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Če nimaš kaj povedati, si 
lahko tudi tiho

Marinka Kenk-Tomazin

Sestanek uredništva v dneh po volitvah v Državni 
zbor. Nobene potrebe in volje, da bi govorili o poli-
tiki.
Kdo bo tokrat napisal uvodnik? Tišina, le pogledi 
potujejo. Bi ga ti? Jaz sem ga že, naj ga kdo, ki ga še 
ni. Jaz ga bom drugič. Jaz ga bom, ko bodo kakšne 
aktualne teme o kmetijstvu. Pa piši o polžih, ki so 
aktualni. Saj res, polži. Kaj delate z njimi? Pobiram 
jih, zjutraj in zvečer. In kaj potem? Ja, v sol. Ubogi 
polži. Saj ti jih lahko prinesem, če se ti tako smilijo.
Da vam jaz povem, kako preganjam voluharja. Po- 
vej, povej. V samokolnico naložim plinsko jeklen-
ko, pa grem z njo po vrtu in če vidim luknjo, hitro 
cev noter in plin. Pa spet naprej. Če me kdo od sose-
dov opazuje, si gotovo misli, da z menoj nekaj ni 
v redu.
Veste kaj, namesto uvodnika objavimo sliko novega 
uredniškega odbora Tržičana (novega, kot je novo 
tole leto). Saj res, slikajmo se na Gorenjski plaži. 
Jaz lahko pokličem fotografa, bo takoj tukaj, samo 
recite, če gremo. Ja, ampak dveh članov uredništva 
ni. Ali se jih da zmontirati na fotko? Včasih je 
Čebron to delal, potem pa menda ne več. Ali gremo 
ali ne? Lahko pa se slikamo kar tukaj, z nogami v 
lavorju. Se ne bo vedelo, kdo je kdo.
Veste kaj, bom jaz napisala za uvodnik tele naše 
traparije.
Samo tisto o voluharju ne sme not'.
Čeprav ostali člani uredništva niso sprejeli moje 
modrosti: »Če nimamo kaj povedati, smo lahko 
tudi tiho,« ste, dragi Tržičani, lahko tiho, lahko pa 
se ta poletni mesec zabavate in smejete in ste malo 
trčeni, kot smo bili mi tistih nekaj minut. ☺
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Tone Pretnar (1945-1992)
Literarni zgodovinar, verzolog, prevajalec, univerzitetni profesor in ro-
doviten pesnik, grafoman, ki je v verze ujel prenekatere podobe Tržiča in 
njegove meščane, bi 9. avgusta praznoval 69. rojstni dan. Umrl je 16. novem-
bra 1992 v Katovicah na Poljskem, ki se mu je s svojimi prebivalci in lite-
raturo usedla globoko v srce. Njegovo ime nosi tržiška knjižnica, ki je lani 
izdala zbirko spominov Zgodbe o Tonetu; sicer pa bi se moral vsak Tržičan 
seznaniti vsaj z njegovo pesniško zbirko V sotočju Bistrice in Mošenika.
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Gorenjska plaža 
sprejela prve 
zadovoljne kopalce

V drugi polovici 
julija smo Tržičani 
lahko prvič preiz-
kusili obnovljeno 
letno kopališče. Dan 
je bil po pripove-
dovanju starejših 
zelo podoben tis-
temu leta 1961, ko 
so odprli stari ba-

zen, na katerega smo bili desetletja po- 
nosni. Kopališče na vhodu v naše mesto 
je postalo del nas. Projekt je nastajal nekaj 
let, po le eni izgubljeni sezoni pa je bazen 
ponovno predan namenu.

V prvih treh dneh je bazen obiskalo 
skoraj 1400 obiskovalcev. Lepo je bilo 
na poti z bazena spet srečati mlade, 
zagorele kopalce z brisačami in nahrbt-
niki. Osnovnošolska odličnjakinja mi 
je povedala, da je super, ker ne rabiš 
prevoza. Z očetom predšolskega otroka 
sva popila kokto in pokramljala, med-
tem ko je nadebudnež še vedno razisko-
val gusarsko ladjo, našo Fletn'co, in delal 
prevale na mehki travi. Gospa iz Društva 
diabetikov mi je povedala, da je ponos-
na kot leta 1961, le voda je bolj topla. 
Največje presenečenje pa me je dočakalo 
na srečanju upokojencev v avtokampu 
pri Trnovcu, ko je pridobitev in prvi pla-
valni dan pohvalila šestčlanska družina 
z Nizozemske. V oblačnem in hladnem 
ponedeljkovem jutru pa je bazensko vodo 
že ob sedmi uri razburkalo več kot dvajset 
zadovoljnih rekreativnih plavalcev.

Naj nam bo fletno 
vse leto
Prav je, da nam nov vhod v mesto vzbu-
ja dobre in zadovoljne občutke ter vliva 
samozavest. Skupaj smo zmogli. Za nas, 
naše najmlajše in vse generacije naših 
občanov. Pa za naše goste, katerih delež 
se v občini povečuje in se bodo po izle-
tu v tržiških hribih na poti domov lahko 
okrepčali in ohladili še na kopališču. Le-
poti objekta bomo obiskovalke in obisko-
valci z odgovorno uporabo, druženjem in 
dobro voljo dali srce in dušo. Objekt je 
sodobno prilagojen tudi ljudem z omejit-
vami. Pišite in povejte, česa si še želite. 
Če se le da, vam bomo ustregli.

3

župan z nami

Ob našem skupnem uspehu vsem ve-
lika zahvala. Hvala za podporo javnega 
mnenja, hvala vsem izvajalcem in še 
posebej množici sodelavcev in izvajalcev 
na projektu. Večina v občinskem svetu je 
projektu nudila trdno oporo. Hvala tudi 
vsem v Splošnem športnem društvu Tržič. 
Držali smo besedo in tisto, kar se je še leta 
nazaj zdelo utopično, uresničili. Odlično 

nam služi ponos slovenskega domoljub-
ja, spomeniško zaščitena in obnovljena 
stoletna Sokolnica. Bazen pa ima podobo, 
kot si jo zaslužimo vse generacije občank 
in občanov. 

Dejanja štejejo. Opogumljeni s tem pro-
jektom složni in enotni zmoremo še več.

Na Gorenjski plaži je fletno poletno (foto: Luka Rener)

Prvi kopalci na Gorenjski plaži (foto: Arhiv Občina Tržič)
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Poletne gradnje v Tržiču namenjamo 
zagotovitvi večje varnosti. Po zaključku 
del na pešpoti na Brezjah, mostu v Tržiču 
in izboljšanem in varnem dostopu do 
kampa v Podljubelju, stroji trenutno 
posodabljajo zgornji del prometnice in 
podhod čez Kovtrnco. Izvaja se agrome-
lioracija, ki izboljšuje preglednost; pod 
Košuto se ureja dostop na Reber; pod-
pisani sta pogodbi za gradnjo prve etape 
varnega pločnika na črni točki med Loko 
in Kovorjem ter za ureditev vzdrževalno 
in stroškovno dragega vozišča med 
Vadečami in Lešami.

Šolarje in otroke iz vrtcev v Lomu in 
Križah bodo pričakali obnovljeni pros-
tori, z energetsko sanacijo nadaljujemo v 
Osnovni šoli Bistrica.

Zdrava pitna voda je osnova kvalitetnega 
življenja, zato dotrajane in poškodovane 
cevi menjamo v Kovorju na Kriški cesti 
ter za Virjem. V izkopih se jim za zaščito 
okolja pridružujejo še nove kanalizacij-
ske cevi, vcevljena javna razsvetljava in 
ponekod še ekološki zemeljski plin.

Vsem občankam in občanom ob 
motečih gradbiščih se zahvaljujemo za 
potrpežljivost in sodelovanje.

Občina Tržič  
humanitarnim in  
invalidskim društvom  
namenja 11.000 eur 
Svoje poglede na delovanje v humani-
tarnih in invalidskih društvih so v pros-
torih Občine Tržič sredi junija predstavili 
zastopniki domačih humanitarnih in 
invalidskih društev, ki so na letošnjem 
občinskem razpisu uspeli pridobiti sred-
stva za financiranje svoje dejavnosti. 
Občina Tržič je med 29 prijaviteljev 
razdelila 10.998,00 EUR, od tega 
2.250,00 EUR za redno delovanje osmih 
društev s sedežem ali enoto v Tržiču, 
8.748,00 EUR pa za programe vseh pri-
javiteljev.

Boljša kvaliteta 
življenja prihaja z 
zaključkom gradnje

Saša Pivk Avsec; foto: arhiv Občine Tržič

“Sredstev ni nikoli dovolj. A tam, kjer so 
volja in energija ter veliko prostovoljstva, 
tam se tudi sredstva, vsaj kar se občinske 
ravni tiče, najdejo. Nismo pa najbolj 
zadovoljni z zakonskimi rešitvami in 
financiranjem na nivoju države, od ka-
tere društva prejmejo manj sredstev kot 
iz občinskega proračuna. Dejavnost 
humanitarnih in invalidskih društev je 
Občini Tržič pomembna, potrebna in 
dragocena. Spodbudno je, da finančnih 
sredstev v občini tudi v prihodnje ne 
bomo zmanjševali, nasprotno, računamo 
na 3-5 % povečevanje sredstev,” pravi 
župan občine Tržič mag. Borut Sajovic, 
ki se zaveda, da je v današnjih časih 
potrebno nameniti euro več ljudem in jim 
dati prednost pred asfaltom in betonom.

Tržiški gospodarstve- 
niki pozdravljajo 
občinsko stimulacijo
Dvajset upravičencev je letos podpisalo 
pogodbe o sofinanciranju za sredstva, ki 
so bila odobrena za razvoj podjetništva 
in gospodarstva v občini za leti 2013 
in 2014. Na prvem tovrstnem razpisu v 
Tržiču in redkem na lokalni ravni, ki je 
namenjen mikro, malim in srednjim pod-
jetjem s sedežem v občini Tržič, je bilo 
razdeljenih 136.970,17 EUR. Tržiški 
gospodarstveniki podpirajo finančno 
stimulacijo s strani Občine, opozorili 
pa so na težke razmere pri zaposlovan-

Menjava dotrajanih cevi na Kriški cesti v Kovorju 

Gradbišče za Virjem
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ju novih delavcev, hudo konkurenco na 
tržišču in preveliko poznavanje zgolj 
pravic, manj pa obveznosti na strani za-
poslenih.
Cilj javnega razpisa je izboljšati 
konkurenčne pogoje na območju občine 
Tržič za razvoj gospodarstva, spodbu-
janje investicijskih vlaganj zasebnega 
sektorja ter spodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest. Sredstva za izvedbo treh 
ukrepov iz razpisa so znašala 150.000,00 
EUR. Skupaj je na razpis prispelo 27 
vlog, sredstva pa so se odobrila za 22 
prejemnikov po posameznih ukrepih, v 
skupni vrednosti 136.970,17 EUR. 
„V Občini Tržič pomagamo razvoj- 
no naravnanim podjetjem,“ pravi župan. 
„Sredstva smo razdelili med tiste, za ka-
tere obstaja največja verjetnost, da bodo 
ta sredstva znali oplemenititi. Navdušuje 
me to, da smo prispevali za konkretne 
zadeve. Za nakup stroja, obnovo de-
lavnice, nove turistične kapacitete, 
računalniško opremo, posodobitev lokala 
v starem mestnem jedru. S strani gospo-
darstvenikov smo dobili nekaj realnih us-
meritev, kako jih v letu 2015 stimulirati 
tudi za odpiranje novih delovnih mest in 
dodatno zaposlovanje.“

Tržiški župan sprejel 
najboljše učence v 
občini
Tudi letos je župan sprejel najboljše 
učence vseh treh osnovnih šol. Skupno 
je v vseh devetih letih šolanja doseglo 
odličen uspeh 27 učencev. V pozdrav-
nem govoru je učencem čestital za njihov 
uspeh in jim zaželel, da bi pridobljeno 
znanje negovali kot pomembno vrednoto 
in ga uspešno prenašali v nadaljnja leta 
šolanja in življenja. Zahvalil se je tudi 
vsem ravnateljem, učiteljem in staršem. 

Učenci so ob sprejemu prejeli knjižna 
darila, se pogostili, ob koncu pa postavili 
pred objektiv in ovekovečili ta nepozabni 
dogodek. 
V OŠ Tržič so bili odlični Matic Jugo-
vic, Nik Dobovšek, Katarina Hanžek 
Plementaš, Adriana Mediževec, Aaron 
Marcel Veldin, Katja Žitnik, Ema Koder 
Mauko, Lana Petrovič in Matevž Malo-
vrh. Z odličnim uspehom v vseh letih 
šolanja se v OŠ Križe lahko pohvalijo 
Lina Peharc, Žiga Perčič, Neža Pintarič, 
Ema Terbovc, Tinakara Zaletel, Jan 
Bitežnik, Drejc Fležar in Žan Škrjanec. V 
OŠ Bistrica pa so odličnjaki Nina Bohin-
jc, Vili Grdič, Nika Horvat, Nika Toporiš, 
Sara Završnik Puhar, Nina Žumer, Ben-
jamin Štangar, Monika Stržinar, Katja 
Pagon in Katarina Miklavčič.

Življenje na planini 
zahteva celega 
človeka
V vseslovenski projekt „Sonaravno up-
ravljanje planin na varovanih območjih 
– ALPA“, ki se je zaključil konec junija, 
je bila vključena tudi planina Korošica, 
kot dober primer ohranjanja življenja na 
planini. Namen projekta ALPA je na nara-
vi prijazen in sodobnemu času primeren 
način ponovno oživiti planine in tako 
pomagati lokalnim prebivalcem, posebej 
kmetom, da lahko v svojem okolju do-
bijo dodatno motivacijo za preživetje in 
prispevajo h kratkim oskrbnim verigam. 

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evrop-
ske unije iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj, program Cilj 3 Evropsko 
teritorialno sodelovanje, Operativni pro-
gram Slovenija – Avstrija 2007-2013. V 
projektu sodeluje sedem partnerjev, trije 
iz Slovenije ter štirje iz Avstrije. Zavod 

Republike Slovenije za varstvo narave 
je vodilni partner projekta, slovenska 
projektna partnerja pa sta še Triglavski 
narodni park in občina Zreče. Partnerji 
na avstrijski strani pa so biosferni park 
Nockberge, Koroška deželna vlada, Na-
ravni park Zirbitzkogel-Grebenzen, ter 
Naravni park Almenland. Projekt traja od 
prvega marca 2012 do konca letošnjega 
junija in je vreden 873.636 EUR.

Vrhunski  
programerji

Uredništvo, foto: Matevž Poljanc

Ekipa programerjev Škofijske klasič-
ne gimnazije v Ljubljani je 24. maja 
v Denverju (Kolorado, ZDA) na med-
narodnem računalniškem tekmovanju 
American Computer Science League 
(ACSL) v kategoriji Intermediate 
3 dosegla prepričljivo zmago. Med 
tremi dijaki, ki sta jih usmerjala men-
torja Helena Medvešek in Jure Slak, 
je tudi Matevž Poljanc iz Sebenj. 
Domačemu zmagovalcu in njegovi 
ekipi navdušeno čestitamo!

Na sliki z leve: Lojze Žust (4. b), Matevž 
Poljanc (3. d), Jure Slak (mentor krožka 
Programiranje), Matej Tomc (3. č) in  
Helena Medvešek (mentorica ACSL).
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spremljamo, poročamo

24. junija 2014 je bil s tiskovno konferen-
co v Rokovnjaškem taboru v Udin borštu 
ter uradnim odprtjem Poti treh zvonov s 
spremljevalnim dogajanjem zaključen 
projekt Učne poti Gorenjske – Udin boršt, 
ki sta ga od spomladi 2013 izvajali občini 
Tržič in Naklo. Projekt je bil za sofinan-
ciranje s strani Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj in Republike Slovenije 
izbran iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvoj-
ne prioritete »Razvoj regij«. Ta poteka 
kot del izvajanja Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencia-
lov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. 

Občina Tržič v tesnem sodelovanju s Kra-
jevno skupnostjo Sebenje izvedla nasled-
nje aktivnosti:

• Z več informativnimi in usmerjeval-
nimi tablicami ter prostori za odmor 
za pohodnike smo označili in opremili 
priljubljeno Pot treh zvonov.

• Ob Poti treh zvonov smo opremili dva 
trim poligona z vso potrebno opremo 
za ogrevanje in raztezanje.

• V sodelovanju z Osnovno šolo Križe 
smo označili in opremili naravoslov-
no učne poti ob mokrišču Blata, kjer 
je omogočen pouk v naravi. Učenci se 
bodo lahko učili o vlogi mokrišč ter 
raziskovali rastlinstvo in živalstvo na 
tem območju, okoliški prebivalci pa 
bodo ta prostor lahko izkoristili za od-
dih in rekreacijo.

Na področju promocije je bil namen 
partnerskih občin nadgrajeno oz. novo 
turistično-izobraževalno ponudbo promo-
virati preko novih gradiv in komunikacij-
skih orodij, z novimi ali nadgrajenimi 
naravoslovno-turističnimi prireditvami ter 
turističnimi produkti. Tako so bili s stra- 
ni Občine Tržič in KS Sebenje izvedeni 
naslednji dogodki:
septembra 2013 naravoslovno-etnološki 
dogodek Družinski pohod po Poti treh 
zvonov, decembra 2013 Žive jaslice v 
Sebenjah, maja 2014 kulturno etnološki 
-podeželski dogodek Žabarska veselica 
(Obudili so star običaj žabarske svatbe, 
etnološki poročni obred, ki so ga prire-
jali fantu ali dekletu, ki sta se ženila v 
Sebenjah. Prva takšna svatba je bila or-
ganizirana že leta 1906. Dogodek so po- 
pestrili tudi z organizacijo 10 km teka po 
Poti treh zvonov.), 

Učne poti Gorenjske – Udin boršt

Petra Hladnik, foto: arhiv Občine Tržič

junija 2014 vaški sejem v centru Sebenj s 
predstavitvijo domačih izdelkov lokalnih 
ponudnikov obeh partnerskih občin, po-
hod po novo opremljeni Poti treh zvonov 
ter bogat kulturni program in predstavitev 
vseh rezultatov uspešnega sodelovanja.

Z nameni vsebinske dopolnitve in nadgra-
ditve izvajanja turizma doživetij narave in 
podeželja oz. izobraževalnega turizma so 
bila pripravljena številna nova informa-
tivna, izobraževalna in interpretacijska 
gradiva, tako bo Občina Tržič avgusta 
izdala zloženko ''Ob Poti treh zvonov'', 
kjer bodo na privlačen in razgiban način 
predstavljene naravne in podeželske za-
nimivosti na severnem delu Udin boršta, 
vključno z možnostmi doživljanja narave 
na dveh novo vzpostavljenih poteh na tem 
delu (Učna pot po mokrišču Blata, Pot 
treh zvonov).

Zaključna prireditev

Marko Poljanc, foto: Matevž Poljanc

Na predvečer Dneva državnosti je KS 
Sebenje organizirala zaključno prireditev 
projekta »Učne poti Gorenjske – Udin 
boršt«, hkrati z otvoritvijo opremljene 
Poti treh zvonov. Ob 17. uri se je množica 
nestrpnih vaščanov podala na organiziran 
pohod po 'Poti treh zvonov', kjer so jim 
vodiči razkazali novo opremo in pred-
stavili pomen ter namen le-te. Na poti 
so domačini za pohodnike spontano pri-
pravili dve bogati pogostitvi. Ob 19.30 je 
sledil svečan zaključek projekta z govori 
predsednika KS Sebenje Marka Poljanca, 
župana Občine Tržič mag. Boruta Sajovi-
ca in podžupana Občine Naklo Albina 
Golbeta. Lokalni športniki, glasbeniki 
in kulturniki so popestrili slovesnost. 
Prireditev se je nadaljevala s prijetnim 
druženjem še dolgo v noč. Žal so močni 
nalivi prikrojili program in družabni del 
prireditve, vendar jih je kar nekaj zaple-
salo tudi med težkimi dežnimi kapljami.  
Na dveh panojih na stavbi KS Sebenje 
smo v besedi in slikah prikazali potek del, 
prireditve in opremo v okviru tega pro-
jekta, ki je trajal več kot eno leto.

V imenu krajanov, ki so hvaležnost nena-
zadnje dokazali z ogromno pripravljenega 
peciva in drugih dobrot ter z vztrajanjem 
na zaključni prireditvi kljub močnim na-
livom, bi se rad zahvalil Občini Tržič za 
posluh za našo idejo o »Poti treh zvonov«, 
trim poligonih, učilnico v naravi Blata. Se 
vidimo na poti!

Evropski socialni sklad
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Fletno poletno

Saša Pivk Avsec; foto: Luka Rener

Zadnji julijski petkov večer je na Gorenjsko plažo privabil množico 
obiskovalcev, saj smo morje sredi Tržiča tudi uradno predali svo-
jemu namenu. Z objektom, vrednim 4,3 milijona evrov, Tržič do-
biva prelepa vhodna vrata v mesto, skoraj tisoč kvadratnih metrov 
vodnih površin, amfiteater za raznovrstne prireditve in gostinski 
lokal, ki na svojega gospodarja še čaka. Za atraktiven izgled in 
lepo umeščen objekt v prostor so zaslužni arhitekti iz podjetja Api 
arhitekti, dogovorjenih rokov gradnje pa so se držali v jeseniškem 
gradbenem podjetju Kovinar gradnje ST.

GORENJSKA PLAŽA V ŠTEVILKAH: 
• 1000 m2 vodnih površin
• bazeni lahko sprejmejo 400 kopalcev naenkrat
• temperatura vode je 26°C
• globina bazena je od 135 do 180 cm 
• prireditveni prostor sprejme do 1000 obiskovalcev
• gostinski del bo nudil 120 sedežev
• cene vstopnic se gibljejo od 1,20 do 15 €
• občina je k projektu prispevala 1,3 milijona €
• v logotipu Gorenjske plaže, ki je delo domačinke Eve 

Remškar, je v cvetu gorenjskega nageljna šest natikačev
• Gorenjska plaža je zrasla na prostoru nekdanjega bazena,  

zgrajenega leta 1961

Posebne pozornosti so bile na odprtju deležne Zora Konič in Dra-
ga Koren, dolgoletni članici Splošnega športnega društva Tržič, in 
Marija Klofutar, ki je leta 1961 ob takratnem odprtju bazena kot 
dvanajstletno dekle poklonila šopek takratnemu županu. Županu 
so na odru delali družbo člani Pihalnega orkestra Tržič in plesalci 
Plesnega studia Špela, v zabavno glasbenem nadaljevanju večera 
pa so za odlično vzdušje in glasbo poskrbeli člani ansambla Lajb 
iz Tržiča, Ognjeni muzikanti ter triperesna deteljica znanih obra-
zov. Domačin Tomaž Ahačič - Fogl ostaja ponosni Tržičan, Daša 
Gradišek je z glasom pobožala obiskovalce, Vlado Pilja pa je z 
nastopom na Gorenjski plaži praznoval svoj rojstni dan.

7

spremljamo, poročamo
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14. junij 2014 bo v zgodovini Prosto-
voljnega gasilskega društva Križe zapisan 
z zlatimi črkami. Takrat smo namreč 
slovesno obeležili 90-letnico delovanja 
društva. Živahno dogajanje se je začelo 
pred gasilskim domov v Križah, kjer so se 
gasilci gostujočih društev, tudi naši kolegi 
iz Avstrije (Celovec z okolico) in iz po-
bratenega društva, uredili v parado. Več 
kot 130 gasilk in gasilcev je korakalo v 
taktu Pihalnega orkestra Tržič, sodelovala 
so tudi gasilska vozila.
Parado so pred gostilno Pr' Benk pozdravi-
li navijači olimpijca Žana Koširja, ustavi-
la pa se je pred OŠ Križe, kjer je sledil 
protokolarni del. Zvrstili so se številni 
govorniki, od predstavnikov Uprave za 
zaščito in reševanje RS, gasilskih zvez 
Slovenije, Gorenjske in Tržiča, župana 
mag. Boruta Sajovica, župnika g. Iva 
Kožuha, botrov vozila Bojana Mertlja 

Na sončno soboto ob koncu meseca junija 
je Športno društvo Strelica v sodelovanju 
z Občino Tržič in podjetjem Akustika 
group organiziralo 1. Alpsko srečanje 
veleposlanikov, častnih konzulov in ob-
mejnih županov. Srečanja so se udeležili 
veleposlaniki Nizozemske, Madžarske, 
Češke in Finske, častni konzul Južne 
Koreje, ustavni sodnik dr. Petrič, župana 
občin Tržič in Železna Kapla ter podžupan 
občine Sele.

… je bila zadnja pesem, ki jo je v dvorani 
Doma krajanov na Brezjah pri Tržiču v 
torek, 27. maja 2014, zapel Iztok Mlakar, 
z njim pa vsi prisotni v dvorani. Mlakar je 
znani kantavtor, izvrsten igralec in inter-
pret vlog najrazličnejših žanrov ter seve-
da komedijant. Vsega omenjenega so bili 
obiskovalci tega večera deležni. »Pubi, 
usidmo se«, »Var se, Čeča«, »Avtopromet 
Gorica« so le nekatere izmed pesmi, ki jih 
je zapel.
Po končanem nastopu smo ob kozarcu 
vina in primorskem pršutu prijetno po-
klepetali. Obljubil je, da se v dvorano na 
Brezjah še vrne, če ga bomo le povabili.

Kriški gasilci
so praznovali
90. rojstni dan

Alpsko srečanje veleposlanikov, častnih
konzulov in obmejnih županov

Moja Štefana,
življenje al' smrt …

Alenka Teran Košir, Grega Kokalj; foto: Matjaž Potočnik, 
PGD Križe

Miha Novak, foto: arhiv ŠD Strelica Metka Kolevski

in Olge Meglič, do vodstva domačega 
društva.
Sledil je uradni prevzem in blagoslov 
novega gasilskega vozila, PEUGEOT 
Boxer 4x4 GVM1, ki je namenjeno prevo-
zu moštva in opreme ter povečuje opera-
tivno zmožnost društva. Slovesnost, na ka-
teri so zaslužni prejeli priznanja Gasilske 
zveze Slovenije, društva pa simbolična 
darila, se je ob ritmih ansambla Veseli 
svatje nadaljevala še dolgo v noč.
V zadnjih desetih letih je bila dokončana 
gradnja gasilskega doma, nabavili smo 

Na začetku srečanja so si udeleženci 
ogledali Vilo Bistrico, ki navdušuje 
s svojo pestro zgodovino ter ponuja 
čudovit razgled na južni del občine Tržič. 
Podjetje Akustika group je poskrbelo za 
kulinarične dobrote ter za vodenje po 
posestvu Vile Bistrica. Nadaljevali smo 
z vožnjo skozi stari del mesta Tržič in 
se ustavili v Dovžanovi soteski, ki je še 
danes polna skrivnosti, znana po svojih 
edinstvenih nahajališčih okamnin iz stare-
ga zemeljskega veka in ravno zaradi tega 
tudi zavarovana kot naravni spomenik.
Za zaključek srečanja smo udeležence 
popeljali na planšarijo Dolga njiva, ki leži 
na nadmorski višini 1.400 metrov. Tam so 
oskrbniki postregli s pravimi domačimi 
alpskimi jedmi, ki jih pripravljajo po re-
ceptu naših prednikov (ajdovi žganci z 
ocvirki, kislo mleko, »masovnek«, sirovi 
štruklji, …).
Udeleženci so bili nad izvedbo dogodka 
izredno navdušeni ter so obljubili, da se 

gasilsko vozilo GVC 16/25 in vozilo za 
prevoz moštva GVM1. Čeprav smo za-
dane cilje uresničili, se zavedamo, da ne 
smemo zaspati na lovorikah. Treba je 
poskrbeti za razširitev članstva, veliko bo 
treba vložiti v mlade. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste poskrbeli, da 
je praznovanje 90. obletnice uspelo tako, 
kot smo si najbolj želeli. Veselimo se 
prihodnjega sodelovanja in optimistično 
zremo proti 100. obletnici.
Do takrat pa z gasilskim pozdravom  
"Na pomoč!"

bodo v Tržič vračali tudi v svojem pros-
tem času ter da bodo o svojih vtisih tudi 
razširili dober glas. Direktor prireditev v 
Športnem društvu Strelica mag. Klemen 
Grašič je zadovoljen, saj se ob srečanjih 
z veleposlaniki odpirajo tudi možnosti za 
gospodarsko sodelovanje.
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Člani KD FS Karavanke smo v ne- 
deljo, 22. 6. 2014, pri Gostišču Smuk or-
ganizirali Ljudske igre brez meja, ki so 
zaključevale Teden ljubiteljske kulture v 
Tržiču. Prireditev je bila namenjena širši 
javnosti brez starostnih omejitev.
V Folklorni skupini Karavanke smo v 
letošnjem letu namenili nekaj več pozor-
nosti slovenskim ljudskim igram. Poiska-
li smo kar nekaj virov, ki pričajo o igrah 
19. in 20. stoletja in zbrali opise iger, ki 
so se jih igrali naši predniki v otroških 
letih. Nekaj se jih je sicer ohranilo vse do 

Ljudske igre brez meja

Trikratni državni nivo 
Folklorne skupine
Karavanke
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Saša Meglič; foto: Rina Golja

Saša Meglič; Foto: Janez Eržen

Letošnje šolsko leto je bilo za Folklorno 
skupino Karavanke izjemno uspešno, saj 
so kar tri od štirih folklornih skupin, ki 
delujejo v društvu, dosegle državni nivo. 
Skupine so s svojimi programi prepričale 
strokovne spremljevalce in se prek tristo- 
penjskega sistema selekcije uspele uvrstiti 
med najboljše slovenske skupine. Na 
državno srečanje odraslih folklornih 

skupin, ki bo v nedeljo, 27. 7. 2014 v Bel-
tincih, sta se uvrstili Mladinska FS Kara-
vanke z odrsko postavitvijo Micika, al' bi 
rada ti moža in Odrasla FS Karavanke z 
odrsko postavitvijo prekmurskih plesov. 
Državni nivo je dosegla tudi Starejša 
otroška FS Karavanke, ki se je predstavila 

z odrsko postavitvijo Navihani škratje. 
Trikratni dosežen državni nivo dokazuje 
kakovost poustvarjanja slovenskega ljud-
skega izročila celotnega društva, k čemur 
strmimo že vsa leta našega delovanja.
Za uspehe in prepoznavnost Folklorne 
skupine Karavanke se lahko zahvalimo 

tistim, ki so svoje delo in znanje v 
društvo vložili že v prvih letih nje-
nega delovanja, kot tudi njihovim 
naslednikom, ki so njihovo delo 
nadaljevali. Brez odličnih vodij, ki 
so skupino vodili v preteklosti in 
hkrati predstavljali vzor večini se-
danjih vodij, in brez prepotrebnih 
izobraževanj skupina iz leta v leto 
zagotovo ne bi dosegala takšnih re-
zultatov. Delo je vsakokrat sproti 
poplačano in hkrati velika motivacija 
za nadaljevanje našega poslanstva. 

danes, naš cilj pa je bil obuditi tudi tiste 
najstarejše in z njimi seznaniti javnost, 
da ne bodo potonile v pozabo. Ko danes 
opazuješ otroke pri igri, iger, ki smo se 
jih nekoliko starejše generacije v svojem 
otroštvu še igrale, skoraj ne poznajo več. 
Zato se nam zdi pomembno, da jih ohrani- 
mo in prenesemo na mlajše rodove, saj ne 

želimo, da jih povozi tehnologija.
Z igrami smo želeli spodbuditi sodelo-
vanje in skupinsko dinamiko Tržičanov, 
predvsem pa se preseliti v čas, ko so otro-
ci še plezali po drevesih, ko so se znali 
igrati z vsem, kar so našli v naravi, ko so 
bili trije kamenčki dovolj za odlično igro. 
Z udeležbo smo zadovoljni, saj je bilo 
med obiskovalci kar nekaj takšnih, ki so 
bili pripravljeni v igrah sodelovati. Ob-
likovali smo dve otroški in dve odrasli 
ekipi, za kateri smo pripravili 10 različnih 
ljudskih iger. Vzdušje je bilo odlično. 
Otroka v sebi smo prebudili tudi odrasli. 
Upamo, da se bo na ta način ohranilo vsaj 
še nekaj iger, ki se jih današnji otroci ne 
igrajo več, da bodo postale del njihovega 
vsakdanjika in jih bodo lahko pozneje 
prenašali na svoje otroke.

Pevci ljudskih pesmi Kulturnega društva 
Jerbas tudi med poletjem niso počivali. 
Sedem fantov in pet deklet, ki pod vod-
stvom mag. Metke Knific ljudsko glasbo 
poustvarjajo od leta 2008, so skupaj z 
državnim prvakom v imitiranju Nejcem 
Ravniharjem v sklopu Tedna ljubi-
teljske kulture 18. junija 2014 na Brez-
jah pri Tržiču pripravili koncert. Pesmi 
in inštrumentalno glasbo so prepletli s 
šaljivimi napovedmi. S ponovitvijo lan-
skoletnega koncerta Moški so drugačni. 
Ženske tud so v nedeljo, 13. julija 2014, v 
atriju Občine Tržič navdušili s tridesetimi 
hudomušnimi in šaljivimi pesmimi. Na 

Jerbas z ljudsko glasbo 
tudi med poletjem

Mateja Štular

koncertu, ki je potekal v sklopu Tržiških 
poletnih prireditev, so se harmonije 
večglasnega ljudskega petja prepletale z 
mladostno energijo – vsaj tako je s poh-
valami koncert označilo občinstvo.

Več o pevcih, njihovem poustvarjanju in 
petju, pa tudi o novi zgoščenki, ki vam jo 
priporočamo v nakup, si lahko preberete 
na spletni strani:
www.jerbas.si.
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MePZ Ignacij Hladnik je 7. junija 2014 v 
cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču pod 
taktirko Tomaža Megliča prvič v Sloveniji 
izvedel delo angleškega skladatelja Karla 
Jenkinsa, Stabat mater, ter tako slovesno 
obeležil 35 let svojega delovanja. 

V zavidljivih 35. letih se je nabralo ve-
liko dogodkov in koncertov, ki se jih radi 
spominjamo ter smo nanje ponosni in iz-
vedba omenjenega koncerta ima med vse-
mi temi zagotovo posebno mesto.

Stabat Mater je rimskokatoliška 
pesnitev iz 13. stoletja. Besedilo je eno 
najmočnejših in neposrednih izmed 
znanih srednjeveških pesmi, ki govori o 
trpljenju Jezusove matere Marije med nje-
govim križanjem. Pevci smo že od prve 
vaje dalje s posebnim občutkom doživljali 
zgodbo žalostne Matere, ki jo je Karl Jen-
kins mojstrsko uglasbil.

Na slavnostnem koncertu Stabat Mater, 
ki ga je ob 35-letnici svojega delovanja 
pripravil MePZ Ignacij Hladnik, je zboro-
vodja Tomaž Meglič za svoje 35-letno 
udejstvovanje na glasbenem področju lju-
biteljske kulture prejel Častno Gallusovo 
značko Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti.
 
Tomaž je v takratnem mladinskem 
mešanem pevskem zboru naredil svoje 
prve glasbene korake od leta 1979, najprej 
kot pevec, kasneje kot organist in kore-
petitor. Konec oktobra 2001 je prevzel 
vodenje mešanega pevskega zbora Ignacij 
Hladnik. V letih 2005 in 2006 je obisko-
val zborovodsko šolo in jo pod vodstvom 
mentorice Martine Batič tudi uspešno 
zaključil. Leta 2008 je v okviru Kul-
turnega društva Ignacij Hladnik ustanovil 
vokalno skupino Carniolica. Obe zasedbi 
pod njegovim vodstvom izvajata projekte, 
ki presegajo okvire povprečnih sestavov.

Za 35 let smo
se dotaknili srca

Letos praznuje
tudi naš zborovodja 
Tomaž Meglič

Andreja Meglič, foto: Tomaž Mali

Ana Peharc, foto: Tomaž Mali

Poseben slikarski dogodek, imenovan 
ex tempore (latinsko v času) se je odvi-
jal 25. junija 2014 v RIS Dolina nad 
Dovžanovo sotesko (v nekdanji osnovni 
šoli) in v Lešah pri gospodu Borisu Šteru. 
Organizator slikarskega tekmovalnega 
srečanja je bilo Kulturno društvo tržiških 
likovnikov, tema slikanja pa Likovni utrip 
Tržiča in okolice. Več kot 30 udeležencev 
je prišlo iz Ljubljane, Maribora, Kranja, 
Lesc, Nakla, Gorice, Kamnika, Postojne, 
Cerkelj, Kopra, Slovenske Bistrice in 
Tržiča. Mentor srečanja je bil pedagog in 

Ex-tempore 2014

Francka Globočnik
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Priznanje izrekam za vse, kar ste pokazali 
na koncertu. Sopranom, ki ste zdržali vse 
višine, altom še posebej za takte 24, 25 
in 26 (Aveverum), tenorjem za kontrast 
v pravih trenutkih in basom za vse kaplje 
znoja ob gradnji glasbenega temelja celot-
nega koncerta. (Tomaž)

Dotaknili ste se srca in segli do neba. 
(poslušalka)

MePZ Ignacij Hladnik in odlična solistka 
Polona Kopač Trontelj so, ob spremlja-
vi komornega orkestra, celoten koncert 
odpeli zares čutno. Mogoče tudi zato, ker 
se je ta glasba preprosto dotaknila naših 
src. V zraku je bilo nekaj veličastnega. 
In ko je tisto soboto v tržiški farni cerkvi 
odzvenel zadnji Amen, so se čustveno, 
nekateri s solzami v očeh, odzvali tudi 
številni navdušeni poslušalci, ki so nas 
nagradili z bučnim aplavzom.

Ob koncu koncerta smo se pevci Tomažu 
zahvalili za trud in neizmerno energijo, ki 
jo vlaga v naš sestav, za vse izzive, pred 
katere nas s svojim občutkom za to zvrst 
umetnosti postavlja, ter za vse neštete ure, 
ki nam jih nameni, da izvajamo koncerte, 
kot je bil ta, za perfekcionizem, ki nas drži 
na visokem nivoju glasbenega ustvarjanja, 
za vso skrb, ki jo kot predsednik društva 
namenja našemu zboru in nenazadnje za 
širino, zaradi katere smo se preizkusili 
tudi na odrskih deskah.

slikar Marjan Kukec iz Kranja. Razstava 
vseh del, nastalih v tem dnevu, bo 8. av-
gusta 2014, ob 18. uri v Paviljonu NOB v 
Tržiču. Strokovna žirija, ki jo sestavljata 
slikar Marjan Kukec in ruski akademski 
kipar in slikar Nikolai Mašukov, bo takrat 
nagradila dve najboljši deli.
Vljudno vabljeni!
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Poletno dogajanje
v KUD Leyli

V Tržiškem muzeju 
poteka obsežno
konserviranje
predmetov čevljarske 
zbirke

Iris Šober, umetniški vodja KUD Leyli

dr. Bojan Knific, foto: Tadeja Fister
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V KUD Leyli smo konec junija za naše 
člane organizirali enodnevni izlet na slo-
vensko obalo. Čudovit sprehod nad klifi iz 
Belvedera do Strunjana, uživanje na plaži, 
Piran, ki nas vedno znova navduši, so le 
nekatere izmed stvari, ki nam bodo ostale 
v lepem spominu in zaradi česar smo se 
odločili, da izlet zagotovo postane tradi-
cionalen.
Tudi letos se je otroško-mladinska skupina z 
uspešnimi nastopi predstavila na državnem 

V poletnih mesecih se v Tržiškem muzeju 
intenzivno pripravljamo na odprtje nove 
stalne razstave, v kateri bomo v petih 
sobah prvega nadstropja Pollakove kajže, 
kjer ima Tržiški muzej svoj sedež, pred-
stavili življenje in delo tržiških čevljarjev 
ter obutev, ki so jo izdelovali in nosili 
Tržičani. Odprtje nove stalne razstave sodi 
v sklop praznovanja 50-letnice Tržiškega 
muzeja. Izbrane so temeljne vse- 
bine in predmeti, ki bodo ob slikovnem 
gradivu in besedilih predstavljali tradicijo 
tržiškega čevljarstva in obuvanja, ob tem 
pa načrtujemo tudi interaktivne kotičke, v 
katerih bo mogoče spoznati nesnovno plat 
dediščine, ki jo muzeji sicer predstavljajo 
precej redkeje kot snovno. Ob berštatu, 
kakor so Tržičani imenovali čevljarsko de-
lavnico, bo na razstavi podrobno predstav-
ljeno čevljarsko orodje in nekdanji način 
izdelovanja obutve, ki je od rokodelstva 
ob koncu 19. stoletja postopoma prehajal 
v strojno izdelavo. Za tržiško čevljarstvo 
je pomembna cehovska tradicija, o kate-
ri najzgovorneje priča cehovska knjiga 
iz leta 1751, kakor tudi šege, povezane 
s čevljarstvom, ki so se ohranile v sodo-
bnosti prilagojeni obliki kot turistični 
dogodki. Razstavili bomo prek petde-
set parov obutve, ki so jo v preteklosti 

prvenstvu. Dekleta so osvojila 2. mesto 
med skupinami, Nadja Stojko Plesničar je 
bila 2. med solistkami v otroški katego-
riji, Maša Trček in Mariša Kern sta postali 
državni prvakinji v mladinski oriental show 
duo kategoriji, Tamara Borojević pa je že 
4. leto zapored postala državna prvakinja v 
orientalskih klasičnih in show plesih!
Plesne sezone pa v Leyli nismo zaključili. V 
juliju in avgustu imamo redne tedenske tre-
ninge in občasno tudi intenzivnejše plesne 
delavnice, kondicijo pa pridno dopolnju-
jemo z izleti v okoliške hribe. Pripravljamo 
se tudi na poletni orientalski kulturni večer, 
ki bo potekal 9. 8. od 18. ure dalje v ok-
viru tržnega dneva. Skupaj z Občino Tržič 
bomo gostili arabsko-slovensko medkultur-
no društvo Rozana, s katerim bomo na Trgu 
svobode pripravili pravi plesni spektakel. 

Poleg ogleda plesne predstave bodo na vol-
jo pristne arabske jedi ter bazar z raznovrst-
no ponudbo. Kulturna raznolikost nas bo-
gati, v to Leyli in Rozana trdno verjamemo! 
Vabljeni torej na nekoliko drugačno poletno 
prireditev! Vstopnine ne bo.

Zgodovina smučanja

Boštjan Meglič, Tržiški muzej; foto: Aleš Guček 

Slovenski smučarski muzej v Tržiču je 
bil pod okriljem organizacije Interna-
tional Ski History Association (Med- 
narodno združenje za zgodovino 
smučanja) uvrščen na seznam svetovnih 
smučarskih muzejev. E. John B. Allen 
je ob odprtju Slovenskega smučarskega 
muzeja objavil prispevek v reviji Skiing 
History (Zgodovina smučanja), ki izhaja 
vsaka dva meseca in je najbolj razširjena 
revija o zgodovini smučanja na svetu.

nosili Tržičani, ena od sob bo posvečena 
tržiškemu industrijskemu velikanu Peku, 
v zaključku pa ob predstavitvi obutve 
znanih Slovencev načrtujemo vpogled v 
sodobnost in prihodnost.
Trenutno glavna dela potekajo pri urejan-
ju prostorov in njihove opreme, konser-
vatorske posege na številnih predmetih, 
ki bodo v zbirki predstavljeni, pa izjemno 
skrbno opravlja restavrator in konserva-
tor Tržiškega muzeja Boštjan Meglič. 
Predmetom pretekle rabe ohranja videz, 
kakršnega so ti imeli ob njihovem prihodu 
v muzej, izjemoma z restavratorskimi 
posegi rekonstruira videz, kakršnega so 
imeli ob njihovi osnovni funkciji.
Za dragocene podatke o čevljarjih v Tržiču, 
ki jih za pripravo zemljevida, na katerem 
bodo označene čevljarske delavnice v 
Tržiču in ki ga ureja Tadeja Fister, se 
iskreno zahvaljujemo Mariji Rozman, 
Pavlu Tadelnu, Darku Lausegerju, Aloj-
ziju Štefetu, Zdenku Sitarju, Dragi Koren, 
Ivici Žitnik, Zvonki Pretnar in drugim, ki 
nam pri zbiranju pomagate. Seznam okoli 

sto čevljarskih delavnic v samem Tržiču, 
o katerih imamo podatke za čas do konca 
druge svetovne vojne, tako dobiva bolj ce-
lostno podobo.
Za darovane predmete za čevljarsko 
zbirko se zahvaljujemo Marjanu Godnjo-
vu, Jožu Grosu, Ani Srečnik, Štefanu Gro-
su, Jani Drenovec, Pavlu Ruparju, Mar-
tinu Pohlevnu, Marini Berlot, Matjažu in 
Maji Simon, Rini Golja in Danici Meglič.

Boštjan Meglič pri konserviranju čevljarskega 
šivalnega stroja.
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V tržiški glasbeni šoli se je v tem šolskem 
letu veliko dogajalo. Učenci so pridno 
vadili pod budnimi ušesi profesorjev, zato 
so se velikokrat predstavili na oddelčnih 
in javnih nastopih v okviru glasbene šole, 
pa tudi izven nje. Poleg mesečnih javnih 
nastopov so pripravili božično-novoletni 
koncert, koncert ob slovenskem kulturnem 
prazniku, koncert v pustnih maskah, kon-
cert prvošolcev ob materinskem dnevu. 
Komorne skupine in posamezni solisti so 
se večkrat predstavili na odprtjih razstav v 
galeriji Atrij Občine Tržič v sodelovanju s 
Tržiškim muzejem, bili smo tudi v Domu 
Petra Uzarja. Učenci oddelka za solo-
petje in godalni orkester sta sodelovala na 
slavnostni akademiji ob prazniku občine 
Tržič. Godalni orkester pod vodstvom di-
rigentke Hermine Matjašič je sodeloval na 
dobrodelnem koncertu Karitas, s svojim 
odličnim nastopom je navdušil na jubilej-
nem koncertu ansambla Zarja, uspešno so 
predstavili našo šolo tudi na Reviji godal-
nih orkestrov v Lendavi, kjer se jim je 
kot solistka pridružila flavtistka Klavdija 
Prešeren.

Velika čast pa je doletela osem uspešnih 
učencev GŠ Tržič, ki so zaigrali v velikem 
Simfoničnem orkestru glasbenih šol Go-
renjske in zamejstva. Ker je bilo srečanje 
že 40., se je na pobudo ravnateljev glas-
benih šol ustanovil poseben simfonični 
sestav, v katerem so sodelovali najboljši 
učenci vseh šol. Slavnostna prireditev je 
bila na Brdu pri Kranju. Kot predstavnika 
naše šole sta se uspešno predstavila tudi 
klavirski duo in pevski duet.

Posebno pozornost smo spomladi pos-
vetili predstavitvi GŠ osnovnošolcem od 
šestega do devetega razreda, saj smo jih 
obiskali na vseh tržiških šolah. Marca se 
je v OŠ Tržič predstavil šolski zabavni 
orkester, konec aprila pa so se v OŠ Bis-
trica predstavili vsi orkestri, ki delujejo 
na naši šoli. Poleg godalnega učenci mu-
zicirajo v harmonikarskem orkestru, ki ga 
vodi učitelj Mirko Šlibar, in v šolskem 
zabavnem orkestru, katerega dirigent je 
Primož Ahačič. Posebno zanimiva je bila 
glasbena pravljica Osamljeni Bobenček, 
s katero smo se predstavili učencem od 
prvega do petega razreda. Za to priložnost 
je zgodbico napisala učiteljica flavte An-
dreja Pogačnik, ki je v vlogi Violinskega 
ključa popeljala nevednega in osamlje-
nega Bobenčka, ki ga je oživela učiteljica 

Glasbena šola Tržič v šolskem letu 2013/14

Andreja Pogačnik
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violine Hermino Matjašič, skozi vso glas-
beno šolo. Isto pravljico smo zaigrali tudi 
otrokom tržiških vrtcev, ki so nas prišli 
obiskat v mesecu maju.

20. junija se je v dvorani Kulturnega cen-
tra Tržič odvijal tradicionalni zaključni 
koncert, na katerem so nastopile komorne 
skupine in šolski orkestri. Vsi glasbeniki, 

ki so nastopili, so s svojimi odličnimi 
nastopi ustvarili izjemno vzdušje, kar so 
poslušalci nagrajevali z dolgimi aplavzi. 

Učenci, ki so bili nagrajenci tekmovanj, 
in tisti s posebnimi dosežki, so v zah-
valo prejeli praktične nagrade, ki sta jih 
podelila podžupanja Andreja Potočnik in 
ravnatelj Franci Podlipnik.
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V sredo, 21. maja 2014, je pred enoto Vrtca Tržič - Deteljica, 
potekal prometni dan. Prireditev je bila namenjena otrokom iz 
najstarejših skupin vseh enot. Tako se je prireditve udeležilo se-
dem skupin otrok iz vseh enot vrtca (Deteljica, Križe in Palček).
Na prireditev smo povabili gasilce, policiste, reševalce, kinološko 
društvo z reševalnimi psi in starodobnike, ki so se z veseljem 
odzvali na naše povabilo in se jim zahvaljujemo za sodelovanje. 
Pripravili smo tudi spretnostni poligon za vožnjo s poganjavci, 
otroci pa so si lahko narisali svojega najljubšega junaka (policista, 
gasilca, reševalca, psa reševalca ali starodobnika).
Namen prireditve je bil otroke seznaniti z delom posameznih 
služb za zaščito in reševanje. Vsaka služba je otrokom na kratko 
predstavila, kakšno delo opravljajo, katero opremo uporabljajo in 
na kakšen način pomagajo ljudem. Namen je bil tudi, da otroke 

V četrtek, 15. maja, se je sredi dopoldneva na hodniku enote 
Palček zaslišalo: »V kuhinji gori!« Prva misel ni bila, da bomo 
tokrat ob kosilo, slastne čevapčiče, ampak – kot je treba – misel 
na predpisano evakuacijsko pot in zbor na predvidenem varnem 
zbirnem mestu. Objekt je bil izpraznjen v manj kot dveh minutah, 
vsi prisotni v vrtcu pa smo se na zbirnem mestu pri peskovniku 
brez zapletov zbrali v petih minutah. Vsi – živi, zdravi ter zado-
voljni, da bomo ob morebitnem resničnem požaru ali drugih izred-
nih razmerah vedeli, kako kar najhitreje varno zapustimo stavbo. 
Strokovni delavci in ostali zaposleni smo bili s potekom vaje 
seznanjeni, za otroke pa je bilo vse skupaj novo in vznemirljivo, 
sploh ko je po cesti prihrumel gasilski tovornjak. Po končani vaji 
so si otroci lahko ogledali gasilsko opremo, vozilo in, kar je naj-
pomembneje, lahko so se preizkusili v gašenju, torej držanju gro-

V zadnjih majskih dneh smo navdušeno pozdravili pripadnike 
Slovenske vojske, ki so naše dopoldne obogatili s predstavitvijo 
vojaškega poklica. Odziv otrok je bil dober, pozorno so spremljali 
dejavnosti in aktivno sodelovali. Najbolj so jim bile všeč maskirne 
barve, prijetne igrice z vojaki – poligon, skrivanje v vojaških bi-
vakih in ogled vojaškega vozila. Ob pripravljeni učni enoti smo 
opravili razgovor z vojaki, spoznavanje in preizkušanje vojaške 
opreme, različne gibalne dejavnosti na delovnih točkah ter pos-
likavo obraza z maskirnimi barvami. Vzdušje je bilo sproščeno, 
otroci so uživali, veliko komunicirali z vojaki, tako da je bilo res 
posebno doživetje. Tudi v bodoče si tovrstnih srečanj lahko samo 
želimo, saj so koristna in potrebna.

Prometni dan v Vrtcu Tržič

Evakuacijska vaja v Vrtcu Tržič – 
enoti Palček

Srečanje s pripadniki Slovenske 
vojske

Monika Meglič 

Kristina Lindav, foto: Gregor Krek

Tanja Ovsenek in Elma Beganović
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seznanimo s starodobniki, njihovo opremo in kako pomembna je 
varnost v cestnem prometu..

zovito težkega ročnika, iz katerega je »špricalo« na vse konce. Za 
pomoč pri uspešni izvedbi se zahvaljujemo gasilcem PGD Bistrica 
pri Tržiču in lahko dodamo le še to, da si želimo, da bi jih čim 
manjkrat potrebovali v stiski in da bi v vrtcu uživali, kot smo to 
dopoldne, ko smo pričakali tudi tiste obljubljene čevapčiče …
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V mesecu maju so bili otroci starejših odde- 
lkov vabljeni na koncert v Glasbeno šolo 
Tržič. Tam so na igriv in zanimiv način 
spoznali inštrumente, njihov zvok in zvrsti 
glasbe. Mnogo otrok so navdušili za vpis 
v glasbeno šolo. Obiskali so tudi Kekčevo 
deželo v Kranjski gori, kar vsako leto 
nestrpno pričakujejo in se pripravljajo z 
ogledom filma, pogovorom, obvezno pa 
otroci s seboj vzamejo sovo, da se z njo 
ubranijo Bedanca.
Otroci ostalih skupin starosti od 3 do 5 
let so se z avtobusi odpeljali na izlete v 
Arboretum Volčji Potok, kjer so si ogle-
dali razstavo dinozavrov, in v živalski vrt 
v Ljubljano. Za zaključek Malega sončka, 
v katerega so vključeni otroci od 2 do 6 let, 
smo za starejše oddelke pripravili posebno 
presenečenje. Na športnem igrišču OŠ 
Križe je strokovna sodelavka Tina Ber-
gant za vse otroke pripravila športne igre. 
Priznanja Malega sončka je prišel podelit 
olimpijec Žan Košir. Otroke je pohvalil 
za sodelovanje in veselje do gibalnih de-
javnosti. Opisal je svoje priprave na tekme 
in kakšen trening opravi vsak dan, kadar ne 
tekmuje. Večina otrok ga je prepoznala, saj 
smo zanj navijali tudi v vrtcu in brez zavor 
so mu postavili nekaj zanimivih otroških 
vprašanj. Za spodbudo so v dar dobili 

V petek, 6. junija 2014, smo učenci in 
učiteljice POŠ Lom pod Storžičem izvedli 
zaključno šolsko prireditev. V letošnjem 
šolskem letu smo sodelovali v šolskem pro-
jektu S'm Tržičan, daleč poznan. Tematsko 
smo se nanj navezali tudi s prireditvijo, ki 
smo jo naslovili »Petelin je vsega kriv«. 
Na prireditvi smo sodelovali vsi učenci 
POŠ Lom pod Storžičem. V uvodu smo z 
lutkami prikazali pripovedko o nastanku 
Tržiča. V nadaljevanju smo z deklamaci-
jami, plesom, igranim prizorom v narečju 
ter petjem in igranjem na inštrumente pred-
stavili razvoj in nekatere značilnosti Tržiča 
in domačega kraja, Loma. Učenci, ki se 
učijo angleščine, so se predstavili še s točko 
v tujem jeziku. Vsako leto se na tej priredit-
vi petošolci poslovijo od šolskih klopi na 
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Pestro dogajanje
v vrtcu Tržič

Petelin je vsega kriv

Tatjana Blaži

Učenci 3. razreda POŠ Lom pod Storžičem

žogico. V vrtcu spodbujamo gibanje, saj 
opažamo, da so otroci vedno manj spretni 
in gibalno aktivni. Zelo dobro sodelujemo 
s Športno zvezo Tržič in z vsemi tremi os-
novnimi šolami, saj nam nudijo telovadne 
prostore v dopoldanskem času. V sodelo-
vanju s Športno zvezo Tržič smo izvedli 
tudi Tek po ulicah Tržiča, kjer so otroci 
spodbujali starše k premagovanju proge po 
mestu Tržič – ali obratno.
Najlepše na koncu šolskega leta pa so 
zaključki po skupinah. Otroci se od neka-
terih strokovnih delavk poslovijo za ved-
no, ostali le za čas počitnic. Skozi celotno 
predšolsko obdobje so se medsebojno 
povezali in pogosto se ob slovesu utrne 
kakšna solza. Tega se zavedo tudi starši, 
saj je za njimi eno izmed najlepših obdobij 
življenja, otroci so zrasli in so pripravljeni 
na nove izzive življenja.

Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem de-
lavcem Vrtca za potrpežljivost, delavnost, 
strokovnost, pozitivno naravnanost in 
ustvarjalnost. Vsi smo del hiše, ki temelji 
na spoštovanju in strokovnosti. Vse to pa 
nam ne bi uspelo brez dobrega sodelo-
vanja z Občino, občinskim svetom, starši 
in ostalimi zunanjimi sodelavci, ki so 
vedno pripravljeni sodelovati: Knjižnico 
dr. Toneta Pretnarja, Tržiškim muzejem, 
prostovoljnimi gasilskimi društvi, krajev-
nimi skupnostmi, Ljudsko univerzo Tržič, 
Glasbeno šolo Tržič, VDC, Policijo Tržič, 
komunalnim podjetjem in vsemi večjimi 
trgovinami v naši okolici. 
Posebna zahvala pa gre ravnateljici Vrtca 
Tržič mag. Nataši Durjava, ki se vsako-
dnevno trudi za strokovno, odgovorno, 
pozitivno in spoštljivo delo v naši ustanovi.
Želimo vam vesele in sproščene počitnice!

vasi in sprejmejo bodoče prvošolčke. Zelo 
smo bili veseli, ker so obiskovalci napolni-
li dvorano in da so nas s svojim obiskom 

počastili tudi župan občine Tržič, ravnatelj 
OŠ Tržič, predstavniki Krajevne skupnosti 
in predsednik ZKO Tržič.
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Učenci Osnovne šole Križe že vrsto let svoja znanja nadgra-
jujejo in poglabljajo z udeležbo na različnih tekmovanjih. Pri 
tem jih zavzeto spodbujajo vsi učitelji šole, še posebej pa nji-
hovi mentorji, ki jih pri delu usmerjajo in jim nudijo strokovno 
pomoč.

V šolskem letu 2013/14 se je kar 234 otrok udeležilo tekmo-
vanj na različnih področjih, kjer so dosegli vrsto odličnih re-
zultatov. Na najvišji ravni, na tekmovanjih državnega nivoja, 
so učenci zadnje triade dosegli sledeče rezultate: 
Benjamin Poljanc zlato priznanje in 4. mesto v 
državi, Urh Primožič in Kristjan Jekovec pa sre-
brno priznanje na tekmovanju iz logike (men-
torica Neža Poljanc); Benjamin Poljanc zlato 
priznanje in 1. mesto v državi, Urh Primožič 
srebrno priznanje na tekmovanju iz astronomije 
(Neža Poljanc); Benjamin Poljanc in Kristjan 
Jekovec zlato priznanje, Urh Primožič in Štefan 
Terziev pa srebrno priznanje na tekmovanju iz 
matematike (Tatjana Vilar, Neža Poljanc); Jernej 
Novak in Benjamin Poljanc srebrno Proteusovo 
priznanje na tekmovanju iz znanja biologije 
(Božena Perko); Jan Bitežnik in Tjaša Konc sre-
brno priznanje na področju slovenščine (Mitja 
Spreizer); Tinkara Zaletel srebrno priznanje na 
področju zgodovine (Andreja Polanšek); Neža 
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Zakaj ptice letijo?
Ker jih noge bolijo.

Kriška šola na srečanju  
mladih raziskovalcev

Mateja Marčun

Katja Konjar
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Tako razmišlja Taša iz 2. a, ostali učenci pa: »Zakaj smučarski 
skakalci letijo?«

Zaradi takšnih in podobnih vprašanj so se učenci odločili, da 
"ustanovijo" Dan športa. Na ta dan (ob petkih) nekdo izmed 
učencev 2. a predstavi svoj šport, opremo, pravila, značilnosti, 
učiteljica pa doda še košček zgodovine predstavljenega 
športa. Tako so spoznali že kendo, karate, smučarske skoke,  
košarko ...

Tudi v letošnjem šolskem letu so se učenci naše šole udeležili 
tekmovanja mladih raziskovalcev. 
Na regijskem srečanju v Strahinju so se predstavili Eva Papler 

z nalogo Umiranje čebel – konec človeštva (mentorica Božena 
Perko) ter Jan Bitežnik, Drejc Fležar in Tinkara Zaletel z nalo-
go Gregorjada (mentorici Betka Potočnik in Katja Konjar). 
Obe nalogi sta na regijskem srečanju osvojili prvo mesto.
Eva je na državnem srečanju za svojo nalogo prejela bronasto 
priznanje. Jan, Drejc in Tinkara pa so se uvrstili v drugi krog 
državnega srečanja in prejeli srebrno priznanje.

Čestitamo jim za dosežke, ki so jih dosegli z delom in vztraj-
nostjo.

Pintarič zlato, Jan Bitežnik pa srebrno priznanje na tekmo-
vanju v računalniških predstavitvah (Nataša Dovžan); Eva 
Urbanc in Urh Primožič srebrno priznanje iz poznavanja slad-
korne bolezni (Alenka Remic). Jan Bitežnik, Drejc Fležar in 
Tinkara Zaletel so z raziskovalno nalogo »Gregorjada« pod 
mentorstvom Katje Konjar in Betke Potočnik na državnem 
srečanju mladih raziskovalcev osvojili srebrno priznanje s 
področja ekonomije in turizma. Tinkara Zaletel, Jan Bitežnik, 
Drejc Fležar, Neža Pintarič, Klavdija Prešeren, Patricija Fer-
lic, Tinkara Ličen, Aljaž Jesenko, Sara Doles, Štefan Terziev, 
Kaja Novkovič, Kristjan Pintarič, Žan Ribnikar, Maja Ribni-
kar in Jaka Bodlaj so pod mentorstvom Katje Konjar in Betke 
Potočnik na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava 
osvojili srebrno priznanje.

Vsem učencem in njihovim mentorjem iskrene čestitke.

Zakaj so sanje različne? Da se ne dolgočasimo. Tako pa 
razmišlja Pika. Ravno zaradi tega se v 2. a sanje učencev negu-
jejo in pestujejo – da nam ni nikoli dolgčas.

Dosežki učencev OŠ Križe
na tekmovanjih

Katja Konjar
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T.M.S. Crew sestavlja 8 fantov in 2 dekleti, besedila so podprta z 
inštrumentalom, ki črpa ideje iz hip hopa, reggaea, skaja, rocka, 
pa vse do drum&bass ritmov, kar ustvari 'fresh and funky vibe', 
kakor svoje ritme in zvoke najraje poimenujejo sami. Čeprav se 
v besedilih dotikajo socialno obarvane in družbeno kritične tema-
tike, ohranjajo pozitivnost in optimizem ter upanje na boljšo pri-
hodnost. Na njihovem prvem albumu je tudi skladba "Učer, dons, 
jutr", ki je nastala v sodelovanju z raperjem Zlatkom.

Sobota, 9. avgust, od 16. ure dalje na Trgu 
svobode
NOČ ORIENTA – ORIENTALSKO KULTURNI VEČER Z 
ROZANO IN LEYLI

Poleg pestrega programa z arabsko obarvanimi otroškimi delavni-
cami boste lahko okusili dobrote arabske kuhinje in zapravljali na 
arabskem bazarju. Od 20. ure dalje pa se bo skupaj s plesalkami 
društva Leyli predstavilo Društvo za kulturo, razumevanje in dia-
log Rozana. Zaplesali bodo tudi arabski folklorni ples dabko. Po-
slanstvo društva Rozana (ki v arabskem jeziku pomeni "majhno 
okence") je odpreti okno arabski kulturi v Sloveniji in jo približati 
vsem, ki želijo spoznati in izvedeti več o Arabcih, arabskem svetu 
in njihovi kulturi. To je posledica globokega prepričanja njihovih 
članov v pomembnost dialoga med različnimi kulturami, vse to pa 
razvija spoštovanje do druge kulture in daje nove ideje o načinih 
sobivanja in razumevanja med različnimi skupnostmi.

Sobota, 16. avgust, ob 10. uri v atriju 
Občine Tržič
PREDSTAVA ZA OTROKE: DOBRI GUSARČEK
Poletje je ravno pravšnji čas za odhod na morje. Tako kot vse 
njene prijateljice, si tudi Jasmina zelo želi obiskati morsko obalo. 
Vendar mamica ni preveč navdušena nad to idejo, saj Jasmina 
zadnje dni ni bila preveč pridna. Zato se odloči, da si bo plažo 
naredila kar doma v svoji sobi. Medtem ko išče igrače in ostale 
morske pripomočke, ki jih po navadi vzame s seboj na morje, 
najde mamino staro skrinjo. V njej pa zagleda knjigo - pravlji-

Sobota, 2. avgust, ob 20.30, na prireditve-
nem prostoru Gorenjske plaže
KONCERT T.M.S. CREW  
(PREDSKUPINA ZLATKO & DJ BROKE)

Ob izidu svojega prvenca z naslovom 'Kdo miži?', ki je izšel 
pod okriljem založbe Dallas Records, tržiški hip hop kolektiv v 
sklopu Tržiških poletnih prireditev prihaja na Gorenjsko plažo. 
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Za vsakogar nekaj: pridite in poglejte

Sobota, 2. avgust, ob 10. uri v atriju 
Občine Tržič
PREDSTAVA ZA OTROKE: KRALJIČNA NA ZRNU  
GRAHA

Dvorni norček je dobil novo službo na gradu. V tem času je 
kraljica za svojega sina, mladega princa Ludvika, iskala primerno 
ženo. Ker je bila zelo ošabna, nobena deklica ni bila dovolj dobra 
zanj. Princ Ludvik pa je bil zaljubljen v deklico, za katero niti 
tega ni vedel, če je prava princeska. Še dobro, da so na dvoru 
imeli novega dvornega norčka, ki je znal poiskati način, kako iz 
navadne deklice narediti čisto pravo princesko … 



tržičan   

Po mojem Slovenci …, Slovenci ne marajo Hrvatov, razen julija 
in avgusta. Po mojem Slovenci …, Slovenci se v gostilni pogo-
varjajo kot najboljši politiki. Škoda, da ko pridejo v parlament, se 
pogovarjajo kot v gostilni.
Slovenci in Slovenija … ni nujno, da se ta dva pojma vedno uje-
mata. Med njima je vedno prihajalo do konfliktnih situacij. In to 
ne po krivdi Slovenije. Ona je tam od vedno, uradno šele dobrih 
dvajset let, nič hudega sluteč in ni Slovenija kriva, da je fasala 
Slovence. Ta narod, ki si želi biti po nemško discipliniran, po 
drugi strani pa balkansko razposajen. Ta narod zdaj ne ve, kaj 
bi s samim seboj. Predstava Po mojem Slovenci … je pripoved 
o človeku, ki trči v najrazličnejše situacije današnje stvarnosti. 
Skuša razmisliti o našem vsakdanu in si ustvariti svoje mnenje, 
a se izkaže, da je to presneto težko delo, saj se znajde v labirintu 
kontradikcij in hudomušnih rezultatov. Igra Boris Kobal.

Sobota, 30. avgust, ob 10. uri v atriju 
Občine Tržič
PREDSTAVA ZA OTROKE: MAČEK KAZIMIR IN MIŠKA 
VALENTINA

Maček Kazimir je poseben maček z veliko talenti. Le kaj bi lahko 
pokazal na Veliki avdiciji, ki zmagovalcu za nagrado obljublja 
polet z balonom? Morda pa mu lahko pomaga plesalka miška Va-
lentina in ga nauči plesnih korakov, morda pa z njim celo zapleše!
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co z naslovom Dobri gusarček. Pravljica govori o dobrosrčnem 
gusarčku, ki ni imel rad morja. Vendar je imel očeta, ki je bil 
kapitan gusarske ladje ter strah in trepet vseh morij sveta. Nekega 
dne je oče rekel gusarčku, da ga bo moral gusarček zamenjati ...

Sobota, 23. avgust, ob 20. uri v atriju 
Občine Tržič
MONOKOMEDIJA: PO MOJEM SLOVENCI …

Zveza kulturnih organizacij Tržič in Območna izpostava JSKD 
Tržič sta se z bogatim prireditvenim programom med 15. in 22. 
junijem pridružila prvemu vseslovenskemu Tednu ljubiteljske 
kulture. Predstavili so se člani kulturnih društev Pihalni orkester 
Tržič, Leyli, Mladinsko gledališče Tržič, Kruh Križe, Jerbas in 
Folklorna skupina Karavanke, člani Foto kluba pa so prireditve 
spremljali skozi objektiv in pripravili izčrpne reportaže, ki si jih 
lahko ogledate na spletni strani trzic.net (http://www.trzic.net/
teden-ljubiteljske-kulture/). 
Organizatorji se zahvaljujemo vsem sodelujočim kulturnim ust-
varjalcem, pa tudi Občini, ki je podprla naslovni projekt.

Teden ljubiteljske kulture

David Ahačič; foto: Luka Rener

Gledališki ansambel KD Kruh Križe je v atriju Občine Tržič nastopil z  
Molierovo komedijo Pretentani gospod.
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Z učenci prvih razredov OŠ Bistrica smo 
pri likovni umetnosti ustvarjali iz odpad-
nih materialov in sicer na temo: Kakšno 
je moje šolsko otroško igrišče, kakšnega 
si želim?
Izdelovanja so se lotili zelo profesio- 
nalno. Najprej so si vse zamislili, poiskali 
prave odpadne materiale, potem pa vse 

Otroško šolsko igrišče

Joži Seifert

skupaj postavili na pokrov kartonske 
škatle in zlepili. Nastala so nogometna in 
košarkaška igrišča, tobogani, gugalnice, 
trim steze, peskovniki, labirinti, …
Naj povemo, da se na novem šolskem 
športnem igrišču zelo radi igramo: na no-
gometnem igrišču z umetno travo se je 
zelo varno valjati in izvajati razne vragoli-
je, doskočišče skoka v daljino vsak dan 
spremenimo v peščene gradove, utrdbe, 
nepremagljive zidove ter razne tunele in 
ceste. Manjkajo nam samo še tobogani, 
gugalnice in plezala, pa bo naše igrišče 

res takšno, kot si ga želijo prvošolci OŠ 
Bistrica.

Geo – uspehi 2014

mag. Irma Kovač

Učenci 8. in 9. razreda OŠ Bistrica so v šolskem letu 2013/14 
pri geografskem krožku delovali na dveh področjih: spoz-
navali so vodo (v okviru tekmovanja v znanju geografije) in 
raziskovali značilnosti prebivalstva domače pokrajine.
Razpisana tema letošnjega geografskega tekmovanja je bila 
voda v pokrajini. Spoznavali smo značilnosti različnih ob-
lik voda v pokrajini, vodo v različnih stanjih, njene kemij- 
ske in ekološke značilnosti. Spoznavali smo vodo, brez kate-
re ni življenja, in vodo, ki hkrati življenja tudi ogroža, npr. 
ob katastrofalnih poplavah. Vodo je najbolje naštudirala 
devetošolka Nina Žumer, ki si je na področnem tekmovanju v 
Lipnici s še štirimi tekmovalci delila prvo mesto, osvojila sre-
brno priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje v znanju 
geografije, ki ga je gostila OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju v 
Slovenskih goricah. Bila je med najboljšimi mladimi geografi 
Slovenije in je osvojila zlato priznanje.
Nina je s sošolko Majo Šepetavc izdelala tudi raziskovalno 
nalogo s področja geografije. Učenki sta proučevali in razisko-
vali značilnosti prebivalstva v 14 naseljih na desnem bregu 
Tržiške Bistrice, to je v naseljih, ki sodijo v šolski okoliš 
OŠ Bistrica. Učenki sta preučili literaturo, poiskali in zbrali 
statistične podatke iz zbirk Statističnega urada Republike 
Slovenije, jih analizirali in prikazali v obliki grafikonov in kar-
togramov. V eksperimentalnem delu naloge sta izvedli spletno 
anketo, v kateri je sodelovalo približno 400 prebivalcev iz-
branih naselij. Z anketo sta želeli pridobiti podatke o vplivu 
gospodarskega stanja v občini Tržič na značilnosti prebivals-
tva, na migracijske tokove, ter ugotoviti stopnjo zadovoljstva 
z življenjskim standardom v izbranem okolišu. Rezultati an-
kete so bili zelo zanimivi, saj so potrdili postavljeno hipote-
zo o povezanosti demografskih in ekonomskih kazalcev, ki 

so nezavidljivi zlasti v največjem naselju, v Bistrici, kjer se 
število rojstev manjša, število emigrantov povečuje, novih 
delovnih mest in priložnosti pa je zelo malo. Anketa je tudi 
pokazala, kaj prebivalci v svojih naseljih in s tem tudi v občini 
najbolj cenijo in kaj najbolj pogrešajo, zakaj bi se mnogi izse-
lili. Iz ankete smo razbrali tudi nekaj predlogov občanov za 
dvig življenjske ravni prebivalstva.
Nina in Maja sta s svojo raziskovalno nalogo sodelovali in 
zmagali na Regijskem srečanju mladih raziskovalcev v Na-
klem ter se uvrstili na Državno srečanje mladih raziskoval-
cev, ki je potekalo 19. maja v Gimnaziji Murska Sobota. Med 
raziskovalnimi nalogami s področja geografije in geologije sta 
osvojili tretje mesto in srebrno priznanje.
Pri pouku geografije se projektnega in raziskovalnega dela 
učimo in ga pri učencih razvijamo. Projekti so praviloma 
manjši. Nina in Maja pa sta dokazali, da se z znanjem in trdim 
delom učenk in mentorice da priti prav v državni vrh.

Veter v laseh in druženje
treh generacij

Erna Meglič, ravnateljica

Na OŠ Križe smo v petek, 16. maja 2014, izvajali dejavnosti, ki 
mlade spodbujajo k vključevanju v športne aktivnosti, ohran-
janju narave in varčevanju z energijo. Aktivnosti smo izvajali 
skupaj s Splošnim športnim društvom. Učenci od 1. do 6. raz-
reda so imeli postaje z vajami, ki so krepile različne mišice. 

Učenci 7. razreda so odšli raziskovat mokrišče Blata, učenci 
8. razreda so raziskovali vire energije in si ogledali elektrarno, 
učenci 9. razreda pa so proučevali možnosti koriščenja reke 
Tržiške Bistrice in ugotavljali kvaliteto vode.

Učenci športniki so se v popoldanskem času v telovadnici naše 
šole pomerili s starši in člani Splošnega športnega društva, 
med katerimi je igral tudi Žan Košir.

Dan je minil, kljub slabemu vremenu, v čudovitem vzdušju 
športnega in raziskovalnega duha. Ob tej priložnosti se zah-
valjujem učiteljema športa, Splošnemu športnemu društvu, 
staršem in vsem sodelujočim.
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OŠ Tržič so obiskali animatorji iz Hiše 
eksperimentov v Ljubljani. Hiša eksperi-
mentov obiskuje slovenske kraje in prireja 
znanstvene dogodivščine, s katerimi želi 
spodbujati ljubezen do učenja znanosti na 
zabaven in zanimiv način.
Predstavili so nam nekaj znanstvenih 
poskusov. Ukvarjali smo se z jajčkologijo. 
Na začetku smo se malce pogovarjali o 
različnih vrstah jajc (ptičja, krokodilja, no-
jeva, kokošja), potem pa smo s kokošjimi 
izvedli nekaj zanimivih eksperimentov.

1. eksperiment: Neolupljeno kokošje jajce 
v vodi takoj potone, trdo kuhano pa lebdi 
na njej. Pod lupino namreč nastane zračni 
mehur, ki kuhano jajce drži na površju 
vode. Tudi trdo kuhano olupljeno jajce v 
vodi potone. Če vodi dodamo sol, se ji s 
tem poveča gostota in jajce na vodi lebdi. 
Če tej mešanici dodamo čisto vodo, jajce 
ostane nad slano in pod dolito svežo vodo.

2. eksp.: V zraku je največ dušika. V tekoči 
dušik, ki ima temperaturo -196°C, smo 
dali pravi nagelj, ki se je po petih sekun-
dah strdil in smo ga lahko zdrobili. Če v 

Večno poudarjanje pomena znanj in 
učenja res ne gre zanikati in odrasli v sve-
tu, kjer naj bi vsaj glede tehničnih znanj 
prednjačila mladina, nismo za učenje 
nikoli prestari. Lahko se lotimo pridobi-
vanja povsem novih znanj, lahko pa svoje 
znanje na podlagi že pridobljenih izkušenj 
še poglabljamo. Res pa z večjo motivaci-
jo lahko dosežemo boljši rezultat. Ali se 
bomo vključili v izobraževanje, je odvisno 
od našega samospoštovanja, samopodobe, 
zaskrbljenosti, odnosa do učenja, občutka 
pomembnosti tovrstnih izzivov, zahtevnos-
ti, zanimivosti vsebine učenja, naše starosti 
ipd. Dejavniki in motivi, ki vplivajo na 
motivacijo pri učenju, se glede na starost 
tudi spreminjajo. Tudi družbeni položaj 
pomembno pogojuje način življenja posa-
meznika, tako z vidika prostega časa kot z 
vidika finančnih zmožnosti.
Na Ljudski univerzi Tržič potekajo 
različne oblike izobraževanja, pri katerih 
z različnimi dražljaji v procesu učenja 

Jajčkologija

Ste dovolj motivirani, 
da bi se učili?

Jerneja Repinc Zupančič, 6. a

mag. Metka Knific 

posodico z dušikom damo balon, se skrči 
oz. stisne, ko pa ga vzamemo ven, se sam 
ponovno napolni. To pa zato, ker zrak v ba-
lonu »zebe« in se stisne, ko pa ga vzamemo 
iz dušika, se ponovno ogreje in razširi.

3. eksp.: Trdo kuhano olupljeno jajce 
položimo na steklenico, a jajce noče pasti 
vanj. Nato v steklenico damo prižgano 
svečo, vendar jajce še vedno ostane na vrhu. 
Ko sveča porabi ves kisik v steklenici, jajce 
zaradi padca tlaka v steklenici pade vanjo.

4. eksp.: Če želimo ugotoviti, ali je jajce 
surovo, ga zavrtimo na ravni površini. Če 

krepimo pomnjenje in ohranjamo mentalno 
kondicijo. V Sloveniji imamo po podatkih 
SURS-a še vedno okrog 75.000 odraslih 
brez dokončane osnovne šole, z vidika 
načrtovanja izvajanja pa jih lahko delimov 
dve starostni skupini – 12.000 od 15 do 44 
let in 22.000 od 45 do 64 let. Opaziti je, da 

pri starejših od 65 let v glavnem ni interesa 
za vključevanje. Vse Tržičane in tudi druge 
vabimo, da se (če ste vsaj malo motivirani), 
obrnete na Ljudsko univerzo Tržič, kjer vas 
bomo še bolj motivirali za dokončanje os-
novne, poklicne, srednje, ali višje šole. Va-
bljeni tudi v neformalna izobraževanja.

je kuhano, se bo hitro vrtelo in ne bo pop-
lesavalo naokoli, surovo pa se ne bo hotelo 
vrteti. Surova rumenjak in beljak se namreč 
vrtita vsak po svoje in jajce je zaradi tega 
nestabilno. Ko pa je jajce kuhano, se ru-
menjak in beljak vrtita kot trdna celota. 
Zanimivosti: 
Ali ste vedeli, da se piščančkovemu kljunu 
reče tudi jajčni zob?
Če hočemo, da jajce stoji na mizi, mora-
mo na mizo posuti sol ali kaj podobnega. 
Že tri zrnca soli so dovolj, da jajce stoji 
pokončno.
Ali ste vedeli, da imajo oboki najmočnejših 
mostov obliko jajčne lupine?

Letošnje uspešne maturantke, ki so šolanje zaključile v poletnem roku, od leve proti desni: Tadeja 
Škropeta, Andreja Pečelin, Renhada Malić, Kristina Zupan (org. izobraževanja odraslih), Anita 
Bajrović, Barbara Godnov in Živa Zupan. Na sliki manjka Nataša Pustovrh.
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30. maja 2014 smo se v prostorih skakalne-
ga centra Sebenje zbrali na rednem letnem 
občnem zboru NSK Tržič FMG. Občni 
zbor je potekal v zelo dobri zasedbi in 
potrdil vsa poročila za leto 2013, ob tem 
pa tudi vse programe za letošnje leto. 
Neutrudno delo naših članov se kaže tudi 
v velikem zanimanju otrok - začetnikov, 
ki jih je v skakalnem centru Sebenje iz 

Občni zbor
Nordijskega 
smučarskega kluba 
Tržič FMG

Matija Stegnar, foto: Matevž Poljanc

13. 6. 2014 je Nordijski smučarski klub 
Tržič FMG organiziral že 25. tekmovanje 
v smučarskih skokih za Pokal Tržič, ki je 
bil letos tudi mednarodno obarvan. Tek-
movalci so se pomerili v devetih starostnih 
kategorijah in sicer od cicibanov do 9 let 
do dečkov in deklic do 15 let. Tekmovalo 
se je na vseh skakalnicah od najmanjše, 
12-metrske, do največje, 55-metrske.
Pri cicibanih do 9 let je Mark Bole osvojil 
16., Žan Ahačič pa 24. mesto. Pri deklicah 
do 9 let je Pika Doles suvereno osvojila 
1. mesto. V kategoriji dečkov do 10 let je 
Aljaž Hladnik osvojil 4., Valuk Markelj pa 
8. mesto. Pri dečkih do 11 let je Nejc No-
vak osvojil 8. mesto, v kategoriji dečkov 
do 12 let pa Ožbe Zupan 2., Matic Hladnik 
4. in Jaka Resman 6. mesto. Juš Sušnik je 
pri dečkih do 13 let prepričljivo osvojil 1. 
mesto. Pri dečkih do 14 let so bili Kristjan 
Jekovec 4., Miha Jekovec 7. in Nace Ko-
selj 10. Brata Domen in David Presterl sta 
med dečki do 15 let osvojila 2. in 6. mesto. 
Pri deklicah do 13 let je zmago osvojila 
Nejka Repinc Zupančič, Maša Meglič pa 
je bila 4. Pri deklicah do 15 let je Maja 
Drinovec osvojila 3. mesto.

Drugo soboto v juniju so se naši najmlajši 
tekmovalci v smučarskih skokih uspešno 
pomerili na mednarodnem tekmovan-
ju štirih skakalnic, imenovanem Pokal 
Alpe Adria. Gre za edino mednarodno 
preizkušnjo, katere se lahko udeležujejo 

V maju je bilo na Jesenicah prvenstvo 
PZDU Gorenjske v kegljanju. Tekmo-
vanja sta se udeležili tudi ženska in moška 
ekipa tržiškega Društva upokojencev. Že 
pri postavitvi obeh ekip smo imeli smolo, 
saj so pri ženskah iz objektivnih razlogov 
manjkale kar tri najboljše, pri moških dva, 
vendar se je pokazalo, da drugi znajo in 
zmorejo dobro nadomestiti najboljše. 
Tako je ženska ekipa v postavi Mojca 
Sedminek, Kristina Ahačič, Rezka Švab, 
Marija Vodnik in Zaga Zibler dosegla 
odlično drugo mesto in s tem osvojila 
srebrno medaljo, prav tako je tudi med 

Tekmovanje v smučarskih skokih za pokal Tržiča 
in mednarodno tekmovanje Alpe Adria 2014

Naša dekleta druga na
prvenstvu PZDU
Gorenjske v kegljanju

Biserka Drinovec

Ambrož Teran

vsi tekmovalci v najmlajših kategorijah 
dečkov in deklic, v starosti do enajst let. 
Prvo tekmovanje se je odvijalo v Avstriji, 
v mesecu septembru pa se bo tekmovanje 
nadaljevalo še v Italiji in Sloveniji. 

V kategoriji dečkov do 7 let je Žan Aljančič 
osvojil 4. mesto, med dečki do 8 let Mark 
Bole 4. mesto, Pika Doles pa se je med 

dneva v dan več. Z odgovornostjo zremo 
v nadaljnji razvoj kluba. Ob tem upamo, 
da nam bo to prineslo največjo nagrado 
– dobre rezultate naših tekmovalk in tek-
movalcev v smučarskih skokih in nordij-
ski kombinaciji.
Največ pozornosti smo namenili priznan-
jem naših tekmovalk in tekmovalcev. Vsa-
ko leto našim tekmovalkam in tekmo-
valcem podelimo priznanja za dosežene 
metre na uradnih tekmovanjih (50 m, 100 
m, 150 m) in v lanskem letu so dolžino 
50 metrov preskočili Dan Belhar, Maja 
Drinovec, David Presterl in Juš Sušnik. 
Posebna priznanja smo podelili tudi trem 
nekdanjim reprezentantom Mitji Oraniču, 
Roku Zimi in Mateju Drinovcu, ki so 
končali svoje uspešne tekmovalne kariere. 
Želimo jim veliko sreče v prihodnosti in 
upamo, da nam bodo s svojimi izkušnjami 

pomagali pri trenerskem delu. Zahvalo 
smo izrekli tudi Občini Tržič in glavnemu 
sponzorju kluba, podjetju FMG d.o.o., za 
vso pomoč in podporo.

fanti zavihtela na 12. mesto. V kategoriji 
do 9 let se je najbolje odrezal Valuk Mar-
kelj z odličnim 2. mestom, Aljaž Hladnik 
je bil 6., Enej Grm 7. in Martin Jekovec 
10. Pri dečkih do 10 let je Nejc Novak 
zasedel 8. mesto. V najstarejši kate- 
goriji dečkov do 11 let je Matic Hladnik 
priskakal zmago domačemu klubu.

Za zaključek lahko z veseljem ugotovimo, 
da se na področju smučarskih skokov 
dogaja veliko. Tekme za Pokal Alpe Adria 
so samo delček v celotni sestavljanki lepih 
dogodkov in prijetnih doživetij najmlajših 
smučarskih skakalcev. Vabimo vse mlade, 
ki bi se nam radi pridružili, da nas obiščejo 
v Skakalnem centru v Sebenjah.

posameznicami Mojca Sedminek dosegla 
drugo mesto in srebrno medaljo. Moški so 
z ekipo v postavi Rudi Nunar, Drago Uzar, 
Jože Košir in Franc Sajovic le za 7 kegljev 
zgrešili bronasto medaljo in tako zasedli 
solidno četrto mesto. Med posamezniki 
pri moških je bil naš najboljši Drago Uzar 
– šesti.
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem 
še enkrat iskrene čestitke za odlične 
uvrstitve.
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Športna zveza Tržič je v sodelovanju z 
Občino Tržič v torek, 10. junija 2014, 
pri Gostišču Smuk v Retnjah pri Tržiču 
razglasila najboljše rekreativne športnike v 
Tržiških športnih igrah za sezono 2013/14. 
V pretekli sezoni so moški nastopili na 25 
tekmovanjih v 13 različnih športnih disci-

Tržiške športne igre za sezono 2013/14

športne novice

Biserka Drinovec, foto: Tine Klemenčič

Prvič, odkar organiziramo poletni tabor, 
smo se nanj odpravili kar za sedem dni. In 
sicer od 1. do 7. 7. 2014 v Pineo pri Novi-
gradu, kar se je kasneje pokazalo za dobro 
izbiro, saj smo imeli lepo vreme in toplo 
morje. Lahko se pohvalimo tudi z odlično 
izvedbo.

Tabora se je udeležilo 28 otrok, ki so se 
z veseljem udeležili likovne delavnice 
našega znanega slikarja Vinka Hlebša. 
Tudi plesna delavnica je postala naša 
stalnica, kajti navdušenje je iz leta v leto 
večje. Nejc nam je predstavil hip hop, 
z Juretom pa smo se naučili rock & roll 
koreografijo. Za šport, dobro vzdušje in 
večerne filme na prostem smo poskrbele 
Petra, Mateja in Biserka. Tabor smo pope-
strili tako, da smo se z ladjico odpeljali 
do Poreča, kjer smo si privoščili odličen 
sladoled. Zvečer smo skupaj zaplesali in 
se odpravili na izlet do Novigrada. Za-
dovoljni in polni morskih vtisov smo se 
vrnili v Tržič. Tabor je potekal ob podpori 
Fundacije za šport.

Športno-likovno-plesni tabor Športne zveze 
Tržič in Ljudske univerze Tržič v Novigradu

Biserka Drinovec

plinah, ženske pa na 22 tekmovanjih v 11 
različnih športnih disciplinah.
V ženski kategoriji je zmagala Milena 
Dolčič, DU Tržič, ki je osvojila 596 točk, 
drugo mesto je osvojila Neža Meglič, ŠD 
Podljubelj, s 395 točkami, tretje pa Irena 
Golmajer, ŠD Podljubelj, s 376 točkami. 

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

Med moškimi je največje število točk 
zbral Borut Sajovic, TK Tržiške strele, 
ki je zbral absolutno največ točk, 597, 
drugo mesto je osvojil Uroš Rozman, ŠD 
Lom, s 491 točkami in tretje Drago Uzar, 
DU Tržič, ki je zbral 472 točk. Priznanja 
najboljšim tekmovalcem v moški katego-
riji je podelila Ana Jerman, predsednica 
komisije za športno rekreacijo pri Športni 
zvezi Tržič.

Med športniki invalidi je priznanje osvo-
jil Štefan Ahačič, Društvo upokojencev 
Tržič, ki je zbral 164 točk in je v skupni 
uvrstitvi uvrščen na 49. mesto.

Razglasili smo tudi tri najboljša športna 
društva v tržiških športnih igrah za sezono 
2013/14. Največ točk je zbralo Športno 
društvo Podljubelj (4.410 točk), drugo 
mesto je osvojilo Športno društvo Lom 
(3.760) in tretje Kegljaški klub Ljubelj 
(1.300).

V ekipnem tekmovanju so se upoštevale 
ekipe posameznih podjetij in organizacij 
na območju občine Tržič. Kot že več let 
zapored je tudi letos zmagalo Društvo 
upokojencev Tržič s 7.148 točkami, dru-
go mesto pa je osvojila ekipa Modrega 
dirkača, ki je zbrala 1.462 točk.

Vsa tekmovanja so potekala ob podpori 
Fundacije za šport.
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Športna zveza Tržič se je skupaj z 
vodilnim partnerjem Olimpijskim komite-
jem Slovenije prijavila na Evropski pro-
jekt Team Olympiad. Partnerja v Sloveniji 
sta še dva, Športna zveza Slovenj Gradec 
in TIC Moravske toplice. V Avstriji pa sta 
bila izbrana Sportunion Kaernten Celovec 
in Karitas Graz.
Team Olympiad je projekt, ki je sofinan-
ciran s strani ESRR ter nacionalnih in 
regionalnih javnih sredstev Slovenije in 
Avstrije. Projekt traja od 1. 4. 2014 do 31. 
3. 2015. V času trajanja projekta bodo z 
namenom medsebojnega sodelovanja in 
povezovanja Slovencev in Avstrijcev v ob-
mejnem pasu potekale prireditve - Ekipne 
olimpijade. V navedenem obdobju bo v 
Sloveniji organiziranih 15 prireditev ter 6 
v Avstriji. 
Ekipna olimpijada je športno družabna 
prireditev, ki spodbuja sodelovanje in 
medsebojno integracijo. Poleg vpliva na 
udeležence je pomembna tudi z vidika raz-
voja turizma in športa v obmejnem pasu 
ter dolgoročnega povezovanja Slovencev 
in Avstrijcev z vključevanjem športa.

Plesni klub Tržič je bil 13. 6. 2014 organi-
zator tekmovanja v akrobatskem rock & 
rollu. Zaplesali so vsi slovenski plesalci v 
kategorijah mini, mlajši mladinci, starejši 
mladinci, člani, C, B in A ter formacije. 
Poleg številnih tekmovalcev je na par-
ketu svoje znanje pokazalo več kot 100 
nastopajočih plesalcev PK Tržič, našim 
najmlajšim plesalcem pa smo podelili 
diplome.

Rock & roll plesalci PK Tržič so bili 
najbolj uspešni: v kategoriji starejših 
mladincev Eva Đorđeska in Jaka Jordan 
2. mesto, Ema Kozjek in Matic Novak 11. 
mesto (na svojem prvem tekmovanju); v 
kategoriji mlajših mladincev Kaja Šmid 
in Klemen Urankar 3. mesto, Nika Meglič 
in Domen Žepič 4. mesto, Teja Gajski 
in Tej Štrukelj 6. mesto, Lara Peternel 

Ekipna olimpijada tudi v Tržiču

Uspehi v modernih 
tekmovalnih plesih

Marta Markič, foto: arhiv PK Tržič

športne novice

Cilji projekta so:
• vzpostavitev tesnejše povezave 

Slovenije in Avstrije v obmejnem 
območju;

• trajnostni razvoj novih programov 
socialne integracije in povezovanje 
prebivalstva v obmejnem območju; 

• zagotavljanje informiranosti, pridobi-
vanje novih znanj, krepitev odnosov;

• krepitev kadrov za izvajanje aktivnosti, 
možnost pretoka kadrov, ki izvaja pro-
gram iz države v državo;

• zagotavljanje enakih možnosti za 
ženske in moške, za obrobne specifične 
ciljne skupine (invalidi, otroci s poseb-
nimi potrebami).

• novi program, ki omogoča udeležbo 
različnim starostnim skupinam;

• povezovanje prebivalcev Slovenije 
in Avstrije na zabavnih športno-
rekreativnih prireditvah;

• navezovanje stikov, vzpostavitev pove-
zave športnih organizacij;

• vzpostavitev novega tekmovalnega sis-
tema, ki spodbuja udeležbo prebival-
cev obeh držav;

• večanje števila športno aktivnih v pro-
gramu športne rekreacije.

Na vsaki ekipni olimpijadi se tekmuje v 5 
disciplinah, ki so enake na vseh priredit-
vah. Vsak lokalni organizator bo petim 
disciplinam obveznega programa dodal še 
dve po lastni izbiri. V Tržiču bomo Ekipno 
olimpijado izpeljali 12. 9. 2014 v Dvorani 
tržiških olimpijcev.

Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi 
na e naslov: sportna.zveza.trzic@t-2.net 
ali na gsm: 051-354-064. 

Vaše sorodnike, znance in prijatelje va-
bimo na dogodek kot gledalce in navijače. 

in Maj Štrukelj 9. mesto, Neja Skočir in 
Jernej Rožac 11. mesto; v kategoriji mini 
Teja Eržen in Nejc Tomšič 1. mesto, Iris 
Nučič in Enej Košir 5. mesto, Lara Burzič 
in Ajša Račič 6. mesto; formacija Broken 
hills 1. mesto.

Plesalci plesnega kluba Tržič so uspešno 
odplesali letošnje državno prvenstvo 
in razveselili z dobrimi rezultati. Med 
mladinci hip hop solo je Marko Stegnar 
osvojil 10. mesto, Žiga Janškovec pa 11. 
Drugi rezultati: (break dance mladinci) 
Gregor Tadel 9. mesto, Anže Glavič 12. 
mesto, Kristjan Debeljak 13. mesto, Vid 
Zaman 20. mesto in Marko Stegnar 22. 
mesto; (team mladinci) Full flavour crew 
5. mesto; (break dance člani) Timotej 
Koren 7. mesto. Med starejšimi mladinci 
sta Eva in Jaka zasedla 2. mesto, Ema in 
Matic 13. mesto, med mlajšimi mladinci 
Kaja in Klemen 3., Nika in Domen 6., 
Teja in Tej 7. mesto, v kategoriji mini Teja 
in Nejc 2. mesto, v članski A kategoriji pa 
Lejla in Jure 2. mesto.

Dobri rezultati na DP so popeljali naše 
plesalce na evropsko prvenstvo v Ri-
mini, kjer so dosegli naslednje uvrstitve: 
team mladinci Full flavour crew 6. mesto, 

Kristjan Debeljak 17. mesto (break dance 
solo mladinci), Timotej Koren 6. mesto 
(člani solo), Marko Stegnar 60. mesto (hip 
hop solo mladinci); Eva in Jaka (starejši 
mladinci) 18. mesto, Kaja in Klemen 19. 
mesto (mlajši mladinci), Nika in Domen 
34. mesto, Teja in Tej 39. mesto (zadnji v 
konkurenci rock & roll parov).

Čestitke plesalcem in trenerjem!

Pridružite se ekipi PK Tržič in od septem-
bra dalje z nami zaplešite hip hop, rock & 
roll, break dance, jazz, plese za najmlajše 
v tržiških vrtcih, pop mix, odrasli pa 
uživajte na urah joge, plesov za odrasle, 
pripravah na poroko, individualnih ples-
nih tečajih. Informacije na 040-635-710 
ali plesni.klub.trzic@gmail.com.

Športna zveza Tržič, Biserka Drinovec, sekretarka
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Hvala, ker ste se tako množično odzvali na 
poziv k pomoči žrtvam vodne ujme, ki je 
maja pustošila po BiH in Srbiji. Prispevali 
ste ogromno potrebščin za osebno higieno, 
oblačila in obutev, hrano in izdatno število 
plastenk vode, pa tudi odej, kopalnih kadi 
za najmlajše in zložljivih postelj ni manj-
kalo. Vso zbrano pomoč (šest euro palet) 
je tovornjak Rdečega križa odpeljal na Cr-
veni Krst v kraj Doboj v BiH.

Župnijska Karitas Križe veliko truda vla-
ga v skrb za bolne, ostarele, odrinjene in 
obnemogle. Takšno delo zahteva precej 
obiskov na domu ali v Domu Petra Uzarja 
v Bistrici, letos pa smo se odločili, da 
oskrbovance povabimo na prav posebno 
romanje - k Mariji, Zavetnici s plaščem, 
na Ptujsko Goro. V starosti se običajno 
redkeje odpravljamo na potovanja, saj 
si jih vse težje privoščimo, pa tudi telo 
si namesto naporov raje privošči več 
počitka. Vendar je prav, da se kljub temu 
občasno odpravimo na oddih – morda na 
potovanje, da spoznamo nove kraje in 
ljudi, morda na romanje, da se zahvalimo 
za prejete milosti in prosimo blagoslova, 
vedno pa tudi zato, da si vzamemo čas za 
prijetno druženje s prijatelji. Sodelavci 
Župnijske Karitas Križe smo se z mis-
lijo na vse našteto odločili, da starejšim 
župljanom v soboto, 24. maja, pripravimo 
enodnevno romanje na Ptujsko Goro in na 
Ptuj.
Poln avtobus romarjev, ki so jih sprem-
ljali prostovoljci pod vodstvom tajnice dr. 
Hermine D. Krese in župnika Iva Kožuha, 
je dobesedno žarel od veselja ob tako 
neobičajnem dnevu in prepričani smo, 
da jim je le-ta polepšal doživljanje jeseni 
življenja in jim dokazal, da nikakor niso 
pozabljeni, da jih še vedno cenimo in jih 
imamo radi.
Na nedeljo svete Trojice, 15. junija, pa 
smo k bogoslužju že tradicionalno povabi-
li starejše župljane in varovance Doma Pe-
tra Uzarja iz Bistrice. Med mašo so lahko 

Poplave, šolske 
potrebščine in
krvodajalska akcija: 
hvala za velik odziv

Romanje za starejše 
z Župnijsko Karitas 
Križe

Alenka Teran Košir; foto: Noelle Kavčič

David Ahačič, foto: Hermina D. Krese
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Hvala, ker ste že tik pred iztekom tekočega 
šolskega leta tako množično darovali 
šolske potrebščine. Nabralo se je od zvez-
kov, barvic in flomastrov, do torb, ki bodo 
prišle v roke socialno ogroženim otrokom.
Hvala tudi vsem krvodajalcem, ki ste 
v začetku julija darovali to pomembno 
tekočino, ki rešuje življenja. V dveh dneh 
se je krvodajalske akcije udeležilo kar 217 
krvodajalcev, kar je številka, ki vsekakor 
vliva zaupanje v našo človekoljubnost. 
Prav tako se zahvaljujemo tudi SŠD 
Tržič in njenemu predsedniku Matjažu 
Dovžanu, ki so nam za izvedbo akcije 
brezplačno odstopili prenovljene prostore 
Sokolnice.
Vabimo pa vas že na naslednji akciji 
Rdečega križa. V prostorih Državne 
založbe Slovenije (knjigarna v podhodu 
poleg občinske stavbe) imamo postavljeno 
košarico, kamor lahko darujete katerikoli 
kos šolskih potrebščin, za katere menite, 

da bodo šolarjem v novem šolskem letu 
prišle najbolj prav. 
Naslednja akcija pa je krvodajalska, ki jo 
bomo izvedli 13. in 14. novembra 2014 v 
Sokolnici.
Prijazno vabljeni!

prejeli krepčilni zakrament bolniškega 
maziljenja, po obredu pa smo si privoščili 
prijazen klepet ob dobro obloženih mi-
zah v župnišču. Letos se je vabilu odz-

valo preko 50 župljanov, največ doslej, zato 
smo sodelavci Karitas prepričani, da bodo 
takšna in podobna srečanja tudi v prihodnje 
osrečujoča in blagoslovljena.

Med poletnimi počitnicami se v MC ve-
liko dogaja. Zjutraj se posvetimo športnim 
aktivnostim, nato pa zabavnim, ustvar-
jalnim, izobraževalnim in družabnim 
delavnicam. Čas od 16. do 18. ure na-
menjamo pripravi na popravne izpite ter 
individualnemu delu. Naše aktivnosti 
lahko spremljajte na našem urniku, ki 
je dosegljiv tudi na spletni strani: http://
www.csdtrzic.org/.

Poleti se dogaja v  
Mladinskem centru 
Tržič

Katarina Kuzma, strokovna delavka Mladinskega centra Tržič

Poletni program pripravljamo zaposlene 
strokovne delavke Katarina Kuzma, Moni- 
ka Valjavec in Nevenka Kastelic Rupar. 
Zainteresirani za vključitev naj se osebno, 
s starši (če so mladoletni), zglasijo pri nas, 
kjer bodo izpolnili dogovor o vključitvi. 
Prednost pri izletih imajo tisti, ki so dalj 
časa vključeni v naš program. 
Naši kontakti: Pot na Zali Rovt 3,  
4290 Tržič; 031 699 247.
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Članice in člani Skupine za samopomoč 
bolnikov z rakom Tržič smo se odločili, da 
bomo z druženjem in s kulturno-zabavnim 
programom praznovali 5. obletnico delo-
vanja skupine. Prireditev je 22. maja poteka-
la v Kulturnem centru Tržič. Med nami 
smo z veseljem pozdravili župana občine 
Tržič Boruta Sajovica in direktorja Zdrav-
stvenega doma Tržič Iztoka Tomazina, ki 
sta vse navzoče tudi nagovorila. Našemu 
praznovanju so se pridružile zdravnica 
protibolečinske ambulante Bolnišnice 
Jesenice Mateja Lopuh, zdravnica radi-
ologinja na Onkološkem inštitutu v Lju-
bljani Ivana Žagar ter zdravnica družinske 
medicine Alice Kikelj in patronažna sestra 
Nataša Kavar iz Zdravstvenega doma Tržič. 
Pozdravila nas je tudi predsednica Društva 
onkoloških bolnikov Slovenije dr. Marija 

Sašo Perko, vodja skupine za samopomoč Tržič;
foto: Žan Dolinar

5. obletnica skupine 
za samopomoč
bolnikov z rakom Tržič

Vegelj Pirc, Majda Šmid, strokovni vodja 
tržiške skupine, pa je predstavila delovanje 
skupine.
Po uradnem delu smo z veseljem prisluh-
nili kulturnemu in zabavnemu delu naše 
prireditve, ki so ga v pretežnem delu izve-
dli domačini: skupina Zarja, kvartet Pueri 
cantorum, dva otroška dueta ter igralska 
skupina SMEH. Pridružil se nam je Stane 
Vidmar in s svojim čustvenim nastopom 
napolnil srca vseh prisotnih. Večer nam je 
popestrila še energična Tanja Žagar. Ob 
koncu so vsi nastopajoči skupaj z nabito 

polno dvorano zapeli dve Slakovi pesmi, V 
dolini tihi in Čebelar.
Sledilo je druženje in sproščen klepet ob 
prigrizku v avli dvorane. Bolnice in bolniki 
z rakom smo čutili močno podporo vseh 
obiskovalcev, kar nam pomaga pri nadaljn-
jem premagovanju naših stisk, povezanih 
z boleznijo. Najlepša hvala vsem, ki ste 
kakorkoli pomagali pri pripravi in izvedbi 
našega praznovanja. Hvala vsem gostom 
in nastopajočim umetnikom za čudovit 
program in seveda tudi za to, ker ste se vsi 
odrekli honorarjem.

Merčunov dan

Nuša Hafner; foto: Tanja Oblak

Letošnji Merčunov dan, 21. junija, je bil 
še prav poseben. Praznovali smo namreč 
60-letnico njegove smrti, saj je 20. junija 
1954 umrl na poti na Storžič. Pred desetimi 
leti sta Zveza društev diabetikov Slovenije 
in naše društvo na kraju njegove smrti post-
avila spominsko ploščo, ki jo vsako leto 
obiščejo udeleženci Merčunovega pohoda. 
K plošči položijo venec in prižgejo svečo v 
znak spomina na prvega slovenskega dia-
betologa prof. dr. Ljudevita Merčuna.

Tudi letos je bilo tako. Planinci 
Merčunovega pohoda so startali z Doma 
pod Storžičem že ob 7. uri. Pohoda sta se 
udeležila tudi Merčunova najmlajša hči 
Maja in prvič tudi predsednik društva iz 
Grosuplja. Rekreacijski pohod po Lomu je 
potekal spet drugače; pohodniki so se zbrali 
na terasi gasilskega doma v Lomu, od koder 
so odšli proti Zgornjemu Lomu, naredili 
ovinek po drugi strani lomske doline in se 
spustili do ekološke kmetije Štorman. Tam 
so jih prijazno sprejeli, jim prikazali svojo 
dejavnost, proizvode in gojenje špargljev. 

Ustavili so se še na ekološki kmetiji Robež, 
pogledali nastop lipicancev in poskusili 

zdrave zeliščne napitke. Rekreacijskega 
pohoda so se prvič udeležili tudi pohodniki 
iz Ljutomera in Gornje Radgone.

Malo pred 14. uro so se pohodniki in gosti 
zbrali v lomski dvorani na prireditvi ob 
60-letnici Merčunove smrti. Občino Tržič 
je zastopal član občinskega sveta Marijan 
Špehar, Zvezo društev diabetikov Slovenije 
pa predsednica nadzornega odbora Silva 
Žontar. Za glasbeni del je poskrbel Grajski 
trio, osrednja govornika pa sta bila prof. 
dr. Zvonka Slavec z Inštituta za zgodovino 
medicine pri Medicinski fakulteti v Lju-
bljani in Merčunov sin Janez Merčun, ki je 

na prireditev prišel iz Švice. Dr. Slavčeva 
je lepo predstavila Merčunov prispevek 
k raziskovanju sladkorne bolezni, saj je 
temu namenil velik del svoje poklicne 
kariere. Zato ga imamo upravičeno za 
prvega slovenskega diabetologa. Sin Ja- 
nez Merčun pa ga je nadvse doživeto opisal 
kot družinskega človeka in strogega očeta.

Po prireditvi je sledilo kosilo, nato pa smo 
si vzeli čas, da smo izmenjali prijatelj-
ska mnenja in navezali nove stike. Obe-
nem smo prisotnim razdelili tudi posebno 
brošuro o dr. Merčunu, ki jo je naše društvo 
izdalo prav za to priložnost.
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V ponedeljek, 7. 7. 2014, je bilo v avli Doma Petra Uzarja zopet vese- 
lo. Ob nastopih citrarke Karmen Toromani, MPZ Društva upoko-
jencev Tržič in domske pevske skupine Slavčki, se nas je zvrstilo 
mnogo, ki smo želeli izreči čestitke preprosti, skromni, duhoviti, 
srčni, prijazni, a odločni Metki Kavčič, ki je dan pred tem stopila na 
stoto življenjsko stopnico. 
Med prvimi je vrli stoletnici čestitala v.d. direktorice mag. Zvonka 
Hočevar, nato predsednica Društva upokojencev Tržič Zvonka Pret-
nar, tudi župan mag. Borut Sajovic ji je iskreno in z občudovanjem 

Na željo vaščanov iz Leš smo 24. junija spet organizirano romali 
po Rožnovenski poti, a tokrat malo drugače. Ob 8.30 uri smo se 
v Baziliki na Brezjah udeležili sv. maše, potem pa je 24 romarjev 
krenilo na pot. Tokrat smo med potjo pod vodstvom ge. Marjete 
Ovsenek tudi peli. Pri info točki na Hudem in pri Ovsenekovih 
pri sv. Neži smo se vpisali v vpisno knjigo in se odžejali, si pri 
ge. Tinci ogledali ročne izdelke, potem pa se v Lešah ustavili za 
ogled tamkajšnje župnijske cerkve sv. Jakoba, katere znamenitosti 
nam je opisal župnik Ciril Lazar. Ker se je na ta dan darovala na 
Brezjah slovesna maša ob 200-letnici nastanka Marijine podobe, 
smo temu na čast zapeli litanije Matere božje. Gospodinje iz Leš 
so napekle pecivo in postregle tudi s sendviči in pijačo, za kar smo 
se oddolžili s prostovoljnim prispevkom, ki ga bodo namenili za 
delovanje novonastalega cerkvenega pevskega zbora. To je čas ro-
manja malo podaljšalo, kar pa v lepem vremenu ni motilo.
Naslednje organizirano romanje je predvideno za 4. oktobra, pred 
praznikom rožnovenske Marije.

Ste Marie aux Mines je prijetno francosko mestece v Alzaciji, ki je 
letos gostilo evropsko srečanje šoferjev in avtomehanikov. Tržiški 
ZŠAM ima z enako stanovsko organizacijo v tem mestu več kot 
40-letne stike, saj smo šoferji vsako leto odhajali v pobrateno mes-
to. Že na videz sta si kraja podobna, oba imata v bližini ostanke 
nekdanjih koncentracijskih taborišč, v njih se je razvila podobna 
industrija in takratna župana sta vse to zaznala.

Sedaj so se časi spremenili in stiki, ki so se sicer ohranjali bolj 
v pisnih sporočilih, so postajali redkejši, vezi pa so ostale. Zato 
smo se letos radi udeležili srečanja, kamor sta odpotovala dva naša 
člana, predsednik Ivan Hotko in član izvršnega odbora Milan Val-
javec. Pridružili smo se kolegom iz ZŠAM Savinjske doline, ki so 
vzorno organizirali potovanje in bivanje na kongresu.

Tam smo se srečali s francoskimi prijatelji in položili venec k 
spomeniku žrtvam, kar naredimo vedno, kadar smo tam.

Marjeta Šumič

Marija Lavtar Nuša Hafner

Metkinih 100 let

Junijsko romanje po Rožnovenski poti Tudi tržiški šoferji v Franciji

stisnil roko. Čestitala sta ji tudi predsednik KS Lom pod Storžičem 
Matej Slapar in poštar Peška, ki je prinesel voščila krajanov Loma.
V imenu stanovalcev doma je izrekel voščilo Metkin dolgoletni 
prijatelj Mirko Majer, člani pevske skupine Slavčki pa so pod vod-
stvom Nuše Jenko, Rine Golja in Zdravke Klančnik Metki v čast 
ponovno obudili že pozabljeno pesem Zapoj mi ptičica pesmico, 
Metkino najljubšo. Preden smo nazdravili jubilantki in razrezali tor-
to, je Metka brez očal prebrala svoj rokopis, v katerem je pozdravila 
vse prisotne in se zahvalila vsem nastopajočim in gostom.
Metka Kavčič je že peta po vrsti, ki je v našem domu dočakala 100 
let. Svojo pozitivno energijo in dobro voljo seje med nas in kjer se 
prikaže, se zdi, kot da posije sonce.

Draga Metka! Bodite zdravi in naj vaše sonce še dolgo žari med 
nami!
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Izlet na Leše
na Koroškem 

Prijateljstvo s Korošci 
v Glinjah se krepi

Obisk sejma v Sainte-
Marie-aux-Mines

Katja Vrankar

Marija Lavtar Davorin Preisinger

Pevski zbor Dobrča pri KD Leše je 7. juni-
ja organiziral izlet na Koroško. Naša vas 
Leše pri Tržiču je več kot 30 let pobrate-
na z Lešami na Koroškem. Gospod Janez 
Bogataj iz Palovič je prevzel organizacijo 
dogodka in dogovor se je s Stanislavom 
Ovničem iz Leš na Koroškem, ki nas je 
na dan obiska tudi sprejel in popeljal po 
Koroški, njenih znamenitostih in zakladih. 
Bil je res odličen vodič. Gospa Lili Pap-
ler je prevzela organizacijo avtobusnega 
prevoza in prijav, stroške prevoza pa je 

Prvega maja smo spet krenili na tradicio-
nalno romanje iz Tržiča v Glinje, tudi tokrat 
v organizaciji RO Ženske zveze NSi Gorenj- 
ska 1. Poln avtobus veselih ljudi iz Tržiča 
in okoliških vasi, pa tudi iz Ljubljane, in 
pevci iz Podnarta smo kljub slabi napovedi 
doživeli lep sončen dan.
En dan prej pa se je po blagoslovu v tržiški 
farni cerkvi dvanajst romarjev pod vodst-
vom Janeza Piskarja peš odpravilo preko 
starega Ljubelja. Prespali so na seniku 
gorske kmetije Žerjav in zjutraj v dežju na-
daljevali pot do vojaškega letališča v Glin-
jah. Od kapelice v vasi smo šli s Korošci v 
procesiji v cerkev sv. Valentina, kjer je bila 
ob 11. uri sv. maša ob petju moškega pev-
skega zbora iz Podnarta, po zaključku pa 
so priredili še kratek in lep koncert. Iskre-
na hvala za ta prostovoljni prispevek k še 
lepšemu razpoloženju.
Zahvala velja tudi tamkajšnjemu župniku 
Augustinu Elmarju za topel sprejem, lepe 
besede in spodbudo, da to tradicijo, ki nas 

Delegacija Občine Tržič je letos med 25. 
in 29. junijem obiskala pobrateno mesto v 
Franciji. Poleg vljudnostnega obiska dolgo-
letnih dobrih prijateljev je bila na razstav-
nem prostoru organizirana predstavitev 
Tržiča in Slovenije ter našega mineralnega 
in fosilnega bogastva. Njihov sejem mine-
ralov, fosilov in nakita, letos 51. Mineral 
& Gem, je v desetletjih obstoja prerasel 
v največji tovrstni sejem v Evropi, saj se 
predstavlja kar 1000 razstavljavcev iz 43 
držav.
Letos smo se prvič predstavili člani Društva 
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije 
Tržič. Člana Viljem Podgoršek in Davorin 

krila KS Leše, za kar smo zelo hvaležni.
Pot nas je vodila preko Ljubelja, avstrijske 
Koroške in mejnega prehoda Holmec na 
slovensko Koroško. Prvi večji postanek 
smo imeli v Mežici, alpskem in rudarskem 
središču Mežiške doline. Tam nas je spre-
jel tudi predsednik KS Leše na Koroškem 
Davorin Šeruga. Ogledali smo si rudnik 
in rudarski muzej pod Peco. Rudarjenje 
na Koroškem ima dolgo tradicijo, saj nje-

govi začetki segajo že v leto 1665. Rudnik 
svinca in cinka je eden starejših rudnikov 
v tem delu Evrope, v katerem se je med 
Peco in Uršljo goro rudarilo več kot 330 
let. Po ogledu nas je pot vodila do vasi 
Šentanel in Ivarčkega jezera, naša končna 
postaja pa je bila vas Leše na Koroškem. 
Vasica nad Prevaljami, nekoliko bolj raz-
potegnjena in seveda z več prebivalci kot 
naše Leše (600), je bila obsijana s soncem, 
objeta s travniki, gozdovi in okoliškimi 
hribi. Tudi tu smo si ogledali rudarski 
muzej in obnovljen vhod v Frančiškov rov, 
v katerem so med letoma 1849 in 1939 
kopali rjavi premog. Na vrhu Leš stojita 
dve cerkvi, imenujejo jih Leški dvojčici, 
cerkvi sv. Volbenka in sv. Ane. Izlet smo 
končali z druženjem na turistični kmetiji, 
kjer so nas pričakali člani pevskega zbora 
Leše na Koroškem in naši vodniki.

Preisinger sva v dveh vitrinah razstavila 
minerale in fosile iz svojih zbirk. Tako so 
obiskovalci lahko občudovali izbrane pri-
merke iz tržiškega okoliša in tudi iz ostale 
Slovenije. Žal nekateri še vedno niso dobro 
vedeli, kje v Evropi leži Slovenija, a jim je 
bilo pojasnjeno in podprto z reklamnim ma-
terialom. Predstavnici Turističnega društva 
Tržič, Marija Frantar in Mateja Štular, sta 
opazovali to veliko sejemsko prireditev, da 
bi lahko v prihodnje tudi MINFOS v Tržiču 
sledil dobrim zgledom. Samo v soboto, 28. 
6., so namreč našteli 5000 obiskovalcev. 
Letos so uvedli registracijo obiskovalcev in 
prodajalcev prek črtne kode na vstopnici. 
Tako so organizatorji vsak trenutek vedeli, 
koliko ljudi se nahaja v zaprtem sejemskem 
prostoru. Kar 700 ljudi sodeluje pri organi-
zaciji in vsi so bili kljub manjšim zapletom 
vedno prijazni in dobre volje. Občino Tržič 
sta zastopala Jože Klofutar, predsednik 
Komisije za mednarodno sodelovanje, in 
Mateja Dolžan, TPIC Tržič. Skrbela sta za 
promocijo Tržiča in Slovenije na razstav-
nem prostoru, protokol, namestitev, preva-
janje, uradna srečanja in sploh za to, da je 
uradna delegacija pustila kar najlepši vtis. 
Gostitelji so se izkazali na vseh področjih, 
za kar jim gre naša skupna zahvala.

združuje, še nadaljujemo; gospodinjam za 
dobro postrežbo ob cerkvi in še potem ob 
brunarici ob Dravi po našem obedu. Zah-
valjujem se tržiškemu dekanu Romanu 
Starcu za podelitev blagoslova pohodni-
kov. Velika zasluga za varno potovanje pa 
gre Janezu Piskarju.
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Bogati svet Julijskih Alp skriva številne 
možnosti za lažje in težje vzpone. Tokrat 
so naši vodniki izbrali dve možnosti in 
sicer vzpon na Krn po poti Silva Korena in 
vzpon iz Lepene do Krnskega jezera in do 
planine Lepoč.
Najbolj usposobljeni planinci (32) so se z 
vodnikom Robertom povzpeli po zahtevni 
in dolgi poti na Krn, iz Drežnice čez travni-
ke in redek gozd in mimo bivaka Črnik 
na višini 1.160 m. Od tod pa opremljeni 
s čeladami in samovarovalnimi kompleti, 
ob jeklenicah strmo navzgor. Razgledi 
so bili čudoviti, tja do morja, dokler se ni 
prikradla megla. Megla je včasih tudi do-
ber pripomoček za vzpenjanje po nevarnem 
terenu, saj zmanjšana vidljivost poveča 
tudi občutek varnosti. Seveda vajeni pla-
ninci tega ne izkoriščajo in se znajo težjim 
razmeram tudi primerno prilagoditi.
Peturni vzpon so uspešno zaključili v 
Gomiščkovem zavetišču in na Krnu. Res 
so bili lahko zadovoljni, saj so premagali 
dokaj težko in dolgo pot. V Koči pri Krn-
skih jezerih so se srečali z ostalimi, ki smo 
si izbrali lažjo pot iz Lepene. V Domu Kle-
menta Juga smo spoznali tudi koprskega 
oskrbnika, ki je sedem let vozil jadrnice 
po Karibskem otočju in se sedaj odločil 
še za bivanje v gorah. Pot je lepo speljana 
skozi gozd in po dobrih dveh urah hoje 

Krn in Krnsko jezero – 
21. 6. 2014

smo prispeli do koče. Na sedlu pred kočo 
je zanimiv merilnik višine snega, s katerim 
merijo vsako leto aprila. Razlika med leti 
je nekaj metrov. Od koče smo se odpravili 

še do planine Lepoč in Krnskega jezera. 
Predvideni cilj na veliko Babo in Veliko 
Monturo zaradi snežišč ni bil izpolnjen. Bo 
pa naslednjič!

VABILO
Krajevna skupnost Jelendol - Dolina Vas 

vljudno vabi na predstavitev knjige

O Dolini in Dolincih,
ki bo v soboto, 9. avgusta 2014,

ob 17. uri v Domu družbenih
organizacij v Jelendolu.
Po kulturnem programu
bo družabno srečanje.

Krajevna skupnost Jelendol - Dolina

Alenka Sakelšek in Ivanka Valjavec, PD Križe

 

 tradicionalni pohod 
 spominska slovesnost 
 druženje pred planinskim 
     domom 

Občina Tržič, Združenje borcev za vrednote NOB Tržič,  
Krajevna skupnost in PGD Lom pod Storžičem,  

Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič, Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič, Policijsko 

veteransko društvo Sever Gorenjska  
in Planinsko društvo Tržič vljudno vabijo na prireditev 

DAN SPOMINA NA PRVE ŽRTVE  
POD STORŽIČEM 

v nedeljo, 3. avgusta 2014,  
ob 11. uri 

Brezplačen avtobusni prevoz:  
izpred Osnovne šole Tržič ob 
9.30,  
povratek ob 14.00. 

 V A B I L O
Spoštovani, 

       Krajevna skupnost Jelendol-Dolina Vas vljudno vabi na 
predstavitev knjige O Dolini in Dolincih, ki bo v soboto,
9. avgusta 2014, ob 17. uri v Domu družbenih organizacij
v Jelendolu.

Po kulturnem programu bo družabno srečanje.

Krajevna skupnost Jelendol-Dolina

Jožica Koder

Pripovedi Zdravka Dovžana in drugih Dolincev
o ljudeh in življenju, ki izginja

O DOLINI IN DOLINCIH



Torek, 12. 8. 2014
iz Tržiča
IZLET S POHODOM: MALTATAL-AVSTRIJA; Društvo upokojencev Tržič

17.00, predavalnica ZD Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič

Četrtek, 14. 8. 2014 
5.30, avtobusna postaja v Tržiču
KOPALNI IZLET V IZOLO; Društvo diabetikov Tržič

Petek, 15. 8. 2014
20.00, stara šola v Lešah
VEČER S KITARO; Kitarski ansambel Svarun

Sobota, 16. 8. 2014
iz Križev
PLANINSKI IZLET: MONTE COGLIANS; Planinsko društvo Križe

10.00, atrij Občine Tržič
TPP ZA OTROKE: DOBRI GUSARČEK; Gledališče Smejček in Občina Tržič

10.00, stari prelaz Ljubelj 
12. EU PLES BREZ MEJA; Občina Tržič v sodelovanju z Občino Borovlje

20.00, cerkev Sv. Jerneja v Seničnem
VEČER S KITARO (PONOVITEV KONCERTA); Kitarski ansambel Svarun

Petek, 22. 8. 2014
v zgodnjih večernih urah, pod vaško lipo v Seničnem
VESELI VEČER; KS Senično in Marjana Zupan s.p.

Sobota, 23. 8. 2014
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: POT ŠESTIH KOČ; Planinsko društvo Tržič

18.00, atrij Občine Tržič
OTVORITEV MOSTU IN ZAKLJUČEK PRENOVE MESTNIH ULIC; Občina Tržič

20.00, atrij Občine Tržič 
TPP ZA ODRASLE: MONOKOMEDIJA PO MOJEM SLOVENCI-BORIS KOBAL; 
Občina Tržič

Nedelja, 24. 8. 2014
izpred planinskega doma pod Storžičem
PLANINSKI POHOD NA STORŽIČ 2132 m; Športno društvo Podljubelj

9.00 – 13.00, Senično
VAŠKI SEMENJ; KS Senično in Marjana Zupan s.p.

9.30, Jelendol
24. TEK PO DOVŽANOVI SOTESKI; Športno društvo Jelendol Dolina

Od petka, 29. 8. do nedelje, 31. 8. 2014
20.00, ob lepem vremenu Gorenjska plaža/ v primeru dežja  
Kulturni dom Križe
9. VIKEND SMEHA (IZBOR TREH PREDSTAV: Bolje tič v roki kot tat na strehi, 
Skopuh, Pretentani gospod); OI JSKD Tržič in KD Kruh Križe

Sobota, 30. 8. 2014
5.00, izpred stavbe KS Sebenje
DVODNEVNI PLANINSKI IZLET: SEDMERA JEZERA; KS Sebenje

8.00, avtobusna postaja v Bistrici
MEDDRUŠTVENI POHOD DIABETIKOV; Društvo diabetikov Tržič

iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: MALA MOJSTROVKA 2332 m; Planinsko društvo Tržič

10.00, atrij Občine Tržič 
TPP ZA OTROKE: MAČEK KAZIMIR IN MIŠKA VALENTINA;  
Zavod GGMO in Občina Tržič

koledar prireditev
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KOLEDAR PRIREDITEV V  
OBČINI TRŽIČ – AVGUST 2014 
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je o 
bjavljen tudi na spletni strani www.trzic.si/prireditve

Vsak četrtek
7.00, iz Tržiča
KOPALNI IZLET: DEBELI RTIČ; Društvo upokojencev Tržič

18.30 - 20.00, poligon KD Storžič na Čegeljšah
POLETNA JOGA V NARAVI; PromoVita, svetovanje in izobraževanje,  
Helena Žitnik s.p.

Sobota, 2. 8. 2014
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: BAVŠKI GRINTAVEC; 2347 m; Planinsko društvo Tržič

10.00, atrij Občine Tržič
TPP ZA OTROKE: PRAVLJICA: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA;  
Družinsko gledališče Kolenc in Občina Tržič

20.30, Gorenjska plaža
TPP ZA ODRASLE: KONCERT SKUPINE T.M.S. CREW & ZLATKO; Občina Tržič 

Nedelja, 3. 8. 2014
11.00, spomenik padlim pod Storžičem
DAN SPOMINA, 5. AVGUST; Občina Tržič, KS in PGD Lom pod Storžičem,  
ZB za vrednote NOB Tržič, PD Tržič in veteranske organizacije

11.00, Kriška gora
SVETA MAŠA NA KRIŠKI GORI; Planinsko društvo Križe

Od ponedeljka 4. 8. do petka, 8. 8. 2014
9.00  - 12.00
AKTIVNI TEDEN ŠPORTA; Športna zveza Tržič

Torek, 5. 8. 2014
16.00, Domu Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič

Sreda, 6. 8. in četrtek, 7. 8. 2014
iz Tržiča
DVODNEVNI PLANINSKI IZLET: PETZEK 3283 m in KEESKOPF 3081 m;  
Planinsko društvo Tržič

Petek, 8. 8. 2014
18.00, Paviljon NOB - Galerija Ferda Mayerja
OTVORITEV RAZSTAVE DEL EX-TEMPORE 2014;  
Kulturno društvo tržiških likovnikov

Sobota, 9. 8. 2014
16.00 – 23.00, Trg svobode
TPP ZA ODRASLE: ORIENTALSKI KULTURNI VEČER Z ROZANO IN LEYLI TER 
NOČNI TRŽNI DAN; KUD Leyli in Polona Brodar s.p.

17.00, Dom družbenih organizacij v Jelendolu
PREDSTAVITEV KNJIGE O DOLINI IN DOLINCIH;  
KS Jelendol in prebivalci Doline
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Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07-ZPoIS-D, 11/11, 
28/11 – Odl. US in 98/13) in 26. člena Odloka o glasilu 
Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 65/97 in 1/02) objavljamo 
pravila za predstavitev kandidatov, političnih strank 
in njihovih programov v času volilne kampanje za 
redne volitve v občinski svet, redne volitve za župana 
in volitve v svete krajevnih skupnosti občine Tržič, ki 
bodo 5. oktobra 2014, v glasilu Tržičan.

1. Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, 
imajo v času volilne kampanje v glasilu Tržičan, ki izide 1. 
oktobra 2014, na voljo brezplačen prostor v velikosti 13,25 
cm x 9,25 cm (1/4 strani).

2. Posamezna politična stranka ali kandidatna lista lahko 
objavi le 1 brezplačni oglas.

3. Oblikovani oglasi morajo biti oddani v elektronski obliki 
na naslov urednistvo.trzican@gmail.com, najkasneje do 
15. septembra 2014. Oglas mora navajati tudi vse zakonsko 
zahtevane podatke o naročniku oglasa.

4. Pravočasno prispeli oglasi bodo objavljeni v glasilu 
Tržičan, št. 7, letnik 18, ki izide 1. oktobra 2014.

David Ahačič l.r. mag. Borut Sajovic l.r. 
odgovorni urednik župan
glasila Tržičan Občine Tržič 

PRAVILA V ZVEZI Z VOLILNO KAMPANJO ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET,
REDNE VOLITVE ZA ŽUPANA IN VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE TRŽIČ,

KI BODO 5. OKTOBRA 2014

ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ 

organizira zanimive dejavnosti, kjer se bodo otroci 
razgibali na svežem zraku in se naučili tudi kaj 

novega

4. 8. – 8. 8. 2014 organizira

AKTIVNE TEDNE ŠPORTA
Za koga? za otroke stare od 6 do 15 let 

Kdaj? vsak dan od 9.00 do 12.00

PROGRAM:
lokostrelstvo – plavanje – ples – igre z žogo 

obisk pustolovskega parka – kolesarstvo
planinski pohod 

Cena, v katero je vključeno vodenje,
organzacija, najem objektov in napitki, znaša:  

25,00 € / na udeleženca

Rok za prijave 3. 8. 2014 ! 
Dodatne informacije na

GSM 051/354 064 (Biserka)

PRIDRUŽI SE NAM IN SE RAZMIGAJ! 

1. Kraj prireditve: Gorenjska plaža Tržič 
2. Datum tekmovanja: TOREK, 5.8.2014 ob 17.00 uri 
3. Prireditelj: Športna zveza Tržič
4. Prijave: na e-naslov: sportna.zveza.trzic@t-2.net,
    oz. eno uro pred pričetkom tekmovanja
5. Tekmovalne kategorije:
1. ml. dečki / deklice letnik 2004 in mlajši 50 m 
2. st. dečki / deklice letnik 2000 - 2003 50 m
3. mladinci / mladinke letnik 1984 - 1999 50 m
4. članice letnik 1961 - 1984 50 m
5. članice letnik 1960 in starejše 50 m
6. člani letnik 1970 - 1983 50 m
7. člani letnik 1953 - 1969 50 m
8. člani letnik 1954 in starejši 50 m
V vsaki kategoriji mora sodelovati vsaj 5 tekmovalcev,
sicer se kategorije združujejo med seboj.
6. Pravico nastopa:
Na tekmovanju imajo pravico nastopa vsi, ki se bodo prijavili 
za tekmovanje do določenega prijavnega roka. Tekmovalec 
nastopa v prosti tehniki.
7. Priznanja: 
Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje 
in praktične nagrade. Praktično nagrado bo prejel najmlajši in 
najstarejši udeleženec tekmovanja.
8. Prijave:
Prijava mora vsebovati: priimek in ime tekmovalca oz. tek-
movalke, letnico rojstva in kategorijo, za katero se prijavlja, ter 
naziv ŠO, DO, ŠŠD ali KS, za katero nastopa.

REZULTATI TEKMOVALK IN TEKMOVALCEV IZ DELOVNIH 
ORGANIZACIJ IN ZAPOSLENIH PRI SAMOSTOJNIH PODJET-
NIKIH SE UPOŠTEVAJO ZA TOČKOVANJE V TEKMOVANJU ZA 
NAJBOLJŠO EKIPO IN POSAMEZNIKE V TRŽIŠKIH ŠPORTNIH 
IGRAH 2014/15.

Tekmovanje bo potekalo ob podpori Občine Tržič in Fundacije 
za šport. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo takoj 
po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru.

Razpis odprtega občinskega prvenstva  
v plavanju (posamezno) za leto 2014



Nagrajenci 4. številke Tržičana, ki jih za 
pravilne odgovore (Zavarovanje hiše 
ali stanovanja pri Zavarovalnici Adriatic 
Slovenica d.d. se imenuje Dom AS.) nagra-
juje Agencija Vedamix d.o.o., so: 

Milan Černoga, Retnje, Križe,
Barbara Testen, Gotna vas, Novo mesto in 
Juš Ažman, Kovorska cesta, Tržič.

Vsi nagrajenci prejmejo darilne vrečke, o 
nagradi in možnosti prevzema pa bodo 
obveščeni tudi po pošti.

Iskrene čestitke.

17. Vaški semenj v Seničnem
petek, 22.8.2014, od zgodnjih večernih  

ur dalje: Veseli večer pod vaško lipo
nedelja, 24.8.2014, od 9. do 13. ure:  

17. Vaški semenj
Letos bomo izvedeli vse o ročnem klepanju 
kose in še mnogo zanimivih stvari o kosah 
in srpih. Na stojnicah pa vas bodo pričakali 

rokodelci s svojo bogato ponudbo.

Tudi tebe je zadela letos Abrahama strela.
Če te še ni, te letos puščica zagotovo ne zgreši!

Držiš se dobro za znoret', saj kažeš manj jih vsaj deset.
Ni razlogov torej, da te ne bi bilo zraven!

Prišlo je namreč leto, ko bo že tradicionalno praznovanje tržiškega
Abrahama pod Storžičem minilo v znamenju leta 1964 v Tržiču rojenih in tistih, 

ki bodo letos dopolnili to visoko starost kot Tržičani.
Ker gre za generacijsko srečanje, medse vabimo tudi tiste, ki so sicer rojeni v letu 

pozneje, pa so bili celo osnovnošolsko obdobje skupaj s znamenito generacijo 
1964. Edina hiba teh »ta mlajših« je pač to, da so šli v šolo leto prej, česar pa jim 

seveda ne gre zameriti.
V Domu pod Storžičem bo priložnost, da drug drugega pohvalimo, kako dobro 

se držimo in da jih kažemo precej manj. To bo tudi prilika za veselo druženje 
ob glasbi, za ples, klepet, obujanje spominov ter jedačo in pijačo, za katero bodo 

poskrbeli v Planinskem domu pod Storžičem.

Drage sošolke, dragi sošolci, Tržičanke in Tržičani, rojeni leta 1964

VABIMO
vas na že 32. srečanje Abrahamovcev, ki bo v soboto,

20. septembra 2014 ob 16. uri v Planinskem domu pod Storžičem.

Prijavnino* za praznovanje lahko od 14. avgusta do 10. septembra 2014 
vplačate v: Casa Latina Sas bar (Matjaž Mlakar),

M-BAR TRŽIČ (Željko Preradović),
Tehno - tehnični pregledi, Loka 120 - Bar Loka (Valerija Godnov).

Začeli bomo v soboto popoldne, končali v nedeljo, zagotovo enkrat 
zjutraj. Prenesite to vabilo vsej tržiški generaciji 1964.

Organizacijski odbor  Tržiški Abraham 2014
*Prijavnina je 30 €.

V ceno je vključen prigrizek, aperitiv za dobrodošlico, večerja z bonom za pijačo,  
sadje, sladko presenečenje in polnočna obara, skupinska fotografija, spominsko darilo  

in zabavni program.

vabila
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oglasi

Če ste reden obiskovalec tržiških hribov, 
verjetno že veste, da je taborniški dom na 
planini Šija ponovno v polnem pogonu. 
Taborniški dom v osrčju Karavank, na nad- 
morski višini 1528 metrov, je ob koncih 
tedna odprt že od konca aprila, med 15. 
junijem in 15. septembrom pa bo koča 
odprta vsak dan.
Šija je znana kot odlična izhodiščna točka 
za okoliške vrhove (Veliki vrh, Kofce gora, 
Kladivo, Škrbina), kot postojanka na poti 
ali pa končni cilj. Zaradi čred govedi je 
planina zanimiva za najmlajše, zaradi dob-
ro vzdrževane ceste pa dostopna tudi za 
gorske kolesarje. Oskrbnika organizirata 
programe za skupine: lahko se preizkusite 
v lokostrelstvu, kmalu boste lahko plezali 
tudi po umetni plezalni steni na zahodni 
strani koče ali preverili, če ste sposobni 
preživeti v naravi.
V domu je na voljo 32 ležišč v petih sobah, 
privoščite pa si lahko tudi depandanso za 6 
do 8 oseb, z lastno kuhinjo in sanitarijami. 
Na Šiji se lahko tudi izdatno okrepčate: po-
leg jote, golaža, klobase z žganci in zeljem 
ter jabolčnega zavitka za posladek boste 
lahko poskusili tudi slastno ajdovo omleto 
z gozdnimi sadeži.
Dom na Šiji je taborniški dom, zato velja 
izpostaviti še en pomemben podatek. Jeseni 
bo taborništvo v Tržiču znova ugledalo luč 
sveta. A več o tem razkrijemo v naslednji 
številki Tržičana.

Informacije:
GSM: +386 41 733 708 (Miha Teran)
e-naslov: mihateran15@gmail.com

V Križah za šolskim igriščem in nasproti pokopališča smo postavili dve klopci, ki 
pa sta že po devetih dneh izginili. Radi bi jih postavili nazaj, zato naprošamo vse, ki 
bi o teh klopcah kaj vedeli, da proti nagradi posredujejo informacijo na telefonsko  
št.: 041/688-285.

Pohodniki, kolesarji, avanturisti in taborniki! Šija spet vabi!

Alenka Teran Košir; foto: Dušan Podrekar

Obvestilo!
Zaradi rekonstrukcije in nadgradnje 
severnega trakta ZD Tržič bo otroška 
ambulanta dr. Hermine Krese do 1. 9. 
2014 delovala v prostorih ambulante 
dr. Bojane Kališnik Sušnik (nekdanja 
šolska ambulanta) v prvem nadstro-
pju ZD Tržič.

Ambulanta dr. Bojane Kališnik 
Sušnik bo delovala v prostorih 
ambulante dr. Tatjane Peharc  
(tel.: 04/5924-700).

Delovni čas in telefonske številke 
ambulant ostajajo enake.

Hvala za razumevanje!



 
 
 

 
 

 
 
 

OBČINA TRŽIČ in MESTNA OBČINA BOROVLJE  
vabita na 

12. EU PLES BREZ MEJA  
in semenj na starem Ljubelju 

V soboto, 16. avgusta 2014, od 10ih dalje  
 

Pokrovitelja: 
župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic 

župan Mestne občine Borovlje, g. Ingo Appé  
 

Brezplačen avtobusni prevoz iz Tržiča na Ljubelj: ob 8. uri, z Ljubelja v Tržič: ob 16. uri.  


