečke in odvoz od-
padkov. Sodelovanje v akciji so potrdile 
krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču, 
Jelendol, Kovor, Leše, Lom, Podljubelj, 
Pristava in Ravne. Zaradi že omenjenega 
slabega vremena so akcijo odpovedali v 
Lomu pod Storžičem in Pristavi, v Bis-
trici pri Tržiču so jo izvedli v petek, 11. 
aprila. V Jelendolu so krajani okolico 
gradu očistili že dan pred načrtovano 
akcijo in v soboto uredili še predel od pre-
dora v Dovžanovi soteski proti Dolini, v 

V osnovni šoli Bistrica, so v torek 1. 4. 
2014 ob 17. uri potekala brezplačna pre-
davanja o učinkoviti rabi energije in ob-
novljivih virov energije v gospodinjstvih, 
podjetjih in lokalni skupnosti. Energetski 
svetovalci in svetovalci za pridobitev nep-
ovratnih sredstev so  spregovorili o temah:
• Izbira energentov in sistemov ogrevanja

Mateja Dolžan, Erna Meglič, foto: Nataša Dovžan

Jože Kirm

Spomladansko 
čiščenje okolja letos
v manjšem obsegu

Veliko zanimanje na predavanjih
»Energija jutri« v Tržiču

Podljubelju so se lotili urejanja kraja in 
čiščenja ceste proti kmetiji Matizovec, 
kjer svoje sledi puščajo predvsem lju-
bitelji Košute in planin pod njo. Največ 
prostovoljcev se je tudi letos zbralo v Ko-
vorju. Na Ravnah so se poleg domačinov 
akcije udeležili tudi otroci in mentorici 
Mladinskega centra Tržič. Po podatkih 
Komunale Tržič je bilo zbranih dobrih 30 
m³ odpadkov.

Za čisto okolico šole redno skrbijo tudi v 
Osnovni šoli Križe, kjer so učenci in učitelji 
akcijo izvajali od ponedeljka, 31. marca, do 
petka, 4. aprila. Vrečke, kamor so učenci 
odlagali odpadke, je podarila Občina Tržič. 
Učenci in učitelji šole so zadovoljni z akci-
jo, še bolj pa si želijo, in pri željah se jim 
pridružujemo tudi ostali soorganizatorji in 
prostovoljci, da bi ohranili čisto okolje in 
da take akcije ne bi bilo več potrebno.

veliko. Predavanj sta se tudi udeležila 
župan občine Tržič in ravnatelj OŠ Bis-
trica dr. Štefan Žun. OŠ Bistrica ima 
namreč na strehi sodobno sončno elek-
trarno in v kurilnici soproizvodnjo toplote 
in električne energije. 
V času strokovnega posveta so se občani 
in podjetja lahko brezplačno individualno 
pogovorili z energetskimi svetovalci EN-
SVET in svetovalnim podjetjem za pri-
dobivanje nepovratnih sredstev EU PRO-
JEKTI. 
Naslednje predavanje bo 22. 4. 2014 v 
Kokrici pri Kranju. 
Vabljeni!
Projekt sofinancira Energetika Ljubljana. 

Trajnostne energetske investicije so priložnosti za lokalno skupnost

Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja

Ob naraščanju pomena vsestranske lokalne 
samooskrbe je tudi za Gorenjsko pomem-
bno čim bolje uporabiti lastne obnovljive 
vire energije. Ob tem imajo velik poten-
cial tudi ukrepi za njeno učinkovito rabo. 
Celovit pristop ponujajo t.i. trajnostne 
gradnje, kjer so uporabljene tehnologije 
in lokalni materiali, ki zmanjšajo porabo 
energije tako pri postavitvi kot tudi tekom 
''življenja''neke stavbe (npr. energetsko pa-
sivne lesene stavbe). Take energetske in-
vesticije lahko prinesejo raznolike razvoj-
ne učinke: spodbuda gozdarjenju, razvoj 
podjetništva, ohranitev denarja za suro-
vine v regiji in nova delovna mesta. Pri 

tem je pomembno, da se ne ogrozi vitalnih 
lokalnih virov (npr. ohranjena narava), ki 
so dolgoročno pomembni za razvoj.

Z namenom krepitve usposobljenosti ak-
terjev na Gorenjskem za trajnostne in-
vesticije se je Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj vključil v projekt TERRE. 
Ta se izvaja v okviru EU programa za 
sodelovanje v Jugovzhodni Evropi. V 
marcu je Center organiziral v Bistrici pri 
Tržiču dve projektni aktivnosti. Najprej 
so udeleženci izvedli simulacijo sodelo-
vanja, dogovarjanj ter sklepanja kom-
promisov različnih razvojnih akterjev pri 

načrtovanju in izvedbi (trajnostne) ener-
getske investicije. Skozi terenski ogled pa 
so spoznali sistem skupnega ogrevanja na 
lesno biomaso v štirih blokih na Bistrici, 
ki je primer uspešno izvedene trajnostne 
energetske investicije iz obnovljivih virov. 

V celoti jo je izvedlo in prevzelo v uprav-
ljanje lokalno podjetje Gaj Les,v njem pa 
se uporablja lesna biomasa iz gorenjskih 
gozdov. Izvedba je ob pridobitvi subven-
cije potekala hitro in brez zapletov, cena 
ogrevanja je za odjemalce sedaj precej 
nižja, ob tem pa je investicija soustvarila 
vsaj eno novo delovno mesto.

• Toplotne črpalke v gospodinjstvih
• Sanacija toplotnega ovoja stavbe
• Financiranje  ukrepov  učinkovite  rabe    
  energije  in  rabe  obnovljivih  virov  
  energije

Zanimanje  s strani predstavnikov stano-
valcev in članov kurilnega odbora je bilo 
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Pomlad. Sprehod po Tržiču. Šok! Človeka 
presune razsežnost diskrepance med pojmo-
vanjem otrok in mladine kot osnovne celice 
prihodnosti vsakega okolja in družbenega 
tkiva v sedanjem času na eni strani in 
odnosom ter obnašanjem posameznikov 
do sočloveka na drugi. Preidimo ad rem, k 
stvari. V nedeljo, 30. marca, sem se odločil 
naužiti lepega vremena in toplih žarkov 
s sprehodom skozi naš Tržič, a sem na 
območju igralnih površin, ki so namenjene 
otrokom, njihovim staršem in naključnim 
sprehajalcem ter sleherniku, ki se zaustavi, 
usede na klopco, strne misli ter se naužije 
svežega zraka, opazil gmoto naloženega 
lesa. Slednje že v svoji pojavi posamezniku 
z zdravim mozgom v tej nesrečni slovenski 
družbi klikne, da to pa ni v redu. Še več. 
To je sramota, s prvinami grotesknosti, bi 
dodal. Pričakujem objavo v Tržičanu, zato 

Tržiški nadobudneži 
pod grozečo
nevarnostjo.
Človeška naivnost
ali podla brezčutnost?

me zanima, kdo in na kakšen način je lahko 
tako podlo, brez preventivnega mentalne-
ga diskurza, naložil gmoto lesa na mestu, 
kjer se dnevno gibljejo ljudje, zlasti otroci 
in njihovi starši, ne da bi prostor ustrezno 
zaščitil.
Prosil bi župana za komentar, kako lahko 
dopušča, da se na javnih mestih na takšen 
način izziva morebitno tragedijo, ki jo 
lahko prinese podrtje teh zloženih »hlo-
dov«. Nikakor si ne morem zamisliti, da bi 
se kaj takega pripetilo, a če se, bo znova 
odgovoren sveti nikoli. Nobeden. Tako kot 
to velja za našo družbeno okolje. A smo še 
ljudje?
V dokaz predhodno povedanemu prilagam 
dve fotografiji, ki sem jih naredil za namen 
priprave prispevka. Pričakujem ureditev 
situacije in pojasnilo s strani odgovornih.

Lep Tržiški pozdrav,
Robi Brglez

Že dolgo z zanimanjem spremljam grboslovne 
in zastavoslovne novosti, ki se pojavljajo v 
Sloveniji. So dokaj redke, pa vendarle ni-
kakor zanemarljive. V avgustovski številki 
časopisa Tržičan sem na šesti strani prebral 
članek Slavka Bohinca z naslovom Krajevna 
skupnost Križe. V njem je med drugim pred-
stavljena tudi nova krajevna simbolika, za 
katero uporabi izraz grb in zastava.
Heraldika je del slovenske zgodovine in 
tradicije. Je dopolnilna veda umetnostne 
zgodovine, ki se ukvarja z zakoni in pravili 
vsebine grbov ter seveda z zgodovino grbov 
in grboslovja. Zelo je pomembno, da razliku-
jemo med grbom in emblemom, ker se sled-
nji ne podreja zakonitostim heraldične te-
orije. Ni vse grb, kar spominja nanj. Če npr. 
Občina na lastno pest zapiše v svoj statut, da 
ima grb, pa čeprav je izdelek zelo daleč od 
tega, bo pravna stroka to upoštevala. Enako 
bi lahko v šali ravnali z receptom za kruh. 
Če v statut zapišemo, da je glavna sestavina 
kruha pršut, bo produkt res pečeno živilo iz 
moke, vode in kvasa? Zagotovo ne, četudi bi 
se potrudili in ga vsaj približno »zamesili« v 
obliko kruha.
V Bohinčevem članku predstavljeni grb ima 
le en heraldični element: obliko ščita. Vse-
binsko so sicer zelo poudarjeni posamezni 
atributi, vendar žal niso izrisani v skladu s 
heraldičnim načinom. Linija, ki deli beli in 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
- območna izpostava Tržič in Kulturno 
društvo tržiških likovnikov pripravljata 
v letu 2014 tretjo pregledno območno 
likovno razstavo. Namen razstave je pri-
kazati kakovostne rezultate ljubiteljske 
likovne ustvarjalnosti in s tem vzpod-
buditi razvoj in kakovostno rast likovne 
produkcije na območju občine Tržič.
Organizacija:
sprejem likovnih del v ponedeljek, 12. 5. 
2014, od 15. do 19. ure,
izbor likovnih del za razstavo, najkasneje 
do 13. 5. 2014,
otvoritev razstave, 23. 5. 2014, ob 19. uri, 
v galeriji Ferda Mayerja v paviljonu NOB 
v Tržiču.
1. TEMA:
Razpis ne omejuje ne vsebine ne sloga. 
Ustvarjalci se svobodno odločijo za kate-
ro koli vsebino, za kakršen koli slogovni 
izraz, za katero koli tehniko, za ploskovni 
ali prostorski način oblikovanja.
2. SODELUJEJO - lahko ljubiteljski likov-
ni ustvarjalci od 15. leta starosti dalje z 
deli, ki so nastala v zadnjem letu.
3. ŠTEVILO DEL - vsak avtor lahko prijavi 
največ dve deli.
4. FORMAT - Dimenzije slik, risb, grafik, 
kolažev, fotografij naj ne presegajo 90 x 
90 cm, kiparskih in keramičnih del pa 80 
x 40 x 40 cm.
5. OPREMA - prijavljena dela morajo 
biti opremljena za razstavo (podstavek, 
okvir ali obesek, zadaj nalepka s čitljivo 
napisanimi podatki: ime in priimek av-
torja, naslov dela, domači naslov avtorja, 
telefon, e-pošta, likovna tehnika in let-
nica nastanka dela.
6. ROK ZA ODDAJO DEL: najkasneje do 
12.05.2014.
7. ZBIRNO MESTO ZA ODDAJO DEL: 
v galeriji Ferda Majerja v paviljonu NOB 
Tržič.
Informacije na telefon: 040 955 733 
(Francka Globočnik).
8. STROKOVNI IZBOR DEL: prof. Janez 
Šter, dr. Jurij Kurillo in Marjan Kukec,  
likovni pedagog.
9. ODPRTJE RAZSTAVE: Galerija pavil-
jona NOB - Tržič, 23. maj – 07. junij 2014.
10. VRAČILO DEL: Organizator se obve-
zuje, da bo razstavljena dela avtorjem 
vrnil najkasneje v 14. dneh po zaprtju 
razstave.

Simboli Krajevne
skupnosti Križe

Razpis za sodelovanje na 
pregledni območni likovni 

razstavi - TRŽIČ 2014
Galerija Ferda Mayerja v

paviljonu NOB,
Tržič, 23. maj – 7. junij 2014

zeleni del ščita, naj bi predstavljala goro. 
Pod njo so tri barvne črte, ki se stilizirano 
križajo v obliki križa in naj bi predstavljale 
križišče pod goro. Četudi modra in rdeča 
popolnoma kršita pravila uporabe barv, je 
še bolj pereče vprašanje, ali je to križ ali 
prepletene črtice? Oblike heraldičnih križev 
so strogo določene in lahko izbiramo med 
mnogimi, na primer prečni, grški, šapasti, 
Andrejev, lorenski, sidrni idr. V heraldiki 
je vsak atribut določen in izrisan na svoj, 
heraldičen način, ki ne odslikava nujno re-
alnega sveta. Nedefiniranih prepletenih linij 
pa heraldika žal ne pozna.
Če je avtor želel v grb postaviti goro, jo je 
potrebno izrisati heraldično. Enako težavo 
imamo z uzakonjenim izrisom gore v t. i. grbu 
Republike Slovenije. Ta ima celo tri vrhove, 
vendar niso izrisani tako, kot bi morali biti, 
ker pri izdelavi ni sodelovala heraldična 
stroka. Cik-cak lomljena linija predstavlja 
v heraldiki povsem drugačen atribut (npr. 
koničasti heraldični rez), ki ni gora, ampak 
eden izmed načinov delitve ščitovega polja.
Zastava KS Križe je pravzaprav vsebinska 
preslikava grba. Takšne rešitve so povsem 
legitimne v primeru heraldičnih praporov in 
heraldičnih zastav, ko uporabimo atribute iz 
grba in jih prezrcalimo na ruto zastave. Ob 
pogoju seveda, da je grb heraldično pravilne 
konstrukcije, kar pa v našem primeru žal ni. 
Rezultat je slab precedens za ostale lokalne 
skupnosti, ki žal ne bodo razumele, da vsak 
emblem še ni grb.

Aleksander Hribovšek, Heraldica Slovenica
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MOŽNOST PREDSTAVITVE TRŽIŠKIH OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV  
NA  SEJMU HERBSTMESSE CELOVEC- SEPTEMBER 2014

Odlična priložnost za promocijo in prodor izven meja Slovenije.

Območna obrtno-podjetniške zbornica Tržič se bo v sodelovanju z Občino Tržič predstavila na sejmu Herbstmesse v Celovcu, ki bo potekal od  
17. do 21. septembra 2014. Na sejmu, ki se razprostira čez 5 sejemskih hal, se predstavlja širok spekter dejavnosti kot so: energija, gradbeništvo,  

kulinarika, moda, dom, itd. Sejem vsako leto obišče okrog 60.000 obiskovalcev.

Predstavitev Območne obrtno-podjetniške zbornice Tržič in Občine Tržič, bi se okvirno izvedla na cca. 90 m², razdeljena pa bi bila v tri sklope : 
1. sklop: PREDSTAVITEV TRŽIŠKIH OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV (predstavitev izdelkov ali storitev)

2. sklop: GOSTINSTVO IN TURIZEM (predstavitev gostinske ponudbe) in

3. sklop: PREDSTAVITEV OBČINE TRŽIČ (zgodovina, lega, itd.) 

POGOJI ZA SODELOVANJE 
Na sejmu se lahko predstavijo obrtniki ali podjetniki, s sedežem podjetja v občini Tržič, ne glede na to, ali je član  

Območne obrtno-podjetniške zbornice Tržič. 

PRIJAVE ZA SODELOVANJE NA SEJMU: 
Evidenčne prijave s kontaktnimi podatki (naziv, naslov, telefonska številka) pošljite pisno na e-naslov aleksandra.kojic@ozs.si do 31.5.2014.  

V prijavi obvezno navedite kaj boste na sejmu predstavljali.

Evidenčna prijava vas ne obvezuje k potrditvi sodelovanja ali kakršnih koli pogojev ! Z evidenčno prijavo izkažete interes za sodelovanje.

STROŠKI:  
Stroški predstavitve na sejmu so odvisni od števila prijav. Informacija o stroških bo vsem prijavljenim podana pravočasno, ko bo znano število prijavljenih.

Vse prijavljene, bomo povabili na sestanek, kjer bomo predstavili koncept sejemske predstavitve  in vse podrobnosti o sodelovanju na sejmu.

Razpis za razstave v Galeriji Atrij Občine Tržič za razstavno sezono 2015
Tržiški muzej vabi vse zainteresirane umetnike in razstavljavce, da oddajo vloge za razstavno dejavnost v Galeriji 
Atrij Občine Tržič.

Tržiški muzej in Občina Tržič pri pripravi razstav v Galeriji Atrij prispevata:
 - galerijski prostor v času razstave z vsemi obratovalnimi stroški,
 - potrebne elemente za postavitev razstave (podstavke, okvirje) in osnovno tehnično pomoč,
 - oblikovanje vabil,
 - promocijo razstave,
 - odprtje razstave s strani predstavnika Občine Tržič,
 - podiranje razstave in povrnitev galerije v prvotno stanje.
Obveznosti razstavljavca:
 - dostava in odvoz razstavnih eksponatov,
 - sodelovanje pri postavljanju razstave.
Drugo:
 - tisk vabil, pogostitev in program ob odprtju razstave so stvar dogovora med muzejem in razstavljavcem.

Prijavi je potrebno predložiti:
	 •	kontaktne	podatke	(ime	in	priimek,	naslov,	e-naslov,	telefon	oz.	mobitel),
	 •	življenjepis,	dokumentacijo	s	seznamom	preteklih	razstav,	katalogov,	zloženk,	objav	v	medijih,	 
    slikovno gradivo preteklega dela,
	 •	seznam	predvidenih	razstavljenih	del	(naslov,	letnica,	tehnika,	mere	in	kratka	predstavitev	del).

Vaše vloge pričakujemo po pošti na naslov Tržiški muzej, Muzejska ulica 11, 4290 Tržič s pripisom »Galerija 
Atrij - razpis« ali pa na e-naslov: trziski.muzej@guest.arnes.si do vključno 31. maja 2014.

Prejete vloge bo pregledala strokovna komisija, izbrala avtorje in prijavljenim sporočila svojo odločitev v roku  
enega meseca od zaključka razpisa.
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Eko sklad je konec februarja objavil v Urad-
nem listu RS št. 15/2014 dva nova razpisa 
in sicer razpis 24SUB-OB14 za nepovratne 
finančne spodbude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje ener-
getske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter 
razpis 25SUB-OB14, ki je namenjen za nepov- 
ratne finančne spodbude za naložbe rabe ob-
novljivih virov energije in večje energetske 
učinkovitosti večstanovanjskih stavb.
Javni razpis za obnovo stanovanjskih stavb 
je namenjen za izvedbo naslednjih ukrepov 
učinkovite rabe energije: vgradnja solarnega 
ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne na-
prave za centralno ogrevanje stanovanjske 

Z januarjem 2014 je država ukinila splošno 
refundacijo za pokrivanje stroškov pogreba. 
Na to novico se je vodstvo Komunale Tržič 
hitro odzvalo in skupaj z Občino Tržič soglas-
no odločilo, da ne zaračunavajo več stroškov 
prevoza pokojnikov in tako plačnikom pogre-
ba prihranijo do 200 €. Po treh mesecih od 
uvedbe te ugodnosti smo se o tej odločitvi 
pogovarjali z direktorjem Komunale Tržič, 
gospodom Sebastijanom Zupancem.
G. Zupanc, občani smo vedno veseli hitrih 
pozitivnih odločitev. Zakaj sploh odločitev, 
da prenehate z zaračunavanjem prevoza 
pokojnikov?
Odločitev države, da se ukine splošna re-
fundacija pogrebnin, je v teh časih morda 
nekako razumljiva, mi pa smo se odločili, da 
pridemo naproti svojcem pokojnikov, ki jih 
plačilo pogrebnih storitev prizadene na dveh 
področjih: kot prvo je izguba dragega svojca 
nekaj najtežjega v življenju, po drugi strani pa 
je plačilo stroškov pogreba za vsakogar tudi 
močan finančni zalogaj. Ukinjena refundacija 
je prej znašala 507 €, z oprostitvijo plačila 
prevoza pokojnika pa občanom prihranimo 
okrog 200 €.
V kakšnem primeru pa se prevoz ne 
zaračuna?
V podjetju ne zaračunavamo stroškov prevoza 
pokojnikov, ki so na dan smrti občani občine 
Tržič, prevzem katerih opravi naša pogrebna 
služba in pokop katerih bo opravljen v občini 
Tržič.
Iz katerih virov pa pojetje pokriva ta pri- 

Finančne spodbude za rabo obnovljivih virov in večjo 
energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb v letu 2014 

Izdatna finančna pomoč 
Komunale Tržič ob krčenju 
pravic na ravni države

stavbe na lesno biomaso, vgradnja toplotne 
črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/
ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
vgradnja prvega sistema centralnega ogre-
vanja pri obnovi stanovanjske stavbe v pri-
meru priključitve na daljinsko ogrevanje na 
obnovljive vire energije, vgradnja lesene- 
ga zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi 
stanovanjske stavbe, toplotna izolacija fasade 
pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe, 
toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja 
pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe, 
vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, grad-
nja ali nakup pasivne stanovanjske stavbe, 

nakup stanovanjske enote v večstanovanjski 
stavbi zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem en-
ergijskem razredu.
Razpisna dokumentacija je dostopna na splet-
ni strani Ekološkega sklada RS (www.eko-
sklad.si), dodatne informacije o javnem poz-
ivu lahko dobite po telefonu na telefonskih 
številkah 01/241-48-28/ 61/ 67/ 70/ 83 vsak 
dan med 9. in 12. uro. Strokovno svetovanje 
pri pripravi investicije glede vrste in tehnične 
izvedbe ukrepov ter razpisno dokumentacijo 
lahko dobite tudi v Energetsko svetovalni 
pisarni v Tržiču, ki deluje vsako sredo od 15. 
do 17. ure, za obisk se predhodno dogovorite 
po telefonu 04/59-71-552 ali se naročite pre-
ko spletne strani http://www.trzic.si/esp.aspx 
(naročanje na brezplačno svetovanje).

mag. Samo Cotelj, energetski svetovalec ENSVET

Saša Pivk Avsec

manjkljaj prihodka zaradi te odločitve?
Izguba se pokriva iz dobička, ki ga uspemo 
realizirati iz tržnih dejavnosti, kot so odlagan-
je odpadkov iz drugih občin, gradbena dela in 
podobno.
Povejte nam, prosim, kakšen je odziv 
občanov na vašo odločitev?
Moram priznati, da marsikdo, ki pride ure-
jati formalnosti za pogreb, niti ne ve za našo 
pomoč v obliki brezplačnih storitev. Seveda 
so zadovoljni z njo, vsak morebiten prihranek 
občanom veliko pomeni. Žal se dogaja tudi, 
da nekateri občani zaradi neinformiranosti 
naše pomoči niso deležni. Tu gre predvsem za 
tiste, ki pogrebne storitve ne naročijo pri nas, 
ampak pri drugih pogrebnih službah. Zato 
so nemalokrat jezni, ker imajo višji strošek 
pogrebnih storitev, kot bi ga imeli, če bi ce-
lotno storitev naročili pri nas. Zato svetujem 
občanom, da se ob izgubi svoje najbližjega 
obrnejo na našo pogrebno službo, da uredimo 
vse potrebno za prevzem pokojnika ter tako 
izkoristijo vse ugodnosti, ki jih nudimo. Želeli 
bi si, da so občani bolje seznanjeni z novostmi 
v našem podjetju, zato jih vabim, da redno 
spremljajo objave v Tržičanu ter seveda našo 
spletno stran, FB profil ter priloge položnic.
Nekateri vam očitajo nelojalno konkuren-
co do drugih pogrebnih služb. Kako to ko-
mentirate?
Komunala Tržič je v lasti Občine Tržič. Zato 
mora biti naša skrb, da občanom zagotovimo 
celovito storitev po najugodnejših cenah. Zato 
zavračam vsako namigovanje, da izvajamo 
nelojalno konkurenco. Upam, da bo naša 
pozitivna gesta v teh kriznih časih spodbudila 
tudi druge zasebne pogrebne službe, da se 
bodo odrekle delu dobička in tudi oni ponudili 
občanom brezplačne storitve, ki spadajo v os-
novno pogrebno ponudbo.

Pokažite sosedu vaše uspehe
Želite pokazati uspehe vašega društva, 
promovirati vaše dogodke, ali preprosto 
vaši okolici sporočiti kaj lepega?
Vsi, ki ste kakorkoli aktivni v Tržiču, 
veste kako pomembno je, da se pred-
stavite v lokalnem in širšem okolju. 
Večina ljudi danes bere aktualne novice 
na spletu, na katerem se pa novice lokal-
nega značaja hitro izgubijo.
Maja 2014 bo Občina Tržič bo v sodelo-
vanju s podjetjem PriMS d.o.o. odpr-
la nov medijski kanal MojaObčina.
si, ki doseže splet, mobilne telefone, 
družabna omrežja in še kaj. Na enem 
mestu bodo zbrane najbolj zanimive 
novice iz Tržiča. Sodelujete pa lahko vsi 
zainteresirani. Sodelovanje bo za vse ak-
tivne v občini Tržič brezplačno!
7 razlogov zakaj sodelovati?
1. priložnost, da vašo aktivnost  
    predstavite lokalni skupnosti,
2. pridobite nove sponzorje,
3. pridobite nove člane,
4. izpostavite vaše aktivnosti,
5. povečajte obisk vaših dogodkov,
6. dvignite klike na vašo spletno stran,
7. ker je za vas BREZPLAČNO
Zakaj je za vas to brezplačno?
MojaObčina.si gradi največjo lokal-
no skupnost v Sloveniji, zato smo se 
odločili, da slovenskim društvom, zavo-
dom, podjetjem in sploh vsem, ki imajo 
kaj za povedati,  omogočimo možnost 
objavljanja reportaž iz svojih dogodkov, 
urejanja predstavitvenih profilov organi-
zacij in napoved prihajajočih aktivnosti 
brezplačno. Pridružite se še danes in 
bodite del največje lokalne skupnosti.
Predstavnike društev, javnih ustanov 
in druge zainteresirane bomo pova-
bili na uvodno izobraževanje za upo-
rabo medijskega kanala. Udeležba bo 
brezplačna, potrebna pa bo predhod-
na prijava v TPIC.

Pristava, Mlaka 6, SI − 4290 Tržič
T.: 04 59 71 300
F.: 04 59 71 320
E.: info@komunala-trzic.si
www.komunala-trzic.si
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sobota, 10. 5. in nedelja, 11. 5.
ob 9. uri v Dvorani tržiških olimpijcev
42. MEDNARODNI DNEVI MINERALOV, FOSILOV IN OKOLJA; TD Tržič, Občina Tržič, 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije in Prirodoslovni muzej Slovenije
od 11. do 19. ure pred Razstavno-izobraževalnem središču Dolina
1. DOLINSKI DNEVI 2014; Prostovoljno gasilsko društvo Jelendol-Dolina
nedelja, 11. 5. od 11. do 19. ure v gostilni pr' Benk
3. TURNIR OBČINSKE LIGE: LETNA OBČINSKA LIGA V MALEM NOGOMETU MIVKA 3+1; 
Nogometni klub Tržič 2012
ponedeljek, 12. 5. ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič
ponedeljek, 12. 5. in torek, 13. 5. ob 9. uri v Glasbeni šoli Tržič
VPIS V GLASBENO ŠOLO; Glasbena šola Tržič  
torek, 13. 5. ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič
sreda, 14. 5. 
ob 9.30 uri na eko kmetiji Robež v Lomu
PO ZELIŠČARSKI POTI; Društvo diabetikov Tržič
od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ob 17. uri v OŠ Bistrica
KUHARSKA DELAVNICA: ŠOLA HUJŠANJA; Društvo diabetikov Tržič
ob 19. uri v Tržiškem muzeju (Pollakov salon)
PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA VODNIKA PO TRŽIČU IN OKOLICI;  
Občina Tržič in Tržiški muzej
četrtek, 15. 5
ob 8.30 uri iz Tržiča
EKSKURZIJA NA VRHNIKO IN V BISTRO; Društvo diabetikov Tržič
od 17. do 19. ure pri OŠ Križe
TEST HOJE; Športna zveza Tržič
v Galeriji Atrij Občine Tržič
OTVORITEV RAZSTAVE: DAVID PREMRL; Tržiški muzej
sobota, 17. 5. 
v jutranjih urah iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: LOVSKA KOČA NA TALEŽU; Planinsko društvo Tržič (Mladinski odsek)
v jutranjih urah iz Križev
PLANINSKI IZLET: BREŠKI JALOVEC; Planinsko društvo Križe
iz Tržiča
MEDDRUŠTVENI POHOD PO SOTESKI VINTGAR; Društvo diabetikov Tržič
v Kranju
REVIJA PEVSKIH ZBOROV; Društvo upokojencev Tržič
nedelja, 18. 5. v Kurnikovi hiši
MUZEJSKI DETEKTIV; Tržiški muzej
torek, 20. 5. 
v jutranjih urah iz Tržiča
PLANINSKI POHOD: KRVAVEC; Društvo upokojencev Tržič
od 18. do 19. ure v društveni pisarni
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V BISTRICI; Društvo diabetikov Tržič
sreda,21. 5. ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE; Glasbena šola Tržič
četrtek, 22. 5.
ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ob 17. uri v Kulturnem centru Tržič
5-LETNICA OBSTOJA DRUŠTVA ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE – SKUPINE TRŽIČ; 
Društvo onkoloških bolnikov Tržič
četrtek, 22. 5. do 25. 5.   
iz Tržiča
LETOVANJE V IZOLI; Društvo upokojencev Tržič

koledar prireditev
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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

MAJ 2014
od ponedeljka do petka ob 7.30 uri na gradu Neuhaus in vsak torek in 
četrtek ob 8. uri na igrišču OŠ Križe
JUTRANJA TELOVADBA; Šola zdravja
vsak ponedeljek ob 18.00 uri v šiviljski popravljalnici Maja
KROŽEK PLETENJA, KVAČKANJA, ŠIVANJA, VEZENJU; Šiviljska popravljalnica Maja
vsak četrtek ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ponedeljek, 5. 5.  
od 17. do 20. ure v Domu krajanov Lom pod Storžičem
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO IN PIŠTOLO; Športno društvo Lom pod Storžičem,  
Športna zveza Tržič
torek, 6. 5.  
ob 16. uri v Domu Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
od 18. do 19. ure v društveni pisarni
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V BISTRICI; Društvo diabetikov Tržič
sreda, 7. 5. ob 17. uri pred trgovino Spar
KUHARSKA DELAVNICA: NAKUPOVANJE ŽIVIL; Društvo diabetikov Tržič
četrtek, 8. 5. ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
OTVORITEV RAZSTAVE: DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOSILOV; Tržiški muzej
petek, 9. 5. 
od 16.30 do 19.30  ure v telovadnici OŠ Križe
TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU: Namiznoteniški klub Križe, Športna zveza Tržič
ob 18. uri v Osnovni šoli Bistrica
4. DOBRODELNI KONCERT; Župnijska Karitas Tržič – Bistrica, KS Bistrica
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ZBIRANJE OB ANASTASIJI; Slovensko rodovno gibanje in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 10. 5. 
v jutranjih urah iz Tržiča
CELODNEVNI IZLET: VOLČJI POTOK; Društvo invalidov Tržič
iz Tržiča
MEDDRUŠTVENI POHOD NA BRDU; Društvo diabetikov Tržič in Društvo diabetikov Kranj
od 8. do 13. ure na Trgu svobode
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p., Občina Tržič
ob 10. uri v Kurnikovi hiši
OTVORITEV RAZSTAVE: MAR BI ŽIDO VSI NOSILI?; Tržiški muzej in KD FS Karavanke
ob 10. do 11. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV V TRŽIČU; Društvo diabetikov Tržič
ob 12. uri v skakalnem centru Sebenje
STARI ORLI; Nordijski smučarski klub Tržič FMG, Smučarska zveza Slovenije in KS Sebenje
ob 20. uri v Kovorju
PONOVITEV KOMEDIJE: MOLIERE »GEORGE DANDIN ALI PRETENTANI GOSPOD«;  
KD Kruh Križe

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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Smo mlado podjetje, ki še nima veliko referenc, kar pa lahko pomeni 
tudi prednost, saj k projektom ne pristopamo rutinsko. Željam in 
zahtevam strank znamo prisluhniti. Vsaka nova naloga za nas pred-
stavlja izziv, ki se ga ne bojimo in se ga lotimo z odgovornostjo, v kar 
nas vodi zadovoljstvo naših strank. Pri izvedbi vsakega posamezne-
ga projekta posebno pozornost posvečamo kvaliteti produkta, času 
izdelave, ceni in servisiranju izdelka po že zaključenem projektu.http://www.mobi-comp.eu

Storitve, ki jih nudimo:
- prodaja in odkup računalniške opreme,
- prodaja in odkup mobilnih aparatov,
- servis računalniške opreme,
- izdelovanje spletnih aplikacij,
- postavitev klasičnih in Wifi omrežij,
- možnost menjave staro za novo,
- možnost menjave staro za staro,
- postavitev klasičnih in Wifi omrežij, …

- možnost menjave staro za novo,
- možnost menjave staro za staro,
- najem računalniške in mobilne opreme,
- vzdrževanje računalniških sistemov,
- vzdrževanje in servis klasičnih in wifi omrežij,
- prodaja Avdio / Video tehnike,
- prodaja in servis igralnih konzol,
- brezplačno svetovanje. 

Nagradno vprašanje:  Kje se nahaja poslovna enota podjetja MOBI-COMP, Dejan Simič s.p.?

1. NAGRADA: FREE2Go paket + BON 10% popusta
2. NAGRADA: Stereo zvočniki za računalnik + BON 5% popusta
3. NAGRADA: USB Miška + BON 5% popusta

Dopisnico z odgovorom na nagradno vprašanje pošljite na naslov: Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18, 
4290 Tržič ali po e-pošti na naslov: informacije@trzic.si.

MOBI-COMP, Dejan Simič s.p., PE Tržič, Spodnja Bistrica 3, 4290 Tržič, e-naslov: 24h.mobi.comp@gmail.com, tel.: 030-250-002.

Nagrajenci 2. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore (V Tržiču je posrednik za Tušmobil podjetje COMP SISTEMI 
d.o.o., PE Tržič.) nagrajuje Tušmobil so:
1. nagrada (paket Free2Go) Nejka Uzar, Kovorska cesta, Tržič
2. nagrada (avtopolnilec micro USB) Simona Martić, Hudo, Tržič 
3. nagrada (brezžična miška) Olga Meglič, Purgarjeva ulica, Tržič

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

petek, 23. 5. ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 23. 5. do sobote, 7. 6. v Paviljonu NOB
OBMOČNI PREGLED ODRASLE LIKOVNE USTVARJALNOSTI; Javni sklad za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Tržič
sobota, 24. 5. 
v jutranjih urah iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: VRTAŠKO SLEME; Planinsko društvo Tržič 
ob 8.30 uri pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah
ROMANJE PO ROŽNOVENSKI POTI; Društvo Sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj 
kraja Brezje pri Tržiču
ob 15. uri v Sebenjah
ŽABARSKA VESELICA; Krajevna skupnost Sebenje
nedelja, 25. 5. od 11. do 19. ure v Jelendolu
POKALNI TURNIR: LETNA OBČINSKA LIGA V MALEM NOGOMETU NARAVNA TRAVA 5+1; 
Nogometni klub Tržič 2012
torek, 27. 5. iz Tržiča
POHOD PO DOVŽANOVI SOTESKI; Društvo upokojencev Tržič
sreda, 28. 5. od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 31. 5.
Avtokamp Tominčev slap
TURNIR PODLJUBELJA V MALEM NOGOMETU; Športno društvo Podljubelj

v Dvorani tržiških olimpijcev
SPOMLADANSKI KONCERT; KD Pihalni orkester Tržič
ob 16. uri na športnem igrišču v Jelendolu
GASILSKA VESELICA; PGD Jelendol - Dolina 
v Velenju
REPUBLIŠKO ŠPORTNO SREČANJE DRUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE;  
Društvo diabetikov Tržič
sobota, 31. 5. in nedeljo, 1. 6. 
iz Tržiča
ROMANJE V GLINJE NA KOROŠKO; regijski odbor ženske zveze pri Novi Sloveniji

RAZSTAVE
v Galeriji Atrij Občine Tržič do 5. maja od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro 
 RAZSTAVA MAŠE BERSAN MAŠUK; Tržiški muzej
v Domu Petra Uzarja, do konca maja
PREGLED O ZGODOVINI IN RAZVOJU TRŽIŠKIH RAZSTAV MINERALOV IN FOSILOV;  
Lado Srečnik
v fužini in kovačiji Germovka, od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, po 
predhodni najavi v Tržiškem muzeju
RAZSTAVA MATEJA ANDRAŽA VOGRINČIČA: PROSTORSKA INSTALACIJA »PARADIŽ«; 
Tržiški muzej
v Paviljonu NOB, vsak dan od 9. do 11. in od 15. do 18. ure
RAZSTAVA ZA ZLATO PALETO 2014 – ABSTRAKCIJA;  Kulturno društvo tržiških  
likovnikov



Avtohiša Real, d.o.o., PE REMONT KRANJ, Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj
tel: 051 300 879, info@avtohisa-real.si, www.avtohisa-real.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,5-5,4 l/100km. Emisije CO2 90-125 g/km.
Sike so simbolne, pridržujemo si pravico do napak v tisku. *Velja ob nakupu preko Renault �nanciranja do konca aprila. **Pogodba o rednem vzdrževanju My Revision, vam po ugodni ceni 350 € zagotavlja enkrat letno 
obisk servisa, originalne nadomestne dele in �ksno ceno brez negativnih preseneèenj. ***REAL8 jamstvo lahko sklenete v vseh enotah Avtohiše REAL ob nakupu vozila. Z njo pridobite 8-letno jamstvo (oz.200.000 
prevoženih kilometrov) na strojelom motorja in menjalnika vašega vozila. O natanènih pogojih se pozanimajte pri prodajalcu.

POSEBNA PONUDBA
 

STE ŽE KDAJ PREVOZILI 1714 KILOMETROV  
Z ENIM REZERVOARJEM?

Predvidevamo, da še ne. Zakaj? Ker so na Renaultu z novimi, 
energetsko varčnimi motorji zarezali v ledino tega večnega in 
skoraj neizogibnega stroška vsakega družinskega proračuna. 
Zdaj pa je rešitev čisto blizu! Z Meganovim motorjem Energy dCi 
110 s 60-litrsko posodo za gorivo in pri porabi 3,5 l/100 km boste 
prevozili do 1714,28 km! Si sploh predstavljate, do kam vse 
se lahko pripeljete brez dotakanja goriva? Iz Gorenjske 
lahko dosežete večino večjih evropskih prestolnic! London, 
Barcelono, Amsterdam, Pariz ...

Priložnost je pred vrati. Namreč, končno smo dočakali tople 
in sončne dneve, ko se z veseljem spet usedemo v svojega 
jeklenega konjička in zapeljemo novim dogodivščinam naproti. 
Ne razmišljajte o tem, koliko boste ponovno potrošili za gorivo. 
Razmislite raje o tem, da zamenjate svoj avto za novega!  
Z ENAKIMI MESEČNIMI STROŠKI NAMREČ LAHKO 
VOZITE NOVEGA! Svetujemo vam, da se odločite za novega 
Renaulta z novim, energetsko varčnim motorjem. Z njim boste 
porabo (in s tem seveda tudi stroške) zmanjšali na minimum. Clio z 
bencinskim motorjem ima namreč povprečno porabo le 4,5 l/100 
km, z dizelskim pa celo samo 3,5 l/100 km.

Koliko vas letno stane vzdrževanje vašega vozila? Z 
novim vozilom boste krepko prihranili pri servisnih posegih, saj 
vam storitev My Revision* kar 5 let omogoča brezplačne redne 
servisne preglede. Dejstvo je torej neizpodbitno: prihranek pri 
gorivu in vzdrževanju vam omogoča, da lahko z enakimi 
mesečnimi stroški vozite NOVEGA Clia, Capturja, Megana, 
Scenica, Twinga ...

Zato vam priporočamo, da v primeru, da je vaš avto star 4 leta 
ali več, razmislite o menjavi staro za novo. V Remontu vam ga 
bomo pošteno odkupili in njegovo vrednost vključili v izračun. 
Mesečni obrok bomo prilagodili vašim trenutnim mesečnim 
stroškom oziroma vašim zmožnostim. In to sploh še ni vse! Ob 
nakupu novega vozila Renault do konca aprila vam samo v 
Remontu Kranj podarimo kar 8-letno jamstvo REAL8**, ki ga ne 
dobite nikjer drugje!

Samo še do konca aprila vam ob nakupu novega Renaulta dodamo 
še 1000 E Energy bonusa.

P. S. Ste vedeli, da lahko novega Clia zdaj odpeljete že za 9990 E***?

UKREPAJTE TAKOJ! ZAGOTOVO JE ZDAJ PRAVI TRENUTEK! POKLIČITE 051 300 879!
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Poraba pri mešanem ciklu 3,5-5,4 l/100 km. Emisije CO2 90-125 g/km. 
Sike so simbolne, pridržujemo si pravico do napak v tisku. *Pogodba o rednem vzdrževanju My Revision vam po ugodni ceni 350 E  zagotavlja enkrat letno obisk servisa, originalne nadomestne dele in fiksno 
ceno brez negativnih presenečenj. Jamstvo**REAL8 lahko sklenete v vseh enotah Avtohiše Real ob nakupu vozila. Z njim pridobite 8-letno jamstvo (oz. 200.000 prevoženih kilometrov) na strojelom motorja in 
menjalnika vašega vozila. O natančnih pogojih se pozanimajte pri prodajalcu. ***Velja ob nakupu preko Renault financiranja do konca aprila.

Ob nakupu novega Renaulta do 
konca aprila vam podarimo kar 
8-letno jamstvo REAL8.8-letno jamstvo REAL8.
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60 LET PROSTOVOLJNEGA 
GASILSKEGA DRUŠTVA 

JELENDOL – DOLINA
Vabimo vas na slovesnost in 

veselico ob 60. obletnici 
PGD Jelendol – Dolina. 

Prireditev bo v soboto, 31. maja 
2014, od 16. ure dalje,
na športnem igrišču v 

Jelendolu. Po svečani predaji 
novega gasilskega vozila GVV-1 

svojemu namenu bo sledila
veselica pod šotorom z

ansamblom Veseli Begunjčani.
Za hrano in pijačo bo

poskrbljeno! 
Vabljeni!

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

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

Praznujemo  
 prvi rojstni dan

11% POPUSTA
Kupon
Popust velja na celotno vrednost nakupa.

11% POPUSTA
Kupon
Popust velja na celotno vrednost nakupa.

11% POPUSTA
Kupon
Popust velja na celotno vrednost nakupa.

10% popusta 
na vaš 
nakup.

11%
+ =

eno  
leto

Trgovina KOVOR, Glavna cesta 14

od ponedeljka do petka: 7.30 - 19.30, sobota: 7.30 - 13.00, nedelja: 7.30 - 12.00

Mercator



Paket za 
pogret

že od

2.232 €

Paket vsebuje:

izdelava Projektne dokumentacije

odstranitev obstoječe Peči

dobava in montaža Plinske kondenzacijske 
Peči 25 kW ali 36 kW

izvedba dimniškega Priključka dolžine do 10 m

V kolikor potrebujete dodatne informacije, pokličite našega sodelavca g. Edvarda Godešo na  
telefon 01/47-14-543 ali pišite po elektronski pošti edo.godesa@petrol.si.
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neprecenljivo udobje

z zemeljskim plinom!
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