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Uvodnik

Pomlad je v mestu. Skoraj. Zakorakali smo v 
mesec, ki obeta veliko lepih trenutkov - dan 
žena, gregorjevo, materinski dan ter seveda 
prvi dan pomladi! Ja, najmlajši so na valenti-
novo pustno soboto in pustni torek tako glasno 
odganjali zimo, da se je ta verjetno res ustrašila.

Vonj pomladi, razigrano petje ptičk in brnenje 
pridnih čebelic. Pomlad pa ne prebudi le narave, 
pač pa tudi naše razpoloženje, ta magični letni 
čas nas obogati z dobro voljo, pozitivno energijo 
in razigranostjo.

Ob dnevu žena in materinskem dnevu bomo na-
menili pozornost ženam, materam. Lepa misel, 
prijazna beseda, pesem ali le objem, lahko tudi 
šopek rož. Tudi moški imajo ta mesec svoj dan. 
Najmlajši pa bodo svojo ustvarjalnost pokazali 
pri izdelovanju gregorčkov in barvanju pirhov 
ob aprilskih velikonočnih praznikih.

Dragi bralci, naj se vam vsak (pomladni) dan 
prikrade nasmeh na ustnice. Dovolite si uživati 
v drobnih in lepih trenutkih. 

Sergeja Valjavec
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Tržiška planinska pot - krožna pot po vrhovih nad 
Tržičem na naslovnicah Tržičana
Tržiška planinska pot je bila zasnovana spomladi leta 1991. 60 kilometrov krožne 
poti pelje mimo 10 kontrolnih točk, pohodnik s primerno telesno kondicijo pa pot 
obhodi v 5 do 6 dneh. Za uspešno opravljeno pot štejejo žigi v vašem dnevniku, za 
osebno zadovoljstvo pa predvsem prelepa gorska narava in čudoviti razgledi.
Ustanovitelj Tržiške planinske poti je sindikat tovarne Peko, kjer so se v preteklosti 
družili ljubitelji pohodništva in gorništva. Idejni oče Tržiške planinske poti je bil 
Jože Rožič, za pravilno evidenco registriranih pohodnikov pa še danes skrbi Alojz 
Hostnik. Od leta 1991 do je izpolnjen dnevnik oddalo 558 pohodnikov.
Pred leti je Planinsko društvo Tržič poskrbelo za ponatis dnevnika, ki je na voljo 
v nekaterih planinskih postojankah ob poti in v Turistično promocijskem in infor-
macijskem centru Tržič.
Izhodišče Tržiške planinske poti je v Tržiču. Parkiramo lahko na občinskem 
parkirišču ali pri Dvorani tržiških olimpijcev, nato se v smeri urinega kazalca 
lotimo vzponov na: Dobrčo (1634 m), Begunjščico (2060 m), Vrtačo (2181 m), 
Košutico (1968 m), Veliki vrh Košute (2088 m), Kladivo (2094 m), Košutnikov 
turn (2133 m), Stegovnik (1692 m), Storžič (2132 m) in Tolsti vrh (1715 m). O 
tržiški obhodnici si več lahko preberete na spletni strani visit-trzic.com v rubriki 
poti/planinske poti.
Na fotografiji: Begunjščica (avtor Janez Meglič).
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gasilcev je vse več, ženske prevzemajo tudi 
operativne naloge.
Varnostno tveganje predstavljajo tudi neka-
tere cestne okvare, plazovi in skalni podori, 
ki bodo zato ob začetku gradbene sezone 
skupaj s posodobitvami vodovodov najprej 
na vrsti.
Šport in kulturo ne vidimo kot strošek, 
pač pa kot naložbo, zato sredstva zanju, 
za razliko od številnih slovenskih občin, 
povečujemo. Številni v socialno varstvenih 
inštitucijah, domovih za ostarele, na stano-
vanjskem področju bodo še naprej deležni 
naše pomoči in podpore. 

Dobre misli za dobro 
delo
Hvaležen sem vsem, ki ste in še boste 
pomagali po svojih močeh Maželnovim iz 
Podljubelja, ki jim je ogenj uničil domačijo. 
Na dobrodelnem koncertu v Tržiču so 
spoznali, da niso ostali sami. Prižgali ste 
jim novo upanje. 

Občina Tržič ima 
sprejet proračun za 
letošnje leto. Pred-
stavlja pravni in 
finančni okvir za vse 
naše aktivnosti in 
konkretno zaznamuje 
življenje ljudi v lokal- 
ni skupnosti. Svet-
nice in svetniki, ki so 

predlog župana še dopolnili, izboljšali in 
nadgradili ter uskladili različne poudarke in 
interese, so ga soglasno sprejeli. Občinski 
svet je pomembno nalogo opravil zrelo, 
premišljeno in preudarno, kar je dobra po-
potnica za uspešno delo tudi naprej.

Zadolževanja ne bo
Običajno se pri proračunih v ospredje pos-
tavljajo investicije na različnih področjih. 
Osebno mi je najpomembneje, da za raz-
liko od države ne trošimo več kot imamo in 
da smo v proračunu zajeli in uskladili prav 
vsa področja delovanja v naši skupnosti. 
Po marčevskem vpisu bomo jeseni v vrtce 
sprejeli praktično vse otroke in skrbeli, da 
se bodo učenci in zaposleni v šolah še na-
prej dobro počutili in uspešno izobraževali. 
Sredstev bo dovolj za izvedbo programa 
povsod, kjer je Občina ustanovitelj od 
Zdravstvenega doma do Tržiškega muzeja. 
V proračunu namenjamo precej sredstev za 
pomoč in razvoj gospodarstva, promocijo in 
turizem ter ohranjamo oprostitve komunal-
nega prispevka za gospodarske investitorje. 
Dobro in uspešno poslujejo številna podjet-
ja, skrbi pa nas za največje, Peko. Mislim, 
da je prav in nujno, da država kot edini last-
nik, s škarjami in platnom v rokah, preveri, 
ali se obljubljeno in načrtovano tudi zares 
izpolnjuje in uresničuje. Bolje kot delitve 
na različno uspešne trgovske in proizvodne 
dele so se v preteklosti izkazali konkretni 
vložki v posodobitve, v nove oblike, mo-
dele in  pristope, v več znanja in motivacijo 
zaposlenih, ki skupaj z vodstvom in last-
niki tvorijo skladno celoto z jasnim ciljem. 
Številni uspešni podjetniki dokazujejo, da 
se tudi na področju čevljarstva da.
Komunalno podjetje s pridobitvijo evrop-
skega certifikata izkazuje jasno voljo in 
željo po napredku in izboljšanju storitev v 
dobro občanov. Trudili se bomo, da poletno 
preverjanje elaboratov cen prinese kakšen 
prihranek. Poseben poudarek že dajemo 
enoti za vzdrževanje cest. Po usklajevanju 
z vodstvi krajevnih skupnosti koordinacijo 
opravlja podžupan Dušan Bodlaj.

3

župan z nami

Varnost občank in 
občanov je na prvem 
mestu
V zadovoljstvo mi je, ko spremljam letne 
preglede dela gasilskih društev, ki so dobro 
opremljena z izobraženim kadrom. Mladih 

Gorski reševalci so nam dragoceni. Ker jim 
država zmanjšuje sredstva, jim bo Občina 
pomagala pri boljšem opremljanju. (foto: 
arhiv GRS Tržič)

Z dobrodelnega koncerta za Maželnove (foto: Luka Rener).

Vsem bralkam iskreno čestitam ob dnevu 
žena in materinskem dnevu.

     mag. Borut Sajovic,
     župan Občine Tržič

Spoštovane, 
spoštovani,
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iz dela občinske uprave
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Junija lani je Občina Tržič objavila razpis 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v na-
jem. Na razpis je prispelo 60 vlog pro-
silcev. Komisija za vodenje in nadzor 
postopkov pridobivanja in razpolaganja 
s stvarnim premoženjem je ugotovila, 
da vse pogoje izpolnjuje 51 prosilcev. 
Na prednostno listo je bilo uvrščenih 25 
prosilcev v kategoriji 1-članska družina, 7 
prosilcev v kategoriji 2-članska družina, 6 
prosilcev v kategoriji 3-članska družina, 8 
prosilcev v kategoriji 4-članska družina, 4 
prosilci v kategoriji 5-članska družina in 
1 prosilec v kategoriji 6-članska družina.

“Do sedaj smo že 115 občanom ustregli 
z dodelitvijo 15 stanovanjskih enot, še 
šestim prosilcem pa bomo ustregli v na-
slednjih dneh,” pojasnjuje župan Občine 
Tržič mag. Borut Sajovic. “Vse prejem-
nike neprofitnih stanovanj opozarjamo na 
sprotno in redno plačilo položnic in vseh 
stroškov, ki so vezani na stanovanje. Če 
posameznik ne poravna obveznosti do 
stanarine, elektro in komunalnega pod-
jetja ter upravnika stanovanja, namreč to 
breme preko občinskega proračuna preva-
li na vse tržiške davkoplačevalce, kar pa 
ni prav.«

Občina Tržič ima sprejet 
proračun za leto 2015
V četrtek, 22. januarja, so se na 3. seji ses-
tali svetnice in svetniki Občine Tržič. Na 
dnevnem redu so imeli devet točk, med 
njimi tudi razpravo o proračunu Občine 
Tržič za leto 2015, ki so ga soglasno spre-
jeli. Pred sejo so si svetnice in svetniki v 
družbi župana Sajovica ogledali kompleks 
Gorenjska plaža, ki je bil namenu predan 
lani poleti. Ogledali so si del, ki je predvi-
den za gostinski lokal, in podzemni del 
objekta, tako da je bila potem lažja razp-
rava na občinskem svetu. “Lokal na Gore-
njski plaži je potreben, vendar pa mora 
biti manjši. Za ta del je bilo v proračunu 
pogojno rezerviranih do 130 tisoč evrov, 
vendar bomo investicijo skrbno, previd-
no in preudarno načrtovali. Prepričan 
sem, da gostinski lokal v manjšem obsegu 
lahko odpremo do letošnjega poletja,” 
pravi župan.

Z velikim zadovoljstvom ob koncu 
poslovnega leta ugotavljamo, da preven-
tivni socialno – varstveni program Centra 
za socialno delo Tržič, Mladinski center, 
ki bo letos praznoval že 10. obletnico, 
uspeva ohranjati in širiti poslanstvo, ki 
smo si ga zastavili ob ustanovitvi. Pro-
gram je namenjen otrokom in mladim 
med 6. in 26. letom. V naših prostorih na 
naslovu Pot na Zali rovt 3 je vedno glas-
no in pestro. V preteklem letu smo imeli 
vključenih 99 otrok in mladih. V jutran-
jem času od 10.00 do 12.00 nas obiščejo 
mladi, ki potrebujejo pomoč pri opravl-
janju šolskih obveznosti, iščejo pomoč pri 
iskanju zaposlitve ter želijo pogovor, nas-
vet, pomoč ali informacijo. Po 12.00 uri iz 

Občina Tržič 
razpolaga z več kot 
230 stanovanji

Mladinski center Tržič 
(Center za socialno delo Tržič) 

Saša Pivk Avsec

Ljupka Cahunek

Proračun Občine Tržič bo imel v letošnjem 
letu na prihodkovni strani 12 milijonov 
evrov, na odhodkovni pa 15, 9 milijonov. 
Med obema branjema so bile upoštevane 
prav vse pobude svetnikov in svetniških 
skupin. Zadolževanje ni predvideno, raz-
liko bo Občina pokrila s prenosom likvid-
nih sredstev iz lanskega leta. 

šole pridejo otroci, ki potrebujejo pomoč 
pri šolskih nalogah. Vsak delavnik or-
ganiziramo različne zanimive delavnice, 
ki potekajo od 14.30 do 16.00. Do 18.00 
ure potekajo različne delavnice in skupine 
(delavnice za življenje, skupina za učenje 
slovenščine, skupina za mlade, itd) in 
učna pomoč za tiste, ki potrebujejo bolj 
individualne oblike dela. 
V Mladinskem centru skrbimo, da mladi 
v občini bolj kvalitetno preživljajo svoj 
prosti čas, se učijo novih spretnosti in 
življenjskih veščin. Otrokom, mladim in 
njihovih staršem nudimo pomoč in podpo-
ro. Za čim bolj celostno obravnavo otrok 
in mladih smo tesno povezani s strokov-
nimi delavci matičnega Centra za social-
no delo ter z drugimi strokovnimi delavci 
in svetovalci iz šol, vrtcev in drugih or-
ganizacij. Obiskujemo Dom Petra Uzarja 
Tržič in skupaj s stanovalci doma ohranja-
mo medgeneracijsko druženje in kulturno 
dediščino.
Za strokovno delo, predvsem za pomoč 
mladim za opravljanje svojih obveznosti 
v letošnjem letu skrbita strokovna delavka 
Katarina Kuzma in javna delavka Karin 
Šmitek ter skupina prostovoljcev. 

Vabimo vse, ki menijo, da bi vključitev 
v delavnice bila koristna za starše in za 
otroke, da se nam pridružite in skupaj z 
nami soustvarjate boljšo prihodnost mla-
dih v naši občini. Vedno bomo veseli 
vaših pobud in sodelovanja.

Center za socialno delo Tržič – Informacije uporabnikom naših storitev 

Spoštovani!

Seznanjamo vas, da ima Center za socialno delo Tržič uradne ure:

Vsak ponedeljek od 8. do 15. ure,
vsako sredo od 8. do 17. ure in 

vsak petek od 8. do 13. ure. 

Če se prvič obračate na nas oziroma ste se našli v stiski ali v težavah, vam nudimo socialno varstveno 
storitev PRVA SOCIALNA POMOČ, ki je na voljo ves poslovni čas centra, ne glede na uradne ure.

V okviru prve socialne pomoči bomo skupaj z vami opredelili vašo stisko in vam pomagali.

V kolikor pa potrebujete pomoč ali informacije pri urejanju statusa ali pravic se obrnite  
na informatorja (04- 59-71-209).

Več informacij vam nudimo na naši spletni strani. Z našo spletno stranjo vam želimo čim bolj približati 
delovanje naše institucije, olajšati dostop do informacij in o možnostih uveljavljanja pravic s področja 

socialnega varstva, predstaviti naše storitve ter vas seznaniti z aktualnimi dogodki in novostmi s  
področja našega dela.

V kolikor potrebujete več informacij, nas lahko pokličete na tel:. št. 04/59-71-200 ali obiščete.

      Ljupka Cahunek
      direktorica



tržičan   

Krajevna skupnost se predstavi
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Metka Kolevski

Na obronku, kjer k počitku sonce leže,
sezidali pobožni so Brezjani
že pred stoletji cerkev svete Neže,
naj jih tegob in vsega zlega brani,
naj, ko je čas, dni zimskih led razveže …
Potem vihar premnog je cerkev ranil …
V današnjih dneh zid starega zvonika
se pomlajene cerkvice dotika.

  /Tone Pretnar/

Ob vznožju 1634 m visoke Dobrče in ob 
regionalni cesti Tržič – Begunje se razpro-
stira Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču, 
ki vključuje tudi naselja Hušico, Visoče in 
Hudi graben. Cesta je bila zgrajena leta 
1830, pred njo je tod potekal slab kolovoz. 
Po tej cesti so oglarji iz Loma in Sv. Ane 
vozili oglje v fužine na Jesenice in Boh-
inj. Med drugo svetovno vojno so se na 
tej cesti v letu 1944 vrstili stalni napadi na 
nemška okupatorska vozila, tako, da so jo 
Nemci poimenovali kot "cesto banditov"  
/Banditenstrasse/. 
Sama vas Brezje, nekdaj Sveta Neža, 
je dobila ime po zavetnici podružnične 
cerkvice Sv. Neže, ime Brezje pa je 
poimenovano po brezah, ki so nekdaj 
poraščale te predele. Kako ugodna je 
lega te vasi glede na klimatske razmere, 
ko prebivalci tega kraja uživajo v jasnih 
dneh, soncu in prijetnih temperaturah, 
v nižini po ljubljanski kotlini pa morje 
megle, je znal ceniti že dr. Furlan, pred-
stojnik bolnišnice na Golniku, ki si je v 
letih 1930-1932 prizadeval na tem kraju, 
točneje Za vazom, zgraditi sanatorij za 
bolnike obolele za tuberkulozo. To mu je 
preprečila druga svetovna vojna, na tem 
kraju pa je danes naselje počitniških in 
stanovanjskih hišic. 
V krajevni skupnosti živi okoli 510 
prebivalcev, ki svoje interese združujejo v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Brezje 
pri Tržiču ter Društvu Sveta Neža za 
ohranjanje kulture in razvoj kraja. V kra-
jevni skupnosti proizvodnih obratov ni-

Krajevna skupnost 
Brezje pri Tržiču

mamo, nekaj je obrtnikov, trgovine ni, de-
luje samo gostinski lokal, otroci pa imajo 
otroško igrišče.
Prostovoljno gasilsko društvo Brezje pri 
Tržiču deluje že od leta 1961. V društvo 
je vpisanih je 70 članov in 220 podpornih 
članov. Društvo je vključeno v Gasilsko 
zvezo Tržič, je eno od manjših društev 
in v skladu z zahtevami, razpoložljivo 
opremo in članstvom opravlja javno gasil-
sko službo na območju krajevne skupno-
sti. Usposobljenost članstva se gradi na 
izobraževanjih, z vajami in na tekmovan-
jih. 
Društvo Sv. Neža za ohranjanje kulture 
in razvoj kraja praznuje letos deseto ob-
letnico delovanja. S svojim delovanjem 
si prizadeva prispevati k razvoju kraja in 
prijetnejšemu življenju v njem z razvijan-
jem ljubiteljskih dejavnosti, vzpodbujan-
jem ustvarjalnosti in izobraževanjem na 
kulturnem in okoljevarstvenem področju. 
V društvu deluje 5 skupin: Mešani pevski 
zbor Dobrča, Rokodelska skupina Nežke 
ter Skupina prijatelji Rožnovenske poti, 
medtem ko Otroška dramska skupina in 
Dramska skupina Bodoči Bodeči zaradi 
pomanjkanja kadra trenutno nista aktivni.
Skupina prijateljev Rožnovenske poti vas 
vabi na organizirana romanja v letu 2015, 
in sicer v soboto, 14. marca, soboto, 16. 
maja, soboto, 3. oktobra in soboto, 12. de-
cembra. 
Ob 20. obletnici samostojne Slovenije 
smo vaščani krajevne skupnosti Brezje pri 
Tržiču postavili spominsko ploščo svo-
jemu krajanu dr. Janku Brejcu, politiku 
in državniku pred prvo svetovno vojno 
in prvih letih po njej. Rodil se je 18. 11. 
1869 pri Jerinu. Študiral je v Ljubljani in 
Celovcu. V letu 1895 je na Dunaju diplo-
miral na pravni fakulteti. Leta 1901 je bil 
izbran v Deželni zbor Kranjske kot po-
slanec Slovenske katoliške stranke. Toda 
že po dveh letih ga je srce zvabilo nazaj na 
Koroško, delal je kot odvetnik v Celovcu 

in bil aktiven med koroškimi Slovenci. 
Leta 1918 je moral zaradi takratnih razmer 
zbežati s Koroške in je prišel v Ljubljano, 
kjer se je 31. oktobra 1918 sestavila prva 
slovenska narodna vlada, v kateri je dr. 
Brejc prevzel poverjeništvo za notranje 
zadeve, naslednje leto, 20. januarja 1919 
pa je dr. Brejc postal predsednik Deželne 
vlade Slovenije in ostal na tem mestu vse 
do 24. decembra 1920. Za časa njegove 
vlade se je vršil tudi koroški plebiscit. 
Še na enega moža ne smemo pozabiti. 
Polde Bibič, kralj odra in gledališki ter 
filmski velikan je dolga leta živel v hišici 
v Motanah. Ob njegovi smrti leta 2012 
smo v krajevni skupnosti pripravili pri-
reditev, posvečeno njemu in jo poimeno-
vali SPOMINJARIJE. Vsako leto na 
predvečer šuštarske nedelje pripravimo 
prireditev, na katero povabimo njegove 
sodelavce, prijatelje, znance in sorodnike, 
ki z nami obudijo spomin nanj. 
V tem kratkem prispevku smo vam pred-
stavili našo krajevno skupnost. Mogoče se 
boste odločili, da odidete po Rožnovenski 
poti, mogoče boste obiskali kočo na 
Dobrči ali obiskali bližnji planšariji. 
Prisrčno vabljeni v naše kraje. 

(Iz zapiskov Boštjana Gabrovška, Jane 
Grohar in Milana Valjavca.)



marec 2015

podružnico v samem mestu, Tržič pa Mauthausen s podružnico 
na Ljubelju. Mesti sta poleg omenjenega imeli še celo vrsto prav 
neverjetnih podobnosti. 

Takoj sem ga seznanil s sklepom Skupščine Občine Tržič, ki 
je 1989. leta sprejela moj predlog, da Občina Tržič postane bo-
ter partnerstvu med mestoma Untergrombach in Ste-Marie-aux-
Mines (mesto Untergrombach je bilo v tistem času samostojna 
občina). S tem sklepom Občine Tržič je bila bojazen, da mes-
to Ste-Marie-aux-Mines ne bi sprejelo partnerstva z nemškim 
mestom Untergrombach, odstranjena.

Sledil je prvi obisk tržiške občinske delegacije v samostojni 
Sloveniji v Ste-Marie-aux-Mines. Vodil jo je župan Smuk s so-
progo. Člani pa smo bili: predsednik IS Frančišek Meglič s sopro-
go, Zvonka Pretnar in Tine Tomazin. V Ste-Marie-aux-Mines nas 
je sprejel župan Roland Mercier s soprogo, najožjimi sodelavci 
in predsednikom komiteja za pobratenje Armandom Fleckom. 
V mestni hiši nas je čakal takratni nadžupan Bruchsala B. Doll 
Bruchsal s soprogo in predsednikom mestne četrti Untergrom-
bach dr. H. J. Linkom. Doll se je najprej zahvalil Tržičanom za 
botrstvo nad partnerstvom med mestoma, nato pa poudaril, da 
vse obveznosti iz partnerstva po sklepu njihovega mestnega sveta 
prevzema mesto Bruchsal. Od takrat naprej so komunikacije 
potekale preko vodstev Občin in njihovih Komitejev pobratenj. 
Razvilo se je tesno sodelovanje med vsemi tremi mesti: Ste-Ma-
rie-aux-Mines, Bruchsal in Tržičem. 

Sodelovanje z g. Smukom je bilo v vsem njegovem mandatu zelo 
intenzivno, še posebno ob napadu JLA na Slovenijo in kasneje ob 
uveljavljanju Slovenije v evropskem okolju po osamosvojitvi. To 
je razvidno v knjigi »Kaj bo z vami«.

spremljamo, poročamo

mag. Borut Sajovic, foto: Mirko Kunšič

Tine Tomazin

Petru Smuku v slovo

V spomin tragično preminulemu 
prvemu tržiškemu županu po  
osamosvojitvi ing. Petru Smuku

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

V začetku februarja smo se v Križah z žalostjo v srcu in hvaležnim 
spominom poslovili od g. Petra Smuka, župana Občine Tržič, 
oziroma predsednika trodomne Skupščine Občine Tržič, kot so 
to odgovorno in zahtevno nalogo imenovali v letih 1990-1994. 
Šlo je za viharno obdobje osamosvojitve naše države in korenito 
spreminjanje gospodarskega ter političnega sistema.

Gospod Peter se je izkazal kot dober, vztrajen in skrben gospodar. 
Pri iskanju odločitev so mu pomagale njegove bogate življenjske 
izkušnje, izjemno praktično znanje in velika želja po odkrivanju 
novega. Obdobje osamosvojitve so zaznamovale velike težave 
slovenskih in tržiških podjetij ter reorganizacija državne uprave. 
Kljub vsemu so bile v naši občini opravljene številne pomembne 
in potrebne investicije, ki nam dobro služijo še danes. Gradile so 
se nove ceste in kanalizacije v Križah z okolico, ceste v Lomu in 
Lešah. Opravila se je varnostno in ekološko pomembna selitev 
Peko Pura iz mestnega jedra in začelo se je dolgotrajno reševanje 
denacionalizacijskih zadev. Začelo se je iskanje energetskih 
rešitev, saj je bil izjemen poznavalec problematike.

Segel bom v čas nadvse živahnega vrveža pred prvimi volitvami 
v samostojni Sloveniji. Vznikle so nove stranke z novimi obrazi. 
V Turističnem društvu v Tržiču sta me obiskala pokojni Peter 
Belhar in Anton Kramarič. Takoj sta me pričela nagovarjati h 
kandidaturi za župana Občine Tržič, češ, da vsi vedo, da sem že 
nekaj let pred osamosvojitvijo izstopil iz partije, ki jo je takrat v 
Tržiču vodil Jože Klofutar (sekretar občinskega komiteja ZKS). 
Predlog sem gladko zavrnil. Zanimalo pa me je, kakšna imena 
so naplavile nove stranke. Prav kmalu pridemo do Petra Smuka, 
ing. strojništva. Družino sem poznal in sem ga tudi predlagal kot 
kandidata za župana Tržiča. Nisem vedel, v kateri stranki je. Po-
vedala sta mi, da je član Grosovih liberalcev. Povedala sta mi 
tudi, da Tone Kramarič kandidira za poslanca v Državni zbor. 
Odšla sta s predlogom in bila sta tudi oba izvoljena na prvih volit-
vah samostojne Slovenije. 

Ing. Peter Smuk me je kmalu povabil k sodelovanju. Zelo hitro je 
dojel veličino in pomen pobratenja Tržiča z alzaškim mestom Ste-
Marie-aux-Mines. Tem bolj, ker ga je takoj po izvolitvi obiskal 
njegov profesor s fakultete, g. Hlebanja, preživeli taboriščnik iz 
Mauthausna. Mesti sta imeli edinstveno skupno točko, koncen-
tracijski taborišči: Ste-Marie-aux-Mines Natzweiller-Struthof s 
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Peter Smuk na starejši fotografiji, še iz časov na Občini Tržič. 

Vsako slovo je boleče in žalostno. Kljub vsemu pa ostaja občutek 
hvaležnosti, veselja in zadovoljstva, da smo del poti, prehodili 
skupaj. G. Smuk, počivajte v miru, v slovenski zemlji, ki ste jo 
ljubili in ji osebno pomagali pri njeni osamosvojitvi. 

Soprogi in družini, želim v osebnem imenu in v imenu vseh 
občank in občanov iskreno sožalje.
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David Ahačič

Saša Pivk Avsec, foto:Marija Lavtar

Ambulatorij odpira svoja vrata

Rožnovenska pot je “naj pot 2014  
v kranjski regiji”

Severni del Zdravstvenega doma Tržič dobiva novo podobo. V 
delu zgradbe, ki bo odslej namenjen trem zasebnim ambulantam, 
je bila v celoti narejena rekonstrukcija pritličja, dozidan nov vhod 
z dvigalom in zgrajeni dve novi ambulanti v mansardi.

V pritličju Ambulatorija že deluje Zasebna otroška in šolska ambu-
lanta Hermine Krese, dr.med.; v mansardi pa bosta imeli prostore 
Ambulanta Vita Tatjane Peharc, dr.med., in Ambulanta družinske 
medicine Bojane Kališnik Sušnik, dr.med. Sodobni kompleks 
bo nudil bolnikom boljše pogoje zdravljenja in rešil prostorsko 
stisko v Zdravstvenem domu Tržič. Investicijo so v celoti izpeljale 
zasebne zdravnice.

Z delom v novih prostorih bosta ambulanti dr. Peharčeve in dr. 
Kališnik Sušnikove začeli 2. 3. 2015.

Slovesna otvoritev novih ambulantnih prostorov bo 6. 3. 2015, v 
soboto, 7. 3. 2015, bomo imeli dan odprtih vrat. Vljudno vabljeni 
na ogled novih prostorov od 9h do 11h. 

Več o novi pridobitvi v prihodnji številki Tržičana.

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za goz-
dove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje že oktobra 
lani v Portorožu podelila priznanja za NAJ POT v vseslovenski 
akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna pod častnim pokroviteljst-
vom predsednika države Boruta Pahorja. V soboto, 31. januarja 
2015, pa so bila na sejmu ALPE-ADRIA – tu-
rizem in prosti čas podeljena še priznanja za Naj 
območne poti. V Kranjski regiji je to priznanje 
prejela Rožnovenska pot. Ta 12 km dolga ro-
marska pot je od ideje leta 2009 do zaključka 
projekta 2012 zaživela s pomočjo evropskih 
sredstev iz LAS Leader projekta “Odkrijmo 
skrite kotičke našega podeželja” na območju 
tržiške in radovljiške občine. Pri izvedbi poti sta 
sodelovali Društvo Sv. Neža za ohranjanje kul-
ture in razvoj kraja z Brezij pri Tržiču in Društvo 
Kranjčani materam iz Kranja. 
O podelitvi je ga. Marija Lavtar povedala nasled-
nje: »Med programom, ki so ga izvajali folklorna 
skupina iz Svečine in Monika Stržinar iz Brezij 
pri Tržiču s harmoniko, podelili priznanja vsem 
regijskim prejemnikom iz Slovenije. Priznan-
je je prevzela predsednica skupine Prijatelji 
Rožnovenske poti, ki deluje v okviru Društva 
sv. Neža, in avtorica projekta, ki ga izvaja z 
društvom Kranjčani materam iz Kranja, ga. Jana 

Grohar. To je bil res praznik za nas! To priznanje je tudi dokaz, 
da je možno z malo denarja storiti veliko, če je pripravljenost 
tudi na prostovoljno delo za dobro kraja in domovine. Opažam 
več srečnih in zadovoljnih ljudi med takšnimi, ki se trudijo ter s 
pomočjo drugim osrečujejo sebe in ustvarjajo izjemne dosežke.«
“Pot ima velik potencial za nadaljnji razvoj turizma na podeželju 
in ponuja možnost dodatnih dejavnosti na kmetijah ob poti,” po-
jasnjuje župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in dodaja, da na tej 
poti vidi veliko dodano vrednost, ki jo številni turistični produkti 
marsikdaj nimajo. “Samo Rožnovensko pot smo ljudje, ki živimo 
ob njej, vzeli za svojo. Na kar nekaj točkah ob poti so se pojavili 
posamezniki, ki imajo obiskovalcem kaj ponuditi. Pa naj bodo to 
kmetijski pridelki, sadike rastlin ali izdelki domače obrti, tako da 
je zgodba izvirna in izjemna.”
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Požar na Rebru 
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Marija Janc, foto: Tomaž Gregorec

27. 1. 2015 okrog 1. ure ponoči je zagore-
lo na stanovanjski hiši v naselju Reber 
v Podljubelju, po domače pri Maželnu. 
Ognjeni zublji so kljub hitri intervenciji 
podljubeljskih gasilcev in gasilcev iz Bis-
trice in Tržiča popolnoma uničili stano-
vanjsko hišo, ki jo je 300 let vzdrževal 
in obnavljal rod Maželnovih. Sedaj pa so 
naenkrat ostali brez strehe nad glavo gos-
podarica Lenčka, njena 92-letna mama 
in sin Matija Polajnar, ki se je v zadnjem 
času zelo trudil in si v mansardi uredil 
zelo lepo stanovanje.
Takoj, ko smo izvedeli za to nesrečo, smo 
sklicali sejo UO KORK Podljubelj. Vse 
članice in član so se seje udeležili. Že vsi 
so predvidevali namen tega sestanka in 
kaj hitro smo se odločili, kako ukrepati v 
tej situaciji. Odločili smo se za nabiralno 
akcijo. Pripravili smo nabiralne pole, jih 
opremili z kratkim opisom nesreče in z 
žigom KORK Podljubelj.
Že po ustaljeni praksi so prostovoljci 
prevzele nabiralne pole, ki so razdeljene 
na 5 delov vasi. Nada Gliha, Minka in 

Sredstva za pomoč pri obnovi Maželnove domačije lahko še vedno nakažete na  
TRR Župnijske Karitas Tržič-Bistrica SI56 9067 2000 0693 417, namen: za pogorelo 

domačijo ali na TRR OZ Rdečega križa Tržič SI56 0510 0801 0063 548, namen:  
za žrtve požara v Podljubelju. 

Z a h v a l a

Družina Polajnar – Maželnovi iz Podljubelja, se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
pomagali, ko je v noči na 27. januar pogorela naša domačija, na katero smo bili ponosni 

zaradi njene častitljive starosti in katero smo pred požarom skrbno obnavljali iz spoštovanja 
do generacij pred nami. 

Zahvaljujemo se sosedom, gasilcem PGD Podljubelj, Bistrica pri Tržiču in Tržič, Občini 
Tržič, Občini Naklo, Župnijski Karitas Tržič – Bistrica, RK Tržič, posebno Krajevni organizaciji 

Rdečega križa Podljubelj, krajanom Podljubelja, organizatorjem in sponzorjem dobrodelne-
ga koncerta, Športnemu društvu Podljubelj, Fotoklubu Tržič, Obrtni zbornici Tržič, Slovenski 

ljudski stranki in vsem neimenovanim, ki nam ob tej nesreči tako velikodušno pomagate. 
Naj se vam dobro z dobrim povrne! 

Družina Polajnar iz Podljubelja

Joža Marn od Deševne do Petelinove 
Gube, Marjeta Nemc, Julka Srečnik, 
Deševna in del naselja Plaz, Marija Janc 
naselje Plaz, Kristina Golmajer, Marija 
Kavar od Plaza do Lajba in Ljubelj, Franci 
Janc pa pod Košuto. V parih dneh so vsi 
opravili svoje delo. In ko smo se potem 
zbrali in prešteli nabran denar, smo ugo-
tovili, da so naši vaščani daroval 7704 €. 
Prebivalci naselja Reber so se skupaj z 
tamkajšnjimi vikendaši dogovorili in sami 
organizirali nabiralno akcijo. V imenu 
KORK Podljubelj se vsem, ki so darovali 

svoja sredstva, prav lepo zahvaljujem. Na-
bran denar pa je skupina aktivistk odnesla 
osebno v roke Lenčki Polajnar, ki se tudi 
vsem darovalcem lepo zahvaljuje. KORK 
Podljubelj ima na posebnem računu hran-
jen denar, ki je namenjen samo za to, če 
se v vasi kaj hudega zgodi. Prav to pa 
se je sedaj pripetilo družini Polajnar. 
Zato bomo iz teh dolgoletnih prihrankov 
družini ob hudi nesreči podarili 2000 €. 
Družini želimo, da bi si čim prej zgradila 
nov dom in da bi domačija pri Maželnu na 
Rebru živela še naprej.
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Zahvala skupine Leske

Zahvala Športnemu društvu 
Strelica za nesebično pomoč
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Metka Kokalj, foto: Luka Rener

Suzana Kolar Oljačič in Ksenija Kaštrun, foto: Urban Meglič

V soboto, 31. 1. 2015, smo skupina Leske 
iz Leš v Kulturnem centru Tržič pripravile 
dobrodelni koncert, namenjen obnovi 
lešanske šole. Dogodek je izredno lepo 
uspel in namen je bil dosežen. Za pester 
program so poskrbeli: mladinska dramska 
skupina iz Leš, predstavnici skupine Resa 
iz Čirč, Mladi škorci iz Osnovne šole Bis-
trica z mentorico Jožico Seifert, Kresnički 
iz Kovorja z mentorico Andrejo Pogačnik 
ter njihovi spremljevalni mladi glasbeni-
ki, Folklorno društvo Kranj, Fantje s treh 
bregov, Tomaž Ahačič - Fogl, baritonist 
Ivan Andres Arnšek in virtuoz na harmo-
niki Niko Kraigher, violinistki Eva Iskra 
in Karmen Perko z mentorico Hermino 
Matjašič, Leske s Tonetom in Salvinom 
ter Irma Lipovec z idejno zasnovo, soob-
likovanjem, režijo, sceno in vodenjem 
programa. Pri programu so sodelovali še 
Nina Bohinjc kot sovoditeljica in župan 
Borut Sajovic s svojim odličnim nagovo-
rom. Da je dogodek nemoteno in tekoče 
potekal, so v zakulisju poskrbele Andreja, 
Joži in Alenka.
Svoj pomemben prispevek so dodali 
še: Brigita in Iztok Brlek s prevozom in 
pomočjo pri pripravi scene, Ana in Boris 
Šter z razstavo slik Leš iz likovne de-
lavnice paraplegikov in podarjeno sliko 
velike vrednosti, katere izkupiček bo na-

Družini Kolar Oljačič in Kaštrun se zahvaljujeva vsem dona-
torjem in mag. Klemenu Grašiču (Športno društvo Strelica) za 
prejeta prekrasna in funkcionalna gospodinjska aparata blagovne 
znamke Bosch, ki jih je prispevalo podjetje BSH hišni aparati 
d.o.o. Nazarje. Družina Kolar Oljačič je prejela hladilnik z zam-
rzovalno skrinjo, družina Kaštrun pa pralni stroj. Oba gospod-
injska aparata so nam dostavili še pred Božičem in nam tako 
polepšali praznike ob koncu leta 2014. 

Zadnji dan v mesecu januarju (31. 1. 2015) so nas organizatorji 
23. Smučarskega teka gospodarstvenikov, diplomatov in politi-
kov povabili na Pokljuko. Bil je prečudovit dan brez enega sa-
mega oblačka na nebu, kot prava zimska pravljica. Z otroci smo 
uživali na sankanju ter v pravi zimski idili na Pokljuki. Organi-
zatorji prireditve so nas pogostili s toplim obrokom, pijačo ter 
sladico. Po končanem tekmovanju smo se vsi skupaj udeležili 
podelitve priznanj, kjer so nas presenetili z dodatnimi paketi 
donatorja Založba Didakta iz Radovljice, ki je našim družinam 

menjen za obnovo šole, vsi, ki so prispe-
vali pecivo, pripravljali darila za goste 
in pomagali pri pripravi pogostitve. Med 
temi bile tudi naše pridne Leske: Dragi, 
Rezka, Francka, obe Marici, Gizela, Vida, 
Majda, Metka, Marjana, Tinca, Joži, 
Salvin, Lojze, Mimi, Tone, Ada, Angela, 
Štefka, Silva ter Tilen. Žiga Lipovec je 
kot izkušena gostinka priskočil na pomoč 
pri pogostitvi, Miran Perko je poskrbel za 
izdelavo promocijskega materiala, Milan 
Malovrh pa je prispeval odlične fotografi-
je iz preteklosti.  
Za ostalo tehnično pomoč in dvorano so 
poskrbeli: reditelja Franci Pogačnik in 
Stanko Šolar, tonski mojster Klemen Bo-
hinc, Bios, Občina Tržic in TPIC. Tudi 

brez pomoči medijev ne bi šlo. Sodelovali 
so: Gorenjski glas, Radio Gorenc, Ra-
dio Ognjišče, Radio Triglav ter občinsko 
glasilo Tržičan.

Vsem in vsakemu posebej iz srca hvala, 
posebej še obiskovalcem in vsem, ki so 
prispevali za obnovo lešanske šole. Če 
smo koga izpustili, je bilo to nenamerno 
in  se iskreno opravičujemo.

Na sestanku sveta KS Leše je bilo dogo-
vorjeno, da se najprej na stavbi šole pop-
ravi streha, nato pa se uredi prostor, kjer 
se družijo Leske, aktivnosti v to smer že 
potekajo! Če bi kdo želel še prispevati 
kakšen evro, se lahko obrne na KS Leše.

podaril poučne in zanimive otroške ter mladinske knjige. Tudi 
zaposleni v UniCredit banki so priskočili na pomoč in za obe 
družini skupaj zbrali več kot 80 kg prehrambnih in kozmetičnih 
izdelkov. 

Obe družini se še enkrat zahvaljujeva vsem donatorjem in direk-
torju prireditve mag. Klemenu Grašiču za vsa prejeta darila ter za 
prijeten dan na Pokljuki. 

Hvala!



tržičan   

23. Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov, Pokljuka 2015

Nekaj  zanimivih utrinkov 
s prireditve

Resnično pravljičen dan!

Tekmovalke iz oddaljene Finske.

Taktično preračunavanje pred tekmo.

Organizator: Športno društvo STRELICA
Pripravil: mag. Klemen Grašič
Foto: Urban Meglič in Jure Tarman

Celotno fotogalerijo si lahko ogledate na  
naši spletni strani: www.strelica.si

FANice nemške diplomatske reprezentance.

Sproščeno druženje ob domačih 
jedeh.

Na vso moč že na štartu.

Ženske niso vplivale na vreme.

Izbira tehnike za najhitrejše.

Kljub oddaljenosti do cilja sem  
zmagovalka!

Vsi komaj čakajo na spust.

Sladke nagrade za najlepše.

Gospodarski simpozij POKLJUKA 2015.

Tudi organizator potrebuje okrepčilo: Na zdravje!

Na progi je treba bit’ borben!
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V začetku februarja se je Tržič zopet za las izognil požigu. Pustna 
maskota mesta Tržič  petelin  je namreč ponovno zagrozil, da bo 
požgal mesto, če ne bo dobil ključa mestnih vrat. V soboto je na 
tržnem dnevu ponosno prevzel oblast in dobili smo novo karneval-
sko županjo. Letošnji tržiški karneval je trajal kar tri dni.
V nedeljo se je od Hipermarketa proti mesnemu jedru se je na pot 
podalo, skupaj s Pihalnim orkestrom Tržič, več kot 12 skupinskih 
mask različnih društev in prostovoljcev. Članice KUD Leyli so 
predstavljale zimo, KUD  Ampus se je prelevilo v junake filma 
Hobit, prostovoljke iz Podljubelja so predstavljale Sadje  5 na dan, 
glavni gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Tržič je bil gasi-
lec Samo, naokoli so krokale Vrane, Štirje letni časi so odganjali 
zimo, Klovni pa so kot vedno zganjali takšne in drugačne norčije. 
Le kdo bi si mislil, da je Tržič tako pomembno mesto, da so nas 
obiskali svetovni veljaki Obama, Putin, Junker, Tsipras in Merklo-
va, ki so letos odločali o najboljši maski. Zmagal je KUD Ampus, 
ki si je poleg nagrade prislužil tudi nošenje zastave na naslednjem 
karnevalu.
Na pepelnično sredo smo pusta pokopali. Čez dan je ležal pred 
občinsko stavbo, nato pa smo ga pospremili na njegovo zadnjo 
pot. Sežgali smo ga pri sv. Jožefu, kjer je sledila pogrebščina. 
Odpusta smo se poslovili ob žalostinkah.  Zahvaljujemo se vsem 
sodelujočim na letošnjem karnevalu, zlasti pa Avtohiši Šivic, ki je 
poskrbela za krofe, in gasilcem PGD Tržič, ki so preprečili velik 
požig mesta Tržič ter nedeljsko povorko pripeljali do mestnega 
jedra.
Hvala tudi vsem maskam, ki ste se tako množično udeležile 
pustne povorke. Obljubljamo, da vas naslednje leto čaka veliko 
presenečenje ...

V okviru čezmejnega sodelovanja tržiških  
kulturnih društev s Kulturnim in komunikacijskim 

centrom v Šentjanžu v Rožu bodo mladi  
zamejski igralci v kulturni dvorani v Križah v 

soboto, 14. marca, ob 10. uri ponovili odlično 
Ježkovo predstavo Zvezdica Zaspanka. Vstopnine 

ne bo, priporočamo pa prostovoljni prispevek. 

Prijazno vabljeni!

Kulturna izmenjava s severnimi sosedi se bo nadaljevala maja v 
Tednu ljubiteljske kulture, spored pa bo objavljen tudi na spletni 
strani Zveze kulturnih organizacij Tržič (www.zkotrzic.si).

Polona Brodar
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Uresničujemo vaše želje

Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti

KUD Načeta paleta in Prešernov dan

Nova strategija slovenskih splošnih knjižnic knjižnice izrazito us-
merja v sodelovanje z okoljem in uporabniki. Tako tržiška knjižnica 
mnoge vsebine vključi v svoj program prireditev prav na izraženo 
pobudo in željo občanov Tržiča.
Kot prva je bila v januarju naša gostja Almedina Ramič, ki nam jo 
je priporočil Klub tržiških študentov. V Gambiji je gostja delala kot 
prostovoljka, tamkajšnji ljudje so ji zlezli pod kožo in v srce, to se je 
čutilo v njenem navdušenem podajanju zelo zanimivega potopisnega 
predavanja. Sledili so ji Esad Babačić, pevec, pesnik, pisatelj, tek-
stopisec in novinar; Izidor Gašperlin, zakonski in družinski terapevt; 
Dunja Čebulj Istenič in Marjanca Bahar, ki sta predstavili Hildegar-
dino domačo lekarno in Bachove cvetne esence. Februarja smo gos-
tili 4. srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča, ki ga razpisuje JSKD 
OI Tržič. Breda Miščevič, Jana Kus, Tadeja Fister, Marjetka Bohinc, 
Anton Janša in David Ahačič so iz svojih predalov na ogled postavili 
svoje besedno ustvarjanje; Jelka Snedic je pripovedovala o romanju s 
kolesom k trem kraljem v Kelmorajn (Köln); zobozdravnici Veronika 
Sekulič in Barbara Kastelic sta svarili pred škodljivostjo sladkorja, 
ki ga naši otroci vsako leto pojedo prek 66 kg; Samo Rugelj, Boštjan 
Videmšek in Žiga X Gombač pa so predstavili 100-kilometrski ultra-
maraton v puščavah in gorah južnega Utaha.
Če vam je žal, da se nam vsaj kdaj niste pridružili, družili se bomo še 
naprej, pridite. Tematski teden za zdravje – Poskrbim zase - je obetal 
srečanje s tremi strokovnjaki, žal je tretji zaradi obilnega sneženja od-
padel in je prenesen v april. To je srečanje z Vlasto KUSTER, specia-
listko za tehniko EFT (v ljudskem jeziku temu pravimo tapkanje), ki 
mnogim pomaga trajno odpraviti depresijo in različne strahove.

Zakaj ne?
Kakšna sreča, da ne živimo v časih, ko je bilo branje in pisanje le za 
izbrance. V kakšni neukosti in podrejenem položaju je bil in je nepis-
men človek. 
Poleg izobrazbe in boljšega socialnega položaja je branje tudi tera-
pevtsko. Sprošča, povezuje. Ko starši z otrokom sedejo na kavč in 
mu prebirajo zgodbe, dopolnjene s prelepimi ilustracijami, so to tre-
nutki topline, miru, sreče, povezanosti, varnosti. S kakšnimi stroški 
je to povezano? Nikakršnimi. Otroci so lahko brezplačno včlanjeni v 

ISKRICE, nova skupina v KUD Leyli, bo namenjena spodbujan-
ju domišljije in talentov naših najmlajših. Otroci se bodo družili, 
izražali svojo pristno ustvarjalnost in preko različnih tehnik razvijali 
kreativno mišljenje, socialne ter motorične spretnosti. Pomembno se 
nam zdi, da otroci osvojeno znanje tudi predstavijo, zato jim bomo 
nudili tudi možnost nastopanja na letni produkciji in drugih kulturnih 
prireditvah. Vabimo vse male umetnike, da se nam pridružite!
Mentorici skupine bosta strokovni delavki Alteršole, pedagoginja in 
komunikologinja Iris Šober ter socialna delavka Monika Valjavec.

"Mladen'či! Zdaj se pije
Zdravica vaša, vi naš up!"

Da se mladi Tržičani še kako zavedamo pomena kulturnega udejs- 
tvovanja na lokalni ravni, smo člani KUD Načeta paleta kmalu 
spoznali, ko smo razpravljali o načrtih za novo razstavo. Prešernov 
dan je bil očitna izbira, saj nam naš največji pesnik predstavlja vzor 
za kulturni boj, uporabo slovenskega jezika in pravico do izražanja.
Ker ima Tržič svojega pesnika, Vojteha Kurnika, smo k sodelovanju 
povabili tudi Tržiški muzej, ki je obiskovalcem prijazno odprl vrata 
v njegov dom in njegove pesnitve. Kljub razlikam med avtorjema, 
ki sta, sicer z manjšim zamikom, živela v istem časovnem obdob-
ju, smo želeli pokazati na dejstvo, da je kulturnik vsak, ki izraža 
kakršnokoli mnenje na globok, premišljen in časten način. Člani 

Marinka Kenk-Tomazin

Stana Petković

Matevž Urbančnik, foto: Tomaž Frelih Yoldi

knjižnico do osemnajstega leta. Seveda, treba pa se je odlepiti od dela 
oziroma še večje pasti: računalnika in televizije. Toda verjemite, dragi 
starši, otroci so tega vredni! Podatki Statističnega urada RS kažejo, da 
je bilo 1. 7. 2014 v občini Tržič 1041 otrok v starosti 0-6 let, v starosti 
1-6 let pa 900. V knjižnico vpisanih predšolskih otrok pa je bilo 344. 
Komaj dobra tretjina. Ponekod je doma toliko slikanic in zgodb, da 
zadoščajo, vedno pa lahko ponudba v knjižnici zelo poveča pestrost 
izbora. 
Ker verjamemo v koristnost in moč branja, se trudimo knjižnice, vrtci, 
šole. Ampak prvi so vedno starši. Kaj ni to čudovito? Izkoristite ponujeno.

društva morda še nismo najbolje izpiljeni v tehnikah umetniškega 
ustvarjanja, vendar zelo radi delimo naša mnenja z vami. Razstava 
Jaz sem Prešeren zaobjema delo 12 avtorjev in skuša vizualno inter-
pretirati Prešernovo poezijo v različnih tehnikah in na vsakemu las-
ten način. Ogledate si jo lahko ob prireditvah, ki se bodo odvijale v 
Kulturnem centru Tržič v naslednjih mesecih. Posebna zahvala gre 
Hani Zagmajster in Mojci Mežek za recitacije ter Mihaelu Kavčiču 
za kitarski vložek. Zahvaljujemo se tudi Občini Tržič, ki nam je 
omogočila razstavljanje v preddverju Kulturnega centra Tržič ter 
županu Borutu Sajovicu, ki je prireditev dodatno popestril z izbrano 
poezijo.
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Tudi v letu 2015 nadaljujemo z  zbiran-
jem spominov izpred petdesetih let. Iz 
spominov Tržičanov o gradnji ljubeljske 
ceste tokrat objavljamo tiste, ki sta nam 
jih zaupala Alojz in Mara Petrovič. Prav 
gradnja ceste je močno vplivala na njuni 
življenji, saj ju je pripeljala v Tržič, kjer sta 
se spoznala in si potem tukaj tudi ustvarila 
družino. Za pričujoči prispevek je zaslužna 
njuna hči Lili Tekavec, ki se je odzvala 
na naše pozive v Tržičanu. Zanimivo je, 
da sta ob petdesetletnici zaključka del na 
ljubeljski cesti tudi sama praznovala zlato 
poroko, za kar jima (malce pozno) iskreno 
čestitamo. 

Prihod v Tržič in delo v tunelu
Alojz Petrovič je bil rojen v Novi Gradiški 
v Slavoniji na Hrvaškem. V Tržič je prišel 
s 26. leti, spomladi leta 1962. Z delom na 
ljubeljski cesti je začel 2. julija 1962 na 
Ljubelju v tunelu. Najprej je sicer šel v 
Ljubljano vprašat za delo, od tam so ga 
napotili v Tržič. Sicer pa je tudi sam imel 
željo priti sem, ker je slišal govorice o grad-
nji predora in ga je to zelo zanimalo. Tako 
je pristal v podjetju Slovenija ceste. Tam 
so ga lepo sprejeli, dobil je vse potrebno, 
opravil zdravniški pregled in v ponedeljek 
začel z delom na Ljubelju. V tem času so 

40 let ceste 
Naklo - Ljubelj

Nejc Perko

delavci še prihajali na gradbišča ljubeljske 
ceste in na Ljubelju je bilo, po njegovih 
ocenah, okrog 300 ljudi. Delavce je iz 
Tržiča na Ljubelj vozilo terensko vozilo, 
medtem ko je bila redna avtobusna pove-
zava organizirana do Podljubelja.
Poleg dela v tunelu se spomni regulacijskih 
del na hudourniku na Ljubelju ter gradnje 
jaškov za mine ob poti na stari Ljubelj. Le 
malokdo danes ve zanje, pravi Alojz. Ob 
teh delih so naleteli na precej ostankov 
orožja iz druge svetovne vojne. V tunelu so 
našli nemško avtomatsko puško, kramp itd.
Kako je potekalo delo v tunelu? Po tleh 
so bile tračnice za odrsko ogrodje, dolgo 
6 metrov, ki je bilo namenjeno obliko-
vanju kalot oz. oboka. S tem vzorcem so 
delali enakomeren profil, tako da je debe-
lina betona povsod enaka. Ko je bila ob-
likovana ena kalota, se je oder enostavno 
po tračnicah porinilo naprej. Po stenah in 
stropu se je nabralo veliko sige, ki jo je bilo 
treba najprej odstraniti. Po tem je sledilo 
urejanje izolacije iz posebnega peska, ki 
se ga je vezalo s hitro sušečim cemen-
tom, primernim za vlažne razmere. S tem 
materialom je treba delati zelo hitro. Ob 
stičišču kalot so ostajale približno 5 cm 
debele špranje, v katere so bile vstavljene 
plastične cevi, ki so obenem omogočale, 
da so kalote lahko »dihale«. Ves postopek 
je bil točno določen, tudi glede vstavljanja 
armature. Pa se je vendarle zgodilo, da 
so, verjetno zaradi pomanjkanja izkušenj, 
oder, fiksiran z zagozdami, enkrat prehitro 
premaknili in sesula se je cela kalota, kar 
je pomenilo veliko škodo. Tako je potekalo 
delo do avstrijske strani tunela.

Delavci na tej strani so imeli stike z delavci 
na avstrijski strani. Med avstrijskimi de-
lavci je vladalo precejšnje povpraševanje 
po jugoslovanskih cigaretah. Treba je ve-
deti, pravi Alojz, mi smo za naše delo zelo 
dobro zaslužili, kar se pri nas zagotovo ne 
bo več ponovilo. Ampak delavci na oni  
strani so zaslužili še bolje. Tako so nam za 
cigarete ponujali denar, ampak: »Mi, Ju-
goslovani, »južnjaki«, smo jih kavalirsko 
odklonili.« Večkrat so se skozi tunel spre-
hodili tudi avstrijski cariniki in šli na našo 
stran na kavo. »Lepo so nas pozdravljali po 
nemško, mi pa njih »po naše.«« 
Delavci so prihajali iz vsepovsod, že to je 
bilo zanimivo. Delovodje so bili deloma 
Slovenci, sicer pa iz ostalih jugoslovan-
skih republik. Imeli so veliko praktičnih 
izkušenj. Dobro se spomni treh Srbov iz 
Valjeva, ki so se jim še in še nasmejali. 
Ti so delali, plesali in peli, vse naenkrat. 
»Kakšna pisana množica je to bila: 300 
ljudi, 300 navad, 300 običajev, 300 čudes 
...« V tunelu jih je delalo po 8 v skupini 
na gruštu, vsega skupaj pa 30 - 40 ljudi na 
izmeno, ki je trajala po 12 ur. »Nekoč  nas 
je eden »našuntal«, da ne odidemo na kosi-
lo, ampak bomo kar delali, do 14. ure. Vsi 
nadzorni, vključno z direktorjem Borutom 
Šircljem so prišli pogledat, kaj se dogaja. 
Takrat smo ravno delali kocke za kanali-
zacijo za odvajanje vode.« Pa njih najprej 
direktor vpraša, zakaj ne gredo na kosilo. 
»Čakamo ostale. Ko bodo šli oni, gremo 
tudi mi.« Izkazalo se je, da nekateri delavci 
niti vedeli niso, da sodelujejo v nekakšni 
stavki z zahtevo po skrajšanju delovnika na 
8 ur, kar se je potem tudi uresničilo. 

Ob vhodu v ljubeljski predor. G. Petrovič je na desni. Lastnik fotografije: Alojz Petrovič
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V sredo, 11. marca 2015, na predvečer 
godu sv. Gregorja, v Tržiču od sedem-
desetih let 20. stoletja vsako leto poteka 
prireditev, zdaj imenovana Vuč u vodo, v 
okviru katere danes otroci po Tržiški Bis-
trici spustijo »gregorčke«. Prireditev se 
navezuje na tradicijo spuščanja gorečih 
predmetov po vodi ob sv. Gregorju, ki je 
po starem julijanskem koledarju veljal za 
prvi pomladanski dan. V Tržiču se je ohra-
nilo izročilo, da so na predvečer gregorje-
vega čevljarji vrgli vuč u vodo, ker se je s 
tem dnem končalo zimsko obdobje dela ob 
umetni svetlobi.
Starejši Tržičani se še spominjajo prazno-
vanja gregorjevega iz let pred drugo 
svetovno vojno, ko je šega sicer že prešla na 
otroke. V Tržiškem muzeju smo hvaležni za 
spomine ljudi na ta čas, ki so v obsežnejši 
različici shranjeni v muzeju, v nadaljevan-
ju pa navajam drobce iz pripovedi Milana 
Valjavca, Joža Grosa, Menke Merhar, Mire 
Primožič, Mari Košir, Štefana Srečnika in 
Ivice Žitnik, rojenih med leti 1919 in 1931:
»Šuštarji so po Tržiški Bistrici spuščali 
prižgane sveče. Dali so jih v kakšno škatlo, 
na kakšen karton ali kaj podobnega. Dali 
so jo tudi v kakšno tako široko skledo, da 
se ni takoj prekucnila.« »Za Gregorjevo 
smo delali hišice iz lepenke. Lepenko smo 
dobili s Slapu, kjer je bila tovarna, pa tudi 
sicer smo imeli pri roki kakšne kartone. 
Spodaj smo dali dilco, zgoraj pribili hišico. 
Barvali je nismo, včasih smo jo počrnili 
s pasto za čevlje, to smo imeli. Nekateri 
so spuščali štrajfecəlne, krpe za poliranje 

Tudi v Tržiškem muzeju smo 8. februarja 
obiskovalce povabili v svoje prostore, kjer 
predstavljamo zanimive zbirke, obliko-
vane na podlagi lokalne dediščine, a zazrte 
v širši slovenski kulturni prostor in vsaj 
tiste, ki so prenovljene, razvite skladno 
z najsodobnejšo muzeološko mislijo. Ta 
dan se je brezplačnih vodenih ogledov po 
smučarski in obrtnih zbirkah udeležilo 
prek sto obiskovalcev. Mnogi so se v 
muzeju kljub hladu najprej ob vodenem 
ogledu potem pa še ob individualnih iskan-
jih zadržali tudi uro in več. Veseli smo, da 
v Tržiški muzej prihajate in se vedno znova 
vračate Tržičani – ste nam najljubši obisko- 
valci in vsak na svoj način krojite zgodbe, 
ki jih predstavljamo – a tokrat smo opazili 
tudi kar precejšen obisk prišlekov od dru-
god, kar, kot upamo, kaže, da postajamo 
vedno bolj zanimivi tudi za druge. 
Na kulturni praznik je bila odprta tudi 
Kurnikova hiša – biser tržiške stavbne 
dediščine, v njej pa je v recitalu Kdo je bil 
Vojteh Kurnik David Ahačič prebral nekaj 
njegovih izbranih pesmi in pregovorov, 
kustos Bojan Knific pa je predstavil nje-
govo življenje in delo. Hiša, kot rečemo 
sicer majhnemu, a še vedno največjemu in 
osrednjemu prostoru v Kurnikovi hiši, je 
bila polna obiskovalcev, kar nas navdaja z 
mislijo, da si Tržičani tovrstnih prireditev 
želimo.
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Gregorjevo – ko gre 
vuč u vodo

Vrvež v Tržiškem muzeju

dr. Bojan Knific

drete. Te so bile prepojene s smolo in so do-
bro gorele.« »Hišce so spuščali fantje, tudi 
dekleta. Jaz sem bila kot otrok vedno tam. 
Hrana je bila ta dan malo boljša kot druge 
dni. Nič kaj zelo posebnega, ampak kakšen 
ajmoht smo navadno jedli ta dan. Mam je 
zaklala kakšno staro kuro in jo skuhala.« 
»Tekmovali smo, kdo bo imel najlepšo 
hiško. Moj oče, krojač je bil, je vedno nare-
dil hiško zame. Niso bili le šuštarji tisti, ki 
so nosili hiške, vsi otroci smo jih. Vedno je 
ta hiška nekaj predstavljala, kakšno boljšo 
meščansko hišo ali kaj podobnega. Vedno 
sem jo dala v vodo, voda jo je potem odne-
sla.« »Nisem bila iz šuštarske družine, pa 
sem kljub temu hiško spuščala. Bila je na 
štričku, da smo jo potem potegnili nazaj in 
jo odnesli domov.« »Vedno je bil kres. Na-
jprej so ga zakurili in potem spuščali hiške. 
Moj star ata je bil rojen 1862, pa je že on 
vedno pravil, da je bilo tako. Rekli smo 
'uč u vodo'. Mi smo dali en camboh oblan-
cov, da so zagoreli, in jih spustili po vodi.« 
»Hišk se ne spomnim, so me pa peljali na 
tičjo ofcet. Se spomnim otroške pesmice: 
'Sveti Gregor ptičke ženi, prav poceni za 
en groš polni koš. Sveti Jurij balo da, dva 
moža in vesele svate pelje prek polja.'« 
Letos prireditev v sodelovanju s Tržiškim 
muzejem, Osnovno šolo Bistrica in KUD 
Načeta paleta, pripravlja Turistično 
društvo Tržič. Povabljeni ste, da se nam 
ob 16. uri pridružite v Kurnikovi hiši na 
delavnici izdelovanja »gregorčkov«, ki 
jo bo ob sodelovanju otrok Osnovne šole 
Bistrica vodil njihov učitelj Dušan Markič, 
istočasno bo v nadstropju Kurnikove hiše 
odprta občasna razstava z naslovom Kako 
se šege spominjajo starejši Tržičani?, na 
kateri bo predstavljen pogled na dediščino 
praznovanja in kjer bodo razstavljeni 
»gregorčki« učencev tržiških osnovnih šol, 
vrtcev in nekaterih drugih zavodov. Po 17. 
uri se nam pridružite v atriju Občine Tržič, 
kjer si bomo ogledali »gregorčke«, nekaj 

po 17.30 uri pa boste lahko spremljali 
krajši kulturni program, ki ga pod vodst-
vom Marje Bohinjec pripravljajo učenci 
Osnovne šole Bistrica in Podružnične šole 
Kovor. Sledil bo sprevod udeležencev do 
Primčkovega mostu nasproti Kulturnega 
centra Tržič, kjer bo šla vuč u vodo. 
Razstava v Kurnikovi hiši bo na ogled do 
konca marca. Za ogled je potrebna pred-
hodna najava v Tržiškem muzeju.

PROŠNJA IN POBUDA: Iščemo čim starejšo fotografijo z gregorjevega v Tržiču. Doslej najstarejše 
fotografije so iz okoli leta 1935 – ena od njih je bila objavljena v knjigi Viktorja Kragla Zgodovinski 
drobci župnije Tržič. Tistemu, ki bi našel starejšo fotografijo, morda fotografijo iz let pred drugo 
vojno, in nam jo posodil za preslikavo, ponujamo knjižico Tržiški šuštarji, ki je trenutno v tisku. Za 
preslikavo bi bili veseli tudi fotografij iz poznejših obdobij. Kontakt: 031/272-792, Bojan Knific

Na razstavi Tržiška šuštarija so ljudem zelo 
zanimivi videoposnetki zgodb iz življenja 
čevljarjev, ki jih pripoveduje David Ahačič.
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Podružnična šola Podljubelj je prejela 
donacijo v višini 200 evrov. Kolektiv 
Bencinskega servisa Petrol - Bistrica zahod 
se je odločil, da namesto nakupa novolet-
nih daril denar pokloni otrokom in tako od 
simbolične misli »Naša energija povezuje« 
preide k dejanjem. Denar je energija in kot 
pravi gospa Nataša Krenner, če jo bomo 

6. februarja smo v kovorski šoli člani lite-
rarno - novinarskega krožka pripravili 
predstavo za učence. Želeli smo predstaviti 
Prešernovo življenje in njegove uspehe, 
hoteli smo predstaviti tudi, da imamo že v 
našem kraju veliko ljudi, ki se ukvarjajo s 
kulturo, in si lahko učenci v svojem kraju 
ogledajo različne kulturne prireditve. Tudi 
učenci so se pokazali s petjem, igranju na 
harmoniko, z lutkami in s plesom.
Prešerno pa je bilo tudi na pustni torek. 
Učenci so v šolo prišli oblečeni v pustne 

Mladina in gore je najbolj uveljavljeno 
planinsko tekmovanje iz znanj, veščin 
in izkušenj z vseh področij in oblik 
planinskega delovanja. Namenjeno je 
osnovnošolcem od 6. do 9. razreda. OŠ 
Tržič je na njem sodelovala že peto leto. 
Letos je državno tekmovanje potekalo 
v najstarejšem slovenskem rudarskem 
mestu, v Idriji, in sicer v soboto, 10. 
januarja. Vstopnico na državno tekmo-
vanje si je prislužilo 27 ekip, saj so veliko 
gorniškega znanja pokazali že novembra, 
ko so potekala regijska tekmovanja. Med 
njimi sta bili tudi kar dve ekipi naše šole. 
Devetošolke Tina Bartolac, Nina Dolenšek, 
Nuša Dovžan in Zala Duh so si izbrale ime 
Gorske zmajevke. Priborile so si 12. mesto, 
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Donacija Petrola

V naši šoli je prešerno

Gorski petelini so 
postali državni  
prvaki

Maja Ahačič, foto: Helena Ahačič

Klara Hladnik, Ariana Dulc

Asja Štucin in Gorazd Černilec

šolske novice

vložili v otroke, jo bomo lahko kasneje 
tudi želi. V podružnični šoli smo se te lepe 
poteze kolektiva črpalke »zahod« res raz-
veselili!
Sredstva bomo porabili za nakup ma-
terialov za ustvarjanje v organiziranem 
podaljšanem bivanju in za nakup novih 
družabnih iger, ki so se pojavile na tržišču: 
Moja Slovenija, Rojstni dan, Čarodej, 
Bingo in druge. Po kosilu in samostojnemu 
učenju se skupini podaljšanega bivanja 
združita in takrat je pravi čas za medse-
bojno učenje. Družabne igre so prave za to.
V januarju smo v šoli pripravili krajši 
kulturni program in ravnatelj OŠ Tržič, 

Stanislav Grum, je iz rok Nataše Krenner 
prevzel Petrolov ček. Dragi Darko, Nataša, 
Drago, Anja in Marjeta, hvala vam. Želimo 
vam veliko poslovnih uspehov v letu 2015.

maske in se namerno  usedli na napačna 
mesta. Nekateri so izdelovali tudi pustne 
mase in plakate. Malo po malici (krofi) 
smo se maškare odpravile na sprevod po 

Kovorju. Bili smo glasni, saj smo imeli 
inštrumente. 
Vsi učenci menimo, da najboljši del feb-
ruarja šele prihaja – POČITNICE.

hkrati pa so dobile 1. nagrado na likovnem 
natečaju z naslovom Planine in idrijska 
čipka. Osmošolci Daša Černilec, Matej 
Rozman, Ema Soklič in Marko Zupan pa 
so si nadeli ime Gorski petelini. Ponosni 
smo, da so pokazali največ gorniškega 
znanja izmed vseh ekip. V napeti finalni 
preizkušnji, kjer je bilo potrebno poleg 
teoretičnega znanja pokazati tudi praktično 
znanje iz orientacije in prve pomoči, so 
namreč pravilno odgovorili na skoraj vsa 
vprašanja in zato zasluženo postali državni 
prvaki.
Vsi učenci so z 
veseljem obis-
kovali teden-
ske priprave, ki 
smo jih izvajali 
v šoli in na te-
renu, saj so jih 
gorniške teme 
izredno priteg-
nile. Všeč jim je 
bilo tudi timsko 
delo in ekipno 
t e k m o v a n j e . 
Pravijo, da je 

to priložnost za druženje in spoznavanje 
»sorodnih« ljudi, vprašanj, odgovorov 
in idej. Priprave na tekmovanje so vedno 
potekale v sproščenem in veselem delo-
vnem vzdušju.
OŠ Tržič bo naslednje leto gostila 27. 
državno tekmovanje Mladina in gore. Čaka 
nas odgovorna naloga, a se je veselimo. 
Veselimo se, da bo naše mesto pod Kara-
vankami gostilo ljubitelje gora. Komaj 
čakamo, da jim pokažemo lepote našega 
kraja.
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Učenci kriške osnovne šole bodo skupaj z 
vrstniki iz Španije, Poljske, Nizozemske, 
Velike Britanije, Nemčije, Italije, Finske, 
Grčije in Romunije pod mentorstvom 
učiteljev tri leta skupaj družno razisko-

Zima se je prevesila v drugo polovico in 
čas je bil, da učenci OŠ Križe ponovno 
obiščejo mokrišče Blata. 1.a razred se je 
odpravil v zimsko jutro, dobro opremljen 
s pincetami, lončki, povečevalnimi stekli, 
termometri. Naloga tokratnega obiska je 
bila merjenje temperatura zraka, vode, 
snega in zemlje tik pod snegom ter iskanje 
in opazovanje živali, rastlin mokrišča. Po 
škripajočem snegu, obdani s toplim izdi-
hanim zrakom so začudeno obstali pred le-
poto in samoto mokrišča. Sneg pod noga-
mi, sneg nad glavami, zaledenele skorje 
potočnega roba, spuščajoče škrlatne ka-
pice trde leske in glasba razigranih čižkov 
na vejah črne jelše. Z zamišljenimi pogle-
di, uprtimi v potok, so male nožice stopi-
cale lahkotno po rečnem dnu, da ne skalijo 
kristalne vode. In nato radosten vzklik. 
»Imam jo!« Koga? Kaj? ... Kot roj mušic 
na vlažen poletni dan so se male glavice 
stisnile pod črno jelšo ob robu potoka in 
se radovedno zazrle v vodo: po dnu je mr-
golelo vse polno ličink vrbnic, malo višje 

Kulturni praznik smo na OŠ Križe obeležili 
s prireditvijo, na katero smo pova- 
bili krajane in starše. Na njej smo si ogle-
dali gledališki igri, ki so nam ju odigrali 
učenci šolskih gledaliških skupin. Učenci 
od 4. do 5. razreda, ki obiskujejo dram-
ski krožek, so pod mentorstvom Andreje 
Poklukar odigrali igro Mojca Pokrajculja. 

OŠ Križe
raziskuje Evropo

Smešno! Le kdo je  
še videl šolarčka,  
ki je pozimi ...

Prešerno po Prešernu

Andreja Polanšek, foto: Štefan Terziev

Mateja Marčun

Sara Bitežnik, foto: Nataša Dovžan

vali Evropo. Osnovna šola Križe je bila 
namreč s šolskim letom 2014/15 sprejeta v 
skupino mednarodnih projetov Erasmus+, 
ki spodbujajo povezovanje šol širom po 
Evropi, njihov cilj pa je učenje tujih jezik-
ov in širjenje evropske razsežnosti. V ok-
viru projekta poteka dopisovanje učencev, 
priprava skupnih nalog in tudi medn-
arodne izmenjave učencev in učiteljev.  
Tako je v zadnjem januarskem tednu OŠ 
Križe gostila prvo, uvodno tridnevno 
srečanje učiteljev, ki so se z namenom 
priprave programa projekta prvikrat 
srečali prav v Sloveniji. Ob prihodu smo 

ob potoku ličink enodnevnic in med njimi 
nenavadno velik hrošč - potapnik. Še en 
radosten vzklik bodočega naravoslovca. 
V roki je držal raka postranico ter mlado-
letnico.
Prepoteni, mokri in srečni so mladi razisko- 
valci zapustili mokrišče šele proti pold-

našim gostom pripravili bogat kulturni 
program. Na otvoritveni slovesnosti sta 
goste pozdravila ravnateljica šole Erna 
Meglič in tržiški župan mag. Borut Sa-
jovic, kako pa zvenijo pozdravi v tujih 
jezikih, pa so povedali kar gostje sami. 
Učenci so skozi ples, glasbo in pesem 
goste popeljali v vse dele naše dežele 
in jim predstavili naše kulturno in nara-
vno bogastvo. V naslednjih dneh smo 
učiteljem iz tujine razkazali domačo 
občino, gorenjski biser Bled in naše 
glavno mesto. 
Sprejem v mednarodni projekt Eras-
mus+, finančno podprt s strani Evrop-
ske unije, pomeni za OŠ Križe veliko 
priznanje in tudi priložnost, da skupaj 
pogledamo čez mejo. Učenci bodo 
nadgrajevali znanje tujih jezikov in v 
živo spoznavali Evropo, učitelji pa do-
bili priložnost srečevanja s kolegi iz tu-
jine in spoznavanja drugih pedagoških 
praks. 
Za podporo pri izvedbi srečanja se OŠ 
Križe zahvaljuje Občini Tržič in županu 
mag. Borutu Sajovicu ter podjetjem 
Bios Tržič, Slorest Ljubljana, Pelar 
Duplje in Vrtnarstvu - cvetličarstvu 
Aljančič.

nevu. Polni sveže mokrih vtisov so si bili 
edini, da jih je zimsko mokrišče mnogo 
bolj presenetilo kot jesensko. Le kaj nas 
čaka spomladi, so naglas premišljevale 
male glavice, ko so s trudom premikale 
nožice po zasneženi poljani Kriškega 
polja.

Gledališka skupina Krofki, ki jo sestav-
ljajo učenci od 7. do 9. razreda, se nam 
je pod predstavila z igro Poslednja želja 
Rozalije M., ki jo je zrežirala in priredila 
Simona Bertoncelj.
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Junaki Kriške gore 2014

Člani DU Tržič potrdili 
tradicijo dobrih 
smučarjev v Tržiču

Turnir za  
Pokal občine Tržič

Ivanka Valjavec

Nataša Meglič

Pavel Škrjanec

V letu 2014 se je v knjigo junakov vpiso-
valo 248 pohodnikov, od tega 94 žensk. 
Normo, to je 52 vzponov, je opravilo 
139 pohodnikov, od tega 49 žensk. Dve 

V prelepem sončnem vremenu se je drugi 
torek v februarju odvijalo področno pr-
venstvo DU Gorenjske v smučanju in 
smučarskih tekih v Senožeti pri Srednji 
vasi, v organizaciji DU Bohinjska Bis-
trica. Na tekmovanju je sodelovalo kar 25 
društev iz vseh delov Gorenjske od Kam-
nika, Žirov, Železnikov, Kranjske gore, 
skratka – 230 udeležencev, med njimi tudi 
17 iz Tržiča, je potrdilo, kako popularno 

V nedeljo, 8. februarja 2015, je v Dvora-
ni tržiških olimpijcev v Tržiču potekal že 
tretji odprti turnir v dvoranskem malem 
nogometu za Pokal občine Tržič v or-
ganizaciji Nk Tržič 2012. V konkurenci 
15 ekip iz Slovenije in Avstrije so zma-
govalci turnirja postali igralci velenjske 

mladinki sta dosegli mladinsko normo, to 
sta bili Sara Jazbec in Jerca Novak. Zma-
govalka je bila Mladenka Lorenčič s 320 
vzponi, druga Mirjana Žabkar s 191 vzpo-

in priljubljeno je bilo včasih smučanje po 
vseh krajih naše prelepe Gorenjske.
Ekipa DU Tržič je bila letos res odlična, 
saj je po nekaj letih ponovno osvojila prvo 
mesto in premagala favorite iz Škofje 
Loke. K skupni zmagi je največ prispe-
val Ludvik Soklič, ki je bil prvi v tekih in 
drugi v smučanju. Najboljši čas vseh tek-
movalcev in prvo 
mesto v svoji kate-
goriji je dosegel 
Anton Primožič, 
med damami je 
bila prva Milena 
Dolčič in druga 
Romana Klein-
dienst. Za ekipni 
uspeh pa so točke 
prispevali tudi 
ostali tekmovalci 

ni in tretja Mirjana Žepič s 170 vzponi.
Zmagovalec med moškimi in tudi skupni 
zmagovalec pa je bil Miro Mihelič s 351 
vzponi, drugi je bil žal že pokojni Pavel 
Umnik s 317 vzponi in tretji Rado Mudrič 
s 302 vzponoma. Junaki so Kriško goro 
v letu 2014 obiskali 12.620 krat, od tega 
ženske 3.750 krat.
Od leta 1992 se je v knjige junakov vpi-
sovalo skupaj že kar 993 pohodnikov, ki 
so skupaj naredili 235.344 vzponov, kar 
pomeni 1.406.000 prehojenih kilometrov. 
Seveda pa na goro prihajajo ljudje vse 
starostnih skupin, od tistih najmlajših v 
nahrbtniku, do tistih v zelo zrelih letih.
Pravi junak je Simon Primožič, ki pri svo-
jih 86 letih prihaja na goro, tudi v zim-
skem mrazu, v majici brez rokavov, in 
zase pravi, da mora veliko hoditi, če hoče 
obdržati zdravo kondicijo. Seveda velja 
to tudi za vse ostale, gibanje, gibanje in 
še enkrat gibanje … Posebno priznanje je 
letos dobil tudi najbolj zaslužen »drvar« 
Vinko Kerkez, ki je za toploto v koči iz-
datno poskrbel. Prisrčna hvala!
Iskrene čestitke vsem!

ekipe Gostilna Polna Skleda z zmago 
nad ekipo Aspekt iz Železnikov. To 
je že druga zaporedna zmaga ekipe iz 
Velenja na tržiškem odprtem turnirju. 
Tretje mesto so po boljšem izvajanju 
šestmetrovk osvojili igralci iz Selc pri 
Železnikih nad ekipo Primakem d.o.o. 
Tržič. Med osmerico najboljših so bile 
uvrščene še ekipe iz sosednje Avstrije, 
ljubljanska ekipa Žlota kleparstvo in 
krovstvo ter dve tržiški ekipi, HKUD 
Komušina in predlanski zmagovalci 
turnirja M Bar Semago.
Zmagovalci turnirja iz Velenja so torej 
drugo leto zapored osvojili tržiški turnir in 

zopet "zavezali kravato" vsem preostalim 
udeleženim ekipam na letošnjem turnirju. 
Atraktivne tekme in igre futsalerjev na vi-
sokem nivoju si je preko dne ogledalo več 
kot 500 gledalcev, ki so nagradili izjemne 
poteze posameznikov in ekip. 

Zahvala za izvedbo največjega turnirja v 
dvoranskem malem nogometu gre vsem 
udeleženim ekipam, organizatorjem, 
sodniški četvorki, županu mag. Borutu 
Sajovicu, upravljalcu objekta, podjetju 
BIOS d.o.o. Tržič, in Željku Preradoviču, 
ki je poskrbel, da navijači in igralci niso 
bili žejni.

ter seveda dober izbor selektorja Karla 
Štucina. K dobrim rezultatom, prijetnemu 
razpoloženju in druženju po tekmi je pri-
pomoglo lepo vreme s toplim soncem, 
ki je pričaralo idiličen zimski pogled na 
okoliške Julijce, seveda pa ne smemo poza- 
biti tudi na prizadevne organizatorje DU 
Bohinjska Bistrica.
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Eni ljudje se naučijo plesati, drugim 
pa je ples položen že v zibelko, pravi 
neki pregovor. Vendar pa je plesalec 
ne glede na to, v katero skupino spada, 
zagotovo že izkusil nešteto nepozabnih 
občutkov, ki jih zlepa ne pozabiš. 
V soboto, 7. in na Prešernovo nedeljo, 
8. 2. 2015 je svoj prostor pod soncem 
zavzel drugi letošnji pokalni turnir v 
hip hopu in v Brežicah ustvaril izvrstno 
plesno-kulturno vzdušje. Srečali so se 
mladi, mlajši in malo starejši ter poka-
zali svoje plesno znanje, ki so ga dobili 
v tekočem šolskem letu. Parket je kar 
žarel od dobre energije, ki so jo na oder 
nosili plesalci, in ustvarjal prav poseb-
no doživetje za gledalce. Mladi ustvar-
jalci sodobne umetnosti so pokazali 
pestro paleto novih gibov in bolj pro-
fesionalni gledalci so zagotovo dobili 

Na tekmovanju v MTP plesih v Brežicah 
so bili plesalci PK Tržič ponovno zelo 
uspešni. Med skupinami je ekipa break-
ingz zasedla 2. mesto, med solisti pa 
Kristjan Debelak 5. mesto, Marko Steg-
nar, Grega Tadel, Anže Glavič 9. mesto, 
Elvis Rušnjak 13., Vid Zaman 18. mesto. 
Odlično se je odrezal naš trener Nejc  

Marsikatera smučarska sled je vodila 
skozi Tržič. Tudi tista o prvi slovenski 
smukaški zmagi 23. februarja 2007, ki jo 
je v Garmisch-Partenkirchnu dosegel An-
drej Jerman. Andrej je bil, tako kot mnogo 
drugih, produkt naše smučarske šole. 
Tudi zaradi te zmage je pod okriljem Klu-
ba učiteljev in trenerjev smučanja (KUTS) 
Tržič nastala sekcija navijaškega kluba 

Mladi plesalki 
Plesnega studia 
Špela sta zaupali 
ključ do uspeha

Odlični dosežki  
plesalcev PK Tržič

Navijaški klub Andreja 
Jermana tržiškim 
šolam podaril smuči

Špela Mandelc

Marta Markič

KUTS Tržič

nešteto idej za še bolj nore in odštekane 
»move«.

Talentki še zdaleč ne bosta tako zelo 
hitro pozabljeni

Kot vselej so Tržičani dosegli zavi-
dljive rezultate, ki si jih lahko podrob-
neje ogledate na FB strani Plesnega 
studia Špela. Še posebej velja omeniti 
talentki Mašo in Lauro, ki ostajata v 
samem plesnem vrhu. V parih sta os-
vojili izvrstno 1. mesto, Laura solo 
je bila 2., Maša solo pa je zasedla 6. 
mesto. Poleg naših finalistk sta se na 
tekmi odlično odrezala tudi para Meta 
Križaj in Ula Košir z 8. ter Tina Gros 
in Nika Jakovljevič z 9. mestom. Tudi 
med otroškimi pari smo si priplesali fi-
nale, Sara Kavčič in Sara Kidan sta bili 
5., Ajda Šlibar in Rika Dolžan pa 6.. 
Rika je poleg parov tekmovala tudi kot 
solistka in si priplesala 12. mesto. Kdo 
bi se branil takšnih rezultatov?

Ključ do uspeha za mladi Tržičanki

Zmagovalki Maša in Laura pravita, da 
se jima vedno zdi fino, kadar v sku-
pino pridejo novi člani, saj tako lahko 
spoznaš veliko novih prijateljev in se 
skupaj zabavaš v učenju novih gibov, 
prav tako pa to skupini da poseben pri-
dih, zaradi česar je tako zelo zabavno 

Osovnikar in zasedel 2. mesto v kategoriji 
solo hip hop. Čestitke!
Rock and roll plesalci so se pomerili s 
konkurenco v Ljubljani na KV turnirju 
v organizaciji Plesnega mesta in dosegli 
naslednje uvrstitve: odlično 1. mesto 
dekliška formacija Plesni klub Tržič 
(Ajša, Ajda, Teja in Iris); med mlajšimi 
mladinci Teja Gajski in Tej Štrukelj 1. 
mesto ter Nika Meglič in Domen Žepič 
4. mesto; Kaja Šmid  in Jaka Jordan sta 
zasedla 4. mesto med starejšimi mladinci.

hoditi na treninge in tekmovati. "Ni vse 
samo tekma in biti prvi na državnem ali 
svetovnem, tisto, kar predvsem šteje, so 
prijatelji, navezovanje novih stikov in 
tudi sprejetje poraza, kadar je potrebno, 
kar ti v življenju zna priti še zelo prav," 
sta povedali plesalki. Dekleti tudi pravi- 
ta, da se jima nadvse pomembno zdi os-
tati fit, ples pa je izvrstna rekreacija in 
pot do zdravega duha in telesa, kar je 
dandanes ključ do uspeha, ne samo v 
plesnem svetu. 
Naši energijski bombici sta zatrdili, da 
bosta plesali, dokler bosta le lahko, če 
pa kdaj ne bosta več našli časa, pa se 
bosta zagotovo pridružili kateri izmed 
športnih vadb, ki jih v Plesnem studiu 
Špela prav tako ne manjka. 

15. 2. 2015 so plesalci Plesnega kluba 
Tržič odpotovali v Bosno v Tešanj na 
mednarodno tekmovanje in dosegli 
odlične uvrstitve: v kategoriji mlajših 
mladincev sta Teja in Tej premagala vso 
konkurenco in osvojila 1. mesto, Nika in 
Domen 2. mesto, v kategoriji starejših 
mladincev pa Kaja in Jaka 1. mesto.
Čestitke parom in trenerju. 
Pridružite se nam tudi vi! Info: na tel. 040-
635-710 ali na plesni.klub.trzic@gmail.
com.

Andreja Jermana - Jerry Fan Club. Zani-
manje za ogled tekem svetovnega pokala 
je nihalo z Andrejevimi uspehi, sekcija pa 
je prenehala z delovanjem skupaj z An-
drejevo smučarsko upokojitvijo februarja 
2013. V vsem tem času smo s pomočjo 
sponzorjev, članov in vseh udeležencev, 
ki so si z nami ogledali tekme, zbrali 
tudi nekaj sredstev, katere smo želeli 
nameniti za nadaljevanje poučevanja 
smučanja v Tržiču. S preostalimi sredstvi 
in pomočjo Elana iz Begunj smo tržiškim 
šolam prispevali štiri pare alpskih smuči, 
s katerimi se bodo otroci svojih prvih 
smučarskih zavojev lahko učili v šoli v 
naravi že v začetku marca. Morda pa se 
prav med njimi z novimi smučmi najde 
tudi novi Andrej Jerman.
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Zdravko, večkrat si rekel, da imaš smučanje preprosto rad. Svoje 
poslanstvo si kot učitelj smučanja izpolnil in pri tem neizmer-
no užival. To smo vedeli in občutili vsi, ki smo izkusili tvoje 
mentorstvo ali s teboj prijateljevali. Rodil si se v tradicionalno 
smučarskem okolju in vse svoje življenje bogatil z nešteto 
smučarskimi doživetji na belih poljanah doma in v tujini. Bogata 
zapuščina tvojega očeta Zdravka in smučarski uspehi bratranca 
Bojana Križaja so te še dodatno spodbudili, da si življenje v ve-
liki meri posvetil alpskemu smučanju. Več kot 30 let si se kot 
učitelj smučanja, član demonstratorske vrste, član državne izpitne 
komisije in član vodstva Združenja učiteljev in trenerjev smučanja 
(ZUTS) trudil, da je slovensko smučanje sledilo najnovejšim tren-
dom, ki pa jih ni bilo malo. S svojo pozitivno energijo in preudar-
nostjo v izrečenih besedah si svoje bogato znanje z zadovoljst-
vom prenašal na mlajše generacije in bil vedno ponosen na mlade 
učitelje smučanja, ki so smučarijo prenesli na amatersko raven in 
tako poskrbeli, da je smučarski šport ohranil svojo priljubljenost. 
Skupaj smo se veselili, ko si leta 1999 sprejel vlogo predsednika 
Kluba učiteljev in trenerjev smučanja (KUTS) Tržič in ostal naš 
predsednik do zadnjega diha. Klub se pod tvojim vodstvom lahko 
pohvali, da se je razvil v moderno organizacijo, ki ima ugled v 
lokalnem okolju, še bolj pa med ostalimi primerljivimi klubi in 

Nove skupine Šole zdravja tudi v Tržiču

In memoriam - Zdravko Križaj

Breda Miščevič, foto: Breda in Jaro Miščevič

Esther Košir

Pogled mi potuje po zasneženem pobočju 
Kriške gore, preko Tolstega vrha do prave 
zimske pravljice, a mraz za nas ni ovira, 
za okrog deset, petnajst gospa v najlepših 
letih, ki ob torkih in četrtkih zjutraj v vsa-
kem vremenu telovadimo v Križah (če 
dežuje, v dvorani krajevne skupnosti). 
Gre za telovadbo po principih ruskega 
zdravnika, za katero se je pri nas uvel-
javilo ime ŠOLA ZDRAVJA. Anka, Lju-
ba, Zorka, Breda, Jožica, Marta, Mirka, 
Štefka, dve Nadi so samo nekatera imena 
naše skupine. O naših letih ne bi govorila. 
Mogoče le to, da sem pri svojih 65 letih 
skoraj najmlajša.
Štefka, naša zvesta vaditeljica, nikoli ne 

zraku in brez nadležnega preoblačenja. 
Tudi cena mi je všeč (vadba je namreč 
brezplačna). Po drugi strani pa je za 
upokojensko dušo privlačno in tudi korist-
no širiti socialno mrežo, ustvarjati nove 
odnose, odnose, ki so več od naključnih 
srečanj v krajevni trgovini, morda celo 
sklepati nova prijateljstva. Odločitev po 
takem premisleku ni bila več težka.
Vaje za zapestja, komolce, roke, vaje za 
vrat, boke, za ravnotežje, za noge, stopala 
… Vse so mi všeč. Najbolj potrebujem 
vaje za vrat. Občutek imam, da mi lepo 
sprostijo zategle mišice, ki držijo pokonci 
mojo glavo. Največji napredek pa sem 
opazila v ravnotežju: v tem slabem letu 
vadbe mi sedaj niti »čaplja« niti »lastov-
ka« ne delata več težav, čeprav sta mi v 
začetku predstavljali misijo nemogoče. 
Nazadnje pride na vrsto še pozdrav soncu. 
Kot bi sonce na nebu vedelo, da se nam 
mora pridružiti, počasi in plaho pokuka 
izza pobočja Kriške gore. »Izkušnja ni 
tisto, kar človek doživi, ampak tisto, kar 
iz doživetja naredi.«
Včasih zjutraj še zaspim. Takrat zamu-
dim. A če kaže, da mi bo uspelo opraviti 
vsaj nekaj vaj, se potrudim, da pohitim in 
še ujamem to na videz drobno doživetje, 
zame pa neprecenljivo izkušnjo. 
Če vam je naše razmišljanje blizu, se nam 
pridružite ob torkih in četrtkih ob 8. uri na 
igrišču OŠ Križe, v Tržiču pa se srečujejo 
vsak dan ob 7.30 pri gradu Neuhaus. 

zamudi, kar pa zame ne velja. Vstati ob 
sedmih zjutraj, biti ob osmih pred šolo ter 
si dati možnost izvedeti in doživeti nekaj 
novega ali zavreči novo izkušnjo in zjutraj 
še naprej lagodno poležavati v postelji 
kot sem navajena? Odkar vem zase, sta 
mi šport in rekreacija kot kruh in mleko. 
Z gibanjem sem prekinila le trikrat v 
življenju: prvič med rizično nosečnostjo, 
drugič, ko sem si zlomila nogo in tretjič v 
začetku zdravljenja resne bolezni. Ko sem 
si po operaciji nekoliko opomogla, sem 
pridno upoštevala napotke zdravnikov, 
da se moram s telesno aktivnostjo tudi 
fizično okrepiti. Pretiravati ne bi smela, a 
sem komaj čakala, da sem se lahko vrnila 
na odbojko, v planine, na tenis in pozimi 
na smučanje. Enkrat na teden sem zvečer  
obiskovala še telovadbo za zdravo hrbteni- 
co. Poskusila sem tudi z jogo. Po vsem 
tem bi človek dejal, da pri mojih letih res 
ne rabim še ene rekreacije. A bolezen me 
je naučila, da ne smem zavreči nobene 
priložnosti za novo izkušnjo. 
Sistematična postopna razvrstitev vaj za 
vse dele telesa se zdi učinkovita. Všeč mi 
je, da bo telovadba na prostem, na svežem 

društvi po Sloveniji. Na državnih prvenstvih premagujemo vse 
po vrsti! Bil si človek, ki se ni bal izzivov in tako je v času tvo-
jega predsedovanja nastala edinstvena knjiga, ki povzema celot-
no tržiško zgodovino poučevanja smučanja. Prizadeval si se, da 
KUTS ohranja eno najstarejših prireditev v Tržiču, tj. tradicijo 
organiziranja smučarskega sejma. Letos je bilo prvo leto, ko 
zaradi svoje bolezni nisi mogel pomagati pri organizaciji, si pa 
zbral toliko moči, da si nas na občnem zboru še zadnjič vse prišel 
pozdravit in nam namenil nekaj besed. Hvala ti za vse, kar si v 
težkih časih naredil za slovensko in tržiško smučarijo. Zdravko, 
odšel si v času zimske idile, ki ti je bila tako zelo pri srcu. Kjerkoli 
že si, naj te vedno in povsod spremlja star slovenski smučarski 
pozdrav, SMUK!
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Združenje učiteljev in trenerjev smučanja 
(ZUTS) Slovenije je najštevilčnejše 
športno strokovno združenje v sloven-
skem prostoru, saj v svojih vrstah združuje 
preko 3500 aktivnih učiteljev in trenerjev 
različnih smučarskih panog. Del te organi- 
zacije je tudi Klub učiteljev in trenerjev 
smučanja (KUTS) Tržič, katerega zvesti 
člani so se tudi letos udeležili tradicional-
nega Državnega prvenstva kadrov ZUTS 
2015.
Nočna veleslalomska tekma je letos prvič 
potekala na smučišču Stari Vrh v organi-

Ekipna zmaga tržiških 
smučarjev

Tržiški pokal v  
rekreativnih tekih 

Veleslalom v Lomu

Esther Košir

Boris Tomazin

Matjaž Meglič

zaciji DUTS Škofja Loka. 206 učiteljic in 
učiteljev smučanja je 7. 2. 2015 na progi 
Smrečje moralo premagati 21 vratc in 200 
m višinske razlike. V hudi konkurenci smo 
Tržičani ohranili naslov ekipnega zma-
govalca, svojo zmago pa smo posvetili 
našemu nedavno preminulemu predsedni-
ku KUTS, Zdravku Križaju. Drugo mesto 
so ekipno osvojili članice in člani ZUTS 
Kranj, tretje mesto pa DUTS Škofja Loka.
Čestitke vsem tekmovalcem in organi-
zatorju za izvedbo državnega prvenstva 
kadrov ZUTS 2015.
Rezultati Tržičanov, članov KUTS 
posamično: Polona Zupan (kategorija 
Veteranke, 1. mesto), Anton Primožič 
(Veterani, 2. mesto), Milan Nadišar (Ve-
terani, 17. mesto), Milan Merše (Ve-
terani, 22. mesto), Vinko Švab (Člani, 6. 
mesto), Marko Zupan (Člani, 7. mesto), 
Urška Jerman (Članice II, 3. mesto), Noe-

Športna zveza Tržič in ostali organizatorji 
tekov v naši občini smo se odločili, da v 
letošnjem letu organiziramo tekaški pokal 
za vse ljubitelje teka. Tržiški pokal v re-
kreativnih tekih za leto 2015 bo obsegal 
sledečih sedem prireditev.
Za skupno razvrstitev v pokalu se bodo 
štele uvrstitve na vsaj petih tekih oziroma 
pet najboljših rezultatov. Kategorije v 

lle Kavčič (Članice II, 4. mesto), Mateja 
Šmejic (Članice III., 4. mesto), Izidor Jer-
man (Člani VI, 2. mesto), Franci Soklič 
(Člani VI., 3. mesto), Borut Kavčič (Člani 
VI., 12. mesto), Jaka Sušnik (Člani VII, 2. 
mesto), Miha Merše (Člani VII, 10. mes-
to), Žiga Zupan (Člani VII., 14. mesto).
Uradni rezultati so objavljeni na spletni 
strani http://www.sloski.si/index.
php?t=News&lang=sl&id=17041

pokalu bodo enotne na vseh tekmah poka-
la. Za uvrstitev v posamezno kategorijo 
je pomembno leto rojstva in ne datum. 
Vsem, ki pa bodo uspešno pretekli vseh 
sedem tekov, bomo na zaključni prireditvi 
podelili spominska priznanja. Zaključek 
Tržiškega pokala v rekreativnih tekih in s 

Na praznik kulture je ŠD Lom organiziral odprto prvenstvo v ve-
leslalomu. S pripravo terena smo začeli že v sredini tedna, ko smo 
poteptali teren, nato pa smo v soboto še dokončno uredili progo 
in jo pripravili za tekmovanje. Zaradi mraza in suhega snega smo 
progo utrjevali tudi z vodo, pomagali so nam gasilci s svojo opre-
mo. Zahvala gre predvsem lastniku Jožetu (Klemenškov), ki nam 
je odstopil teren za tekmo.
V nedeljo nas je pričakalo lepo vreme, tekmovanje smo izpeljali 
v prijetnem vzdušju. Slišalo se je tudi navijače, ki so bili oprem-
ljeni z navijaškimi rekviziti. Tekmovalo je 47 tekmovalcev, precej 
je bilo tudi najmlajših. Najboljša časa sta dosegla Noelle Kavčič 
(ŠD Bono, čas 30,73) v ženski konkurenci, ter Franci Soklič (ŠD 
Lom, čas 29,06) v moški konkurenci.
Vse rezultate in galerijo slik najdete na spletni strani  
www.lompodstorzicem.si, povabljeni pa tudi na ostala tekmo-
vanja, ki jih pripravljamo.

Datum Naziv prireditve
11. april 2015 9. tek po ulicah Tržiča
19. april 2015 22. gorski tek pod Kriško goro
27. junij 2015 6. tek do koče na Dobrči
23. avgust 2015 25. tek po Dovžanovi soteski
5. september 2015 2. tek po poti treh zvonov
29. september 2015 Jesenski kros
11. oktober 2015 4. tek pod Storžič

podelitvijo priznanj bo 11. oktobra 2015 
po zaključku 4. teka pod Storžič v koči 
pod Storžičem.
Vse nadaljnje podrobnejše informacije 
bodo objavljene na spletni strani Športne 
zveze Tržič www.sztrzic.si do konca 
meseca marca.
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Prvenstvo DU Tržič v kegljanju

Spet je uspelo 
Tržičanoma

Ambrož Teran

Ema Zajc

Tudi v tej sezoni smo izvedli prvenstvo 
našega društva v kegljanju, ki je bilo na 
kegljišču KK Ljubelj v Tržiču. Tekmo-
vanja se je udeležilo 26 tekmovalk (10) 
in tekmovalcev (16). Pri moških je močno 
zmagal Lado Sedej s 568 podrtimi keglji 
pred Tonetom Vodnikom, 545 kegljev, in 
Jožetom Klofutarjem, 532 kegljev. Večja 
borba za prvo mesto je bila v ženski 
kategoriji, kjer je le s 5 keglji prednosti 
zmagala Ema Zajc, 540 kegljev, pred 

Na letošnjem svetovnem pokalu v 
nemškem mestecu Hirschau med 5. in 8. 
2. sta nas zastopala 2 člana KK Ljubelj 
Tržič: Urša Mejač in Blaž Čerin. Blaž 
je po zmagi v 1. krogu (proti Italijanu 
Platzerju), v četrtfinalu naletel na pre-
visoko oviro, saj ga je izločil nemški ig-
ralec F. Lutz, ki je naposled celo osvojil 
naslov mladinskega prvaka. Blaž je na 
koncu zasedel odlično 6. mesto med 17 
igralci iz celotne Evrope. Še boljše se je 
odrezala Urša Mejač, ki je že prvi dan 
morala igrali kar trikrat (v pičlih 7 urah), 
a je vselej ohranila mirne živce in poka-

drugo uvrščeno Vero Ovsenek, 535 keg-
ljev, in tretjo Marijo Košir, 517 kegljev. V 
obeh kategorijah so prvi trije uvrščeni pre-
jeli medalje, ki jih je podelila predsednica 
našega društva Zvonka Pretnar.

Iskrene čestitke najboljšim in tudi vsem 
drugim udeležencem tega tekmovanja, za 
katere sem prepričan, da se bodo na na-
slednji tekmi še bolj potrudili in premešali 
današnji vrstni red.

Hazimu Omeroviću
v slovo (1931 - 2015)

Teniški prijatelji

18. 1. 2015 se je med nami tiho širila 
žalostna vest, da je nenadoma prenehalo 
biti tvoje srce, dragi prijatelj Hazim. Kar 
nismo hoteli verjeti, da je to res, saj smo 
se le nekaj dni pred tem še srečevali, tik 
pred novim letom pa si skupaj nazdravili, 
si zaželeli zdravja in sreče za novo leto!
Hazim: bil si skrben in pozoren življenjski 
sopotnik svoji soprogi Meri, dober sode-
lavec in tovariš vsem, ki so to hoteli, bil si 
aktiven v različnih društvih in organizaci-
jah, ljubitelj narave, nam pa boš najbolj 

ostal v spominu kot živahen športnik in 
dober prijatelj.
Že od mladosti si se ukvarjal s športi z 
žogo, od nogometa, namiznega tenisa, 
do rumene žogice, za katero si tekal do 
konca svojih živahnih dni. Ne bomo poza-
bili tvoje dobre volje, majhnih pozornosti, 
nasmehov in duhovitih komentarjev, ki si 
jih trosil okoli sebe, ko si zjutraj pritekel 
med nas na igrišče, in prav zaradi teh drob-
nih dejanj smo te spoštovali, občudovali 
in imeli radi! 
Za vedno nam bo ostala v spominu tvoja 
poskočnost in obenem mirnost na igrišču, 
spraševali smo se, kje jemlješ v teh letih 
še toliko moči ter energije za igro in 
druženje. Večini od nas si bil vzor, da bi 
v tvojih letih, če jih dočakamo, bili tako 
aktivni, kot si bil ti.
Lepa misel pravi: Kdor živi v spominu 
drugih, ni nikoli mrtev, je samo oddaljen!

Hazim, si eden 
izmed tistih iz-
branih ljudi, ki 
nikoli zares ne 
umrejo, ampak 
se samo poslovi-
jo ter ostanejo za 
vedno v spom-
inu. Zato se od 
tebe v svojem 
imenu in imenu vseh tvojih teniških  pri-
jateljev poslavljam: za vedno boš ostal z 
nami, nasvidenje!
Veš, ko se bo spet pričela teniška sezona, 
te bomo pogrešali. Vendar ti boš tukaj 
med nami ali blizu nas, saj nas boš gledal, 
kajne? Vsem tvojim, še posebno pa tvoji 
soprogi Meri, izrekamo iskreno sožalje, ti 
si pa privošči malo miru na tem prelepem 
koščku slovenske zemlje, ki si jo imel 
tako rad.

zala vse svoje znanje ter vse tri dvoboje 
tudi dobila. V polfinalu tekmovanja je po 
zaostanku opravila še z Nemko C. Neun-
dorfer, medtem ko ji je za veliko finale 
zmanjkalo moči, kar je s pridom izkoris-
tila druga nemška igralka S. Barth in Urši 
prizadejala edini poraz. Vseeno je naslov 
podprvakinje oz. srebrna medalja največji 
Uršin uspeh v sicer že tako uspešni karieri.  

Po vrnitvi domov je obema kegljačema 
čestital tudi župan Tržiča, mag. Borut 
Sajovic. Oba naša mlada kegljača in član 
Jure Starman so tudi kandidati za ekipo za 
člansko VI. svetovno člansko prvenstvo, 
ki bo v mesecu maju 2015 v nemškem 
Speichersdorfu.

Vabimo vas tudi, da si v živo ogledate 
podelitev s svetovnega pokala na FB ali 
spletni strani kluba (http://www.kkljubelj-
trzic.eu/).

Matej Bečan 
je svetovni 

prvak!

Na svetovnem 

prvenstvu v paraskiju, 

kombinaciji padalstva in 

veleslaloma, v nemškem 

Unterammergauu je 

svetovni prvak postal 

Tržičan Matej Bečan, 

Uroš Ban je zasedel 

4. mesto. Ekipa, v kateri 

sta bila poleg Bečana in 

Bana še Matjaž Pristavec 

in Uroš Ule, pa se je 

veselila bronaste 

medalje.

Čestitamo!
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O Janezu Ribnikarju, učitelju, borcu 
Kokrškega odreda, čebelarju, sadjarju 
…, o njegovi zanimivi življenjski poti bo 
tokrat tekla beseda.

Prvič sem Janeza Ribnikarja in njegovo 
ženo Cilko videla že pred skoraj pol 
stoletja, ko sem bila doma še v Kovorju. 
S kolesom sta se iz Leš peljala mimo naše 
hiše. »To sta pa lešanska učitelja,« je rekla 
soseda.

Janez Ribnikar, doma iz Seničnega, je 
svojo učiteljsko pot začel v Mavčičah, 
kjer je spoznal svojo ženo Cilko, 
učiteljico. Skupaj sta odšla učit v Leše. 
Na lešansko šolo imata res lepe spomine, 
ki so povezani s skrbnim delom za znanje 
in vzgojo lešanskih otrok od leta 1953 do 
1960. Njuna naloga je bila tudi dograditi 
šolo, med drugo vojno je bila požgana. 
»Takrat so bile ure dolge 60 minut in ne 
petinštirideset,« je prevzel besedo Janez 
Ribnikar. »V lešansko šolo je v času na-
jinega poučevanja hodilo po 76 otrok, 
bilo je šest razredov osnovne šole, učila 
sva po cel dan, vsak po tri razrede, Cilka 
je učila dopoldne 3. razred, popoldne pa 
kombinirano 1. in 2. razred; sam pa 5. in 
6. razred dopoldne, 4. razred pa popoldne. 
Delo vaškega učitelja še zdaleč ni bil le 
pouk, šola in kraj sta pomenila delovno 
celoto. Lepo nama je bilo v Lešah, ker 
sva čutila hvaležnost staršev in učencev. 
Vaščani so nama zaupali, tako da sem 
marsikomu celo oporoko pomagal sesta-
viti. Stari Šporn je prišel k Cilki, če bi mu 
izpulila zob, češ da je slišal, da otrokom 
znala izpuliti zobe.

Treba je bilo veliko poguma in vztrajnosti. 
S kolesom ali peš opraviti številne poti. 
Telefon je bil takrat le v Tržiču in na Brez-
jah pri Mariji Pomagaj. Januarja leta 1954 
se nama je rodila hči Polonca, leto kasneje 
še hči Irma. 

Ob rednem pouku je Cilka učence 
navduševala za ročna dela, sam pa za 
čebele. Tudi za delo v sadovnjaku in na 
vrtu. Veliko veselje in ljubezen do čebel 
je v meni že od leta 1938. Že kot otrok 
sem začel čebelariti. Dobro se spomnim, 
spravljali smo seno, ko sem v grmovju 

Pri Janezu Ribnikarju 
v Pristavi 

opazil roj čebel. Sosed v Seničnem mi jih 
je prišel pomagat ogrebsti, dal mi je tudi 
prvi panj, kranjič, in nekaj orodja. Prav 
ta panj mi pomeni začetek čebelarjenja. 
Še sedaj imam v hiši shranjeno lopato za 
ogrebanje čebel, stara je več kot sto let. 
Moj oče nama je z bratom obljubil na vrtu 
postaviti čebelnjak, če bova imela čebele. 
In sva jih res imela.

S svojimi čebelami sem začel čebelariti 
v letu 1952, dobil sem jih od čebelarja 
v Mavčičah. Cilkin oče je v Lešah pos-
tavil čebelnjak. Učenci so radi hodili k 
čebelarskemu krožku, dobivali smo se 
tudi med počitnicami, ker so ob delu s 
čebelami nabirali znanje, kako ravnati z 
njimi. Ne bom pozabil, kako sva s sose-
dom peš iz Tržiča prinesla težak panj, 
prašilček, v Leše. Tisti panj se danes 
nahaja v Seničnem, kjer je imel čebele 
pokojni ing. Janez Poklukar, zaposlen je 
bil na Inštitutu za kmetijstvo v Ljubljani. 
Velikokrat je prišel k meni na pogovor o 
čebelah in po nasvete, ki jih je potem de-
lil svojim študentom na fakulteti, hodili 
so tudi k meni na dom. Delo s čebelami 
me je še posebej v času učiteljevanja 
in ravnateljevanja razveseljevalo in mi 
pomenilo sprostitev, čeprav je zahtevalo 
delo in skrb.«

»1960. leta sta bili v Križah dve prosti 
mesti. Z Ženo sva odšla iz Leš v Križe. 
V Pristavi sva zgradila novo hišo. Sam 
sem sprva učil 4. razred in počel vse sorte 
torte, kokr je nanesla potreba. Žena Cilka 
je bila mojstrica za 3. razred. Vseskozi mi 
je stala ob strani in še danes je tako. Moj 
dom je sedaj na Podvasci. Ob vsem delu 
sem izredno študiral fiziko in tehnični 
pouk na Pedagoški akademiji v Ljublja-
ni, kjer sem tudi diplomiral. Zelo rad se 
spominjam uspehov, ki sem jih kot mentor 
modelarskega krožka dosegal s svojimi 
učenci. Zmagovali smo tudi na državnih 
tekmovanjih. Več let sem bil vodja slo-
venske ekipe mladih tehnikov. Tekmovali 
smo v Sarajevu, v Jabuki pri Plevlju, v Ra-
dovljici, Velenju in na Ohridu. Prejel sem 
zlato in srebrno plaketo Borisa Kidriča za 
posebne zasluge za širjenje tehnične kul-
ture v Jugoslaviji.

Leta 1970 sem prevzel naloge ravnatelja 
Osnovne šole Križe. Takrat je Občina 
Tržič s samoprispevkom začela graditi 
novo šolo. Šestnajst let sem bil ravnatelj 
te šole. 

Žena Cilka je dodala, da je njen Janez še 
posebno pri čebelah natančen. Prva pot 
zjutraj ga pelje k čebelam in zadnja zvečer 

Jožica Koder, foto: iz arhiva Janeza Ribnikarja

od čebel. Veliko čebelarjev je hodilo, 
nekateri še danes, k njemu po nasvet, bil 
jim je mentor. Poseben spomin ima Janez 
Ribnikar na satje, ki je njemu in borcem 
Kokrškega odreda na Koroškem pomaga-
lo premagati prehlad. Treba je povedati, 
da je bil Janez Ribnikar star komaj 17, ko 
je šel v partizane, bil je borec Kokrškega 
odreda, doživel je grozote druge vojne. 
Po vojni je veliko sodeloval z odborom 
Kokrškega odreda, še posebej s Štefanom 
Urbancem, urejala sta razno zgodovinsko 
gradivo, razstavljala sta ga v šoli v Križah, 
v Begunjah, v Zabreznici. «Ogromno sem 
delal za Kokrški odred. Če nekaj delaš z 
veseljem, ni nobena stvar pretežka.«
Kar trideset let je Janez Ribnikar deloval 
v organizaciji Zveza borcev v Križah, 
prvotno je štela štiristo članov, danes jih 
je še šestdeset; trideset let je bil tajnik te 
organizacije, kar pomeni pisati zapisni-
ke, skrbeti za 16 spominskih obeležij na 
kriškem področju, pomagati organizirati 
spominske slovesnosti. Dobro, da danes 
odbor v Križah vodijo dr. Marija Vodnjov, 
Jure Jerkič, sedanji predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Tržič, in še neka-
teri prizadevni člani. Še sem v tržiškem 
odboru Združenja borcev z vrednote NOB 
Tržič, tudi v Kranju.«

Ob odhodu iz njegove hiše mi je Janez 
Ribnikar pokazal svoj čebelnjak. To mora 
biti v njem živo, ko imajo čebele svoj čas! 
Močno prepletajo njegovo življenje, raz-
veseljujejo tudi ženo Cilko, obema dajejo 
neverjetno energijo. Še bi ju poslušala, 
veliko različnega znanja in življenjskih 
izkušenj imata.
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Rojen sem bil v šuštarski družini Tadlovih 
v Tržiču. Bilo nas je pet otrok, bil sem edi-
ni sin. Čevljarski mojster je bil že moj stari 
oče, ki je prišel iz Celovca in se poročil z 
Leopoldino Dovžan iz Radovljice. Njego-
vo obrt je prevzel moj oče Pepe (Jože), za 
njim pa jaz. Ko sem končal osnovno šolo, 
sem želel postati urar, ker so me prev-
zele ure urarskega mojstra Kristana. Vse 
poletje sem preživel s sošolcem, urarjevim 
sinom. Gospod Kristan me je nagovarjal, 
naj postanem urar. Po koncu počitnic pa 
je oče odločil, da je dovolj potepanja, da 
bom začel delati in se izučil za čevljarja. 
Jaz pa da ne, ker bom urar, kot sem oblju-
bil gospodu Kristanu. Oče je odgovoril, 
da ni govora, in takoj sem moral začeti z 
delom v očetovi delavnici.

Kmalu po novem letu društva organizirajo 
občne zbore, kjer članom predstavijo dela 
preteklega leta in se srečajo s člani. Tudi 
v Društvu diabetikov Tržič so v soboto, 
31. januarja, opravili to dolžnost. Letošnji 
občni zbor je predstavljal zaokroženje 
mandatnega obdobja, ko je društvo vodi-
la Ana Marija Hafner. Prisotnih je bilo 
60 članov, predstavniki vseh gorenjskih 
društev diabetikov in tudi predsednici 
Društva invalidov in Društva upokojencev 
Tržič. Občni zbor je potekal v prijetnem 
vzdušju, saj se je zaključevalo obdobje 
dela organov društva, sledile so volitve v 

V soboto, 14. februarja, so dvorano 
Sokolnice zopet napolnile pustne šeme. 
Že šestič zapored so člani Splošnega 

nove odbore. Predsednik društva je postal 
Marjan Špehar, na novo so bila izvoljena 
tudi delovna telesa društva. Želimo jim 
veliko uspeha.

Teden dni kasneje so se na občnem zboru 
zbrali tudi člani Združenja šoferjev in av-
tomehanikov Tržič (ZŠAM). V lanskem 
letu jim je poleg običajnih aktivnosti us-
pelo izobraževanje starejših voznikov, 
organizirali so posebno izobraževanje za 

Moji spomini
na otroštvo
(Pavel Tadel, roj. 1932)

Občni zbori

Pustno rajanje

(Zapis pogovora v Domu Petra Uzarja Tržič, 5. 11. 2014.)

Nuša Hafner, foto: Marko Hafner

Metka Kolevski

Po zaključku tehnične čevljarske šole 
v Kranju sem šel v službo v Peko. Svoj 
poklic sem dobro izkoristil. Bil sem nad-
mojster, to je vodja šivalnice, kasneje pa 
vodja TOZD Trbovlje. Leta 1992 sem se 
upokojil z lepimi spomini na svojo kari-
ero. Še danes sem hvaležen očetu, da sem 
se izučil za šuštarja. V najgloblji spomin 
pa se mi je vtisnil dogodek, ko sem bil star 
deset let:

Bila je vojna. Oče je imel naročilo čevljev 
trafikanta z Jesenic, ki je imel trafiko na 
železniški postaji. Poln kovček čevljev 
je bilo potrebno dostaviti na Jesenice. To 
nalogo sem moral opraviti jaz, otrok pri 
desetih letih. Kot sta mi povedala oče in 
mama, sta mi to zaupala, ker je bila trafika 
na železniški postaji. Že dopoldan sta me 
odpeljala na železniško postajo v Tržiču. 
Kupila sta mi karto do Kranja, kjer naj bi 
prestopil na vlak, ki vozi iz Ljubljane na 
Jesenice in naprej v Avstijo. Na vlaku do 
Kranja sem doživel pregled in zasliševanje 
Nemcev. Zaradi bombandiranja Celovca 
vlaki proti Avstriji niso vozili, zato sem 
v Kranju čakal na vlak za Jesenice do 
polnoči. 

To čakanje je bilo zame kot nočna mora, 
še huje pa je bilo, ko sem sredi noči izs-
topil z vlaka na Jesenicah. Kam sedaj 
s kovčkom čevljev sredi noči v tujem 
kraju? Enostavno sem sledil gruči osta-
lih ljudi po glavni ulici Jesenic. Hodil in 
hodil sem, gruča se je manjšala, ljudje so 
zavijali v svoje ulice in domove in tako 
sem kar naenkrat ostal sam. Postalo me 
je zelo strah, saj je bila policijska ura do 
jutra. Pomislil sem, da se moram skriti. 
Pritisnil sem na eno kljuko nekaj vrat na 
ulici. Znašel sem se na velikem hodniku. 
Poiskal sem stranišče, nato pa prestrašeno 
potrkal na vrata stanovanja, da zaprosim 
za prenočišče. Oglasil se je moški in - 
zgodil se je čudež, saj sem stal pred vrati 
trafikanta, ki je naročil čevlje pri očetu. 
Preden pa mi je odprl vrata, me je dobro 
izprašal, kdo sem in zakaj sem pred vra-
ti sredi noči. Ko se je prepričal, da sem 
pravi, me je spustil v stanovanje, nahranil 
in prenočil. Naslednji dan me je odpeljal 
nazaj na železniško postajo. Še karto za 
vlak mi je kupil.

Doživetega strahu v otroštvu in kovčka s 
čevlji ne bom nikoli pozabil.

športnega društva Tržič organizirali pust-
no rajanje za najmlajše. Ob glasbi DJ Igor- 
ja in animaciji voditeljic Noelle in Katje 
so klovni, princeske, želvice, gusarji in 
ostale pustne šeme s plesom in igro od-
ganjale zimo in klicale v deželo pomlad. 
Dvournega rajanja je bilo kar hitro konec. 
Veseli in nasmejani so otroci zapuščali 
Sokolnico, za popotnico pa je vsak prejel 
še pustni krof in sok.

Novi predsednik Društva Diabetikov Tržič 
Marjan Špehar.

vožnjo skozi krožišča. Prisotni so najprej 
poslušali teoretično predavanje, nato pa 
so se odpeljali v Podbrezje, kjer je bil 
prikaz pravilne vožnje skozi dvopasovno 
krožišče z avtomobilom avtošole No. 1 
iz Kovorja. Prikaz je bil zelo zanimiv in 
dobro sprejet, zato ga bodo ponovili tudi 
letos spomladi. V delovnem načrtu imajo 
izvedbo še ene prometne akcije za starejše 
občane, saj se bodo v jeseni lotili pešcev 
v Bistrici.
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Rotarijstvo na  
Gorenjskem

Človek z demenco v 
domačem okolju

Anton Končnik, Branko Bandelj

Anamarija Kejžar

Prvi Rotary klub je bil ustanovljen pred 110 
leti v Chicagu. Ustanovil ga je Paul Har-
ris s poslovnimi prijatelji; ker so »rotirali« 
oziroma premikali srečanja v poslovne 
prostore zdaj enega zdaj drugega člana, so 
se poimenovali Rotary (vrtljiv ali krožeč) 
klub. Sprva so samo izmenjevali mnenja in 
informacije, kmalu pa so začeli pomagati 
ljudem v svoji okolici. Cenene delovne sile 
je bilo na pretek, saj so iz Evrope prihajale 
množice novih delavcev, morala je bila v 
razsulu in kriminal je skokovito naraščal. 
Zato so se Rotary klubi kot oblika boja proti 
socialnim krivicam in revščini hitro razširili 
po ZDA in v Evropo. Delovanje klubov je 
temeljilo na prijateljstvu med člani, njihovi 
poštenosti in pripravljenosti pomagati so-
cialno šibkim.

Jeseni 2014 smo v Domu Petra Uzarja Tržič 
začeli s sklopom srečanj o demenci. Na feb-
ruarskem predavanju se nam je pridružila 
doc. dr. Jana Mali, predavateljica Fakultete 
za socialno delo Univerze v Ljubljani, in 
predavala o ljudeh z demenco v domačem 
okolju, o tem, na kaj moramo biti pozorni 
pri skrbi za človeka z demenco in na kaj pri 
sebi, kadar skrbimo zanj. 
Predavateljica je poudarila, da je pomem-
bno, da se o demenci govori odprto in 
ozavešča javnost o njeni razsežnosti. De-

Prvi Rotary klub na slovenskem ozemlju 
je bil ustanovljen leta 1930 v Mariboru, 
drugi eno leto kasneje v Ljubljani. Tretji 
slovenski klub in prvi na Gorenjskem je 
bil ustanovljen 28. januarja 1939 v Kranju. 
Prvi predsednik je bil Karol Česenj, vodja 
podružnice Združene gospodarske banke 
in župan Kranja. Ugledni in vplivni rota- 
rijci so dobrodelno delovali v skladu z uvel-
javljenimi rotarijskimi načeli in notranjim 
prepričanjem. Najbogatejši med sloven-
skimi rotarijci je bil Josip Hutter, lastnik 
tekstilne tovarne v Mariboru. Večkrat je de-
jal, da mu bogastvo ne pomeni privilegija, 
ampak dolžnost za pomoč šibkejšim. 
V kranjskem klubu je največ prispeval Hel-
ler, zlasti denarja in tekstilnih izdelkov. V 
njihovem zapisniku najdemo tudi naslednji 
zapis: »Tretjemu rotarijskemu cilju – služiti 
bližnjemu smo sledili s podporo revni 
vdovi s sedmimi otroki in prispevkom za 
mlečno akcijo na osnovni šoli na Primsko-
vem.« Kako aktualno zvenijo te besede tudi 
dandanes!
Zadnje pisno poročilo o dobrodelnosti kranj- 
skih rotarijcev je iz januarja 1941, ko so 
otrokom v šoli podarili 33 parov čevljev in 
perilo v skupni vrednosti 12.472 dinarjev. 

Rotarijstvo je bilo v času nemške okupacije 
in komunističnega režima prepovedano. 
Rotarijski klub Kranj je bil po skoraj 60 
letih ponovno ustanovljen leta 1998, sedem 
let po ustanovitvi prvega novejšega rotarij-
skega kluba na Gorenjskem na Bledu. Tre-
nutno so na Gorenjskem klubi poleg Bleda 
in Kranja še v Škofji Loki, Zgornjem Brni-
ku, Smledniku, Kamniku, Medvodah in 
Domžalah. V zaključni fazi ustanovitve je 
tudi nov klub Naklo - Tržič, ki ga ustanav-
lja član škofjeloškega kluba Brane Bandelj, 
podjetnik iz Spodnjih Dupelj. Srečujemo se 
v restavraciji Bolero v Naklem, vsak torek 
ob 20. uri. Vabimo vas, da se nam pridružite 
na enem izmed naših srečanj in dobite pra-
vo informacijo o rotarijstvu. Rotary klub 
Tržič- Naklo v ustanavljanju je družini Po-
lajnar - Mažlovim s Sv. Ane, ki jim je po-
gorela domačija, podaril 3000 €.
Poslanstvo rotarijcev je lepo povzeto v šesti 
točki rotarijskega kodeksa: pomoč mladim, 
ljudem s posebnimi potrebami in pomoč pri 
izboljševanju kakovosti življenja v lokalnih 
skupnostih. Če hočete tudi vi storiti nekaj 
več v svojem življenju in podeliti vrednote 
prijateljstva in solidarnosti z drugimi, se 
pridružite rotarijcem na Gorenjskem.

menca človeka spremeni in dobro je, da so 
o bolezni in njenih posledicah seznanjeni 
tisti, ki so s človekom v stiku, da lažje ra-
zumejo spremembe, ki se oz. se bodo doga-
jale. To pripomore predvsem k temu, da 
povečamo strpnost do človeka z demenco 
in  ga ne spravljamo v nelagoden položaj 
z vprašanji, na katere v danem trenutku ne 
zmore več najti odgovora. Pomembno je, 
da se odzivamo na potrebe in želje človeka 
z demenco, v ospredje postavimo človeka, 
ne demence. 
Sorodniki in bližnji morajo prilagajati svo-
jo komunikacijo in vedno znova odkrivati, 
kaj je človeku z demenco pomembno, kaj 
še zmore, kaj si želi … Pripomoček, ki ga 
lahko uporabljamo za pogovor s človekom 
z demenco, so lahko družinski albumi, 
predmeti iz otroštva in mladosti, itd. Izo-
gibamo se prepričevanju, raje preusme-
rimo pogovor na drugo temo. Na ta način 
se izognemo prepirom, ki lahko človeku z 

demenco povzročijo 
veliko stisko. 
Pomembno je, da so-
rodniki, ki skrbijo za 
človeka z demenco, 
poskrbijo tudi zase, 
saj je skrb zase pred-
pogoj, da dobro poskr-
bimo za človeka z 
demenco v domačem 
okolju. Možne oblike 
pomoči, da se sorod-
niki lahko razbre-
menijo so: pomoč na 

domu, dnevno varstvo in začasno varstvo. 
Vse te storitve v občini Tržič izvaja Dom 
Petra Uzarja. Skrb za človeka z demenco 
pri sorodnikih lahko pusti tudi zelo pozi-
tivne izkušnje, lahko je to trenutek, ko so-
rodniki prvič pomislijo na to, kako bo, ko 
bodo oni sami stari, ali pa zviša samoza-
vest, ker opravlja to pomembno delo – skrb 
za človeka z demenco. Sorodniki, ki so se 
udeležili predavanja, so imeli vprašanja 
glede agresije, ki se pogosto pojavlja pri 
človeku z demenco. Predavateljica je po-
vedala, da je agresija velikokrat odgovor na 
nemoč, ki jo čutijo, ko ne morejo več po-
vedati z besedami, kaj si želijo, kaj potre-
bujejo. Ogledali smo si tudi kratek film, ki 
je lepo ponazoril veliko mero strpnosti, ki 
jo potrebujejo dementni bolniki.
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na 
srečanjih! Termini srečanj so objavljeni 
na naši spletni strani www.dputrzic.si. V 
primeru vprašanj ali stisk zaradi demence 
se lahko obrnete na Dom Petra Uzarja: 
04/598-03-18 in 051-337-818.

Dnevni center v tržiškem domu

Od februarja dalje je možno priti v Dom 
Petra Uzarja tudi občasno – glede na želje 
in potrebe starejših in svojcev, ki skrbijo 
zanje. V dnevni center se lahko vključujejo 
starejši uporabniki, ki so samostojni in si 
želijo večjih aktivnosti, ali pa uporabniki, 
ki potrebujejo nego. Aktivnosti v dnevnem 
centru prilagodimo željam in potrebam 
uporabnikov. Vse informacije na info@
dputrzic.si ali telefonski števili 598-03-18.
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Združenje zgodovinskih mest Slovenije 
povezuje najstarejša slovenska mesta: Id-
rijo, Koper, Kostanjevico na Krki, Kranj, 
Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljico, 
Slovenske Konjice, Škofjo Loko, Tržič, 
Žužemberk. Mesta s stavbno dediščino 
kažejo raznovrstnost kulture od prazgo-
dovine prek srednjega veka do baroka 
vse do današnjih dni. Kar tretjina slo-
venskih mest je zaščitenih kot spomenik. 
V združenje povezana mesta skrbijo za 
ohranjanje in oživljanje mestnih poseb-
nosti ter za obilje dogajanja – vsak dan 
v letu. Zakaj bi obiskali samo enega? V 
naših mestih lahko v kratkem času nani-
zate celo vrsto doživetij! Tokrat vas vabi-
mo v Škofjo Loko na nepozabno doživetje 
Škofjeloškega pasijona.

Od 21. marca do 12. aprila letos bo na 
ulicah in trgih Škofje Loke po šestih letih 
ponovno uprizorjen Škofjeloški pasijon, ki 
je razglašen za živo mojstrovino državnega 
pomena. Ustvarja ga čez 1000 prosto-
voljcev, med njimi tudi okoli 70 konjeni-
kov, ki jih žene požrtvovalnost, da na trgih 
Škofje Loke uprizorijo biblijsko zgodbo, ki 
jo je davnega leta 1721 zapisal pater Ro-

Petra Hladnik, Matej Peternelj, foto Jure Nastran

Združenje 
zgodovinskih mest 
Slovenije 

mauld Marušič. V času uprizoritev mesto 
poleg predstave vabi z dodatno tematsko 
povezano ponudbo spominkov, kulinarike 
ter ogledov. Vstopnice za Škofjeloški pasi-
jon so na voljo prek Eventim-a, zaključene 
skupine pa naj kontaktirajo Pisarno za 
Škofjeloški pasijon na: info@pasijon.si 

Edinstvena zgodba in sporočilo
Škofjeloški pasijon prikazuje biblijsko 
zgodbo nastanka človeštva. Začetek zgod-
be v raju gledalca povabi k razmišljanju 
o njegovem izvoru, pa tudi minljivosti in 
krhkosti. Namen predstave je, da gledal-
ca navduši s svojim obsegom, bogatim 
jezikom, igro,  starim narečjem in kostumi 
– hkrati pa nas s svojim sporočilom tudi 
pomiri in usmeri na dobro stran življenja. 

Kulinarika in spominki
Uprizoritev Škofjeloškega pasijona bo 

spremljala pestra dodatna ponudba. Poleg 
spominkov, ki jih je že izbrala posebna 
komisija pod vodstvom prof. dr. Janeza 
Bogataja, bo na stojnicah na Cankarjevem 
trgu moč okusiti tradicionalne loške postne 
jedi. Novost letošnje kulinarične ponudbe 
pa bodo tudi okusi iz Svetega pisma. 

Tematski ogledi zanimivosti
V kapucinski knjižnici si lahko ogledate 
stalno razstavo ter faksimile rokopisa 
Škofjeloškega pasijona. Loški grad z muze-
jem varuje naravno in kulturno dediščino 
škofjeloškega območja. Romarska cerkev 
Marijinega oznanjenja pa je ena najlepših 
srednjeveških cerkva na Slovenskem, na-
haja se v vasici Crngrob nedaleč od Škofje 
Loke. Že od srednjega veka dalje je prilju-
bljena romarska točka. Vabljeni torej na 
ogled in doživetje Škofjeloškega pasijona 
2015 v postno-velikonočnem času. 

Toplotne črpalke za  
ogrevanje in pripravo 
tople vode
mag. Samo Cotelj

Gradbena praksa je v zadnjih dveh desetletjih 
zelo napredovala, danes se pri gradnji upora-
bljajo sodobni gradbeni in izolacijski materiali, ki 
omogočajo gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih 
stavb. V takih stavbah je bistveno izboljšano bi-
valno ugodje, izboljšana je učinkovitost rabe en-
ergije, povečana je možnost rabe obnovljivih virov 
energije, na enoto ogrevane površine pa se je raba 
energije zmanjšala kar za nekajkrat. Za ogrevanje, 
hlajenje in pripravo tople vode v sodobnih stavbah 
se danes več kot v dveh tretjinah primerov vgradi 
toplotna črpalka. Navedenemu razvoju gradbenih 
tehnologij so sledile tudi spremembe tehnologij 

ogrevanja, enega največjih razvojev je v tem 
času doživela toplotna črpalka kot energetsko 
učinkovit generator za ogrevanje, priprave tople 
vode in hlajenja stavb. Še več, današnja uporaba 
toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo tople 
vode ni omejena samo za uporabo v sodobnih in 
prenovljenih stavbah, vse pogostejša je praksa, 
da se toplotne črpalke vgrajujejo tudi v slabše 
izolirane stavbe z radiatorskim ogrevanjem kot 
zamenjava ali dopolnitev ogrevanja. Če primerja-
mo ogrevalni sistem na kurilno olje z ogrevalnim 
sistemom s toplotno črpalko, so letni stroški ogre-
vanja s toplotno črpalko tudi pri slabše izoliranih 
stavbah nižji, kar pomeni, da je vgradnja toplotne 
črpalke tudi v take stavbe lahko ekonomsko 
upravičena. Razmerje med pridobljeno toploto 
in vloženim delom (električno energijo) imenu-
jemo grelno število, njegova vrednost je odvisna 
od vrste toplotne črpalke in vira okoliške toplote. 
Sodobne toplotne črpalke dosegajo grelno število 

od 3 do 5. V primeru delovanja toplotne črpalke z 
grelnim številom 3 za pridobitev toplotne energi-
je 3 kWh porabimo in plačamo le 1 kWh električne 
energije.
Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in/ali 
pripravo tople vode spada med ukrepe učinkovite 
rabe energije in rabo obnovljivih virov, zato 
vgradnjo podpira tudi država. Občani, ki se pred-
hodno prijavijo na javni razpis in vgradijo toplot-
no črpalko skladno s pogoji razpisa, so upravičeni 
do prejema nepovratne finančne spodbude.
Več informacij o učinkoviti rabi energije, rabi 
obnovljivih virov energije in pridobitvi finančnih 
spodbud lahko dobite v energetsko svetovalni 
mreži ENSVET (www.ensvet.si) oziroma v Ener-
getsko svetovalni pisarni na Občini Tržič, ki deluje 
vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk se pred-
hodno dogovorite po telefonu 04/59-71-552 ali 
se naročite preko spletne strani http://www.trzic.
si/esp.aspx (naročanje na brezplačno svetovanje). 

DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ VABI VSE SVOJE ČLANE NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV, KI BO V PETEK,  
20. MARCA 2015, S PRIČETKOM OB 10.00 URI V RESTAVRACIJI RAJ V TRŽIČU. VSI INVALIDI LEPO VABLJENI. 



Skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, s spremembami; v nadaljevanju Pravilnik) smo kot upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo 
vezani, da vas enkrat letno obvestimo o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora. Iz vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič, se 
oskrbuje 12.064 prebivalcev. Med največje vodovodne sisteme sodijo Žegnani Studenec, Črni Gozd in Mestni vodovod. V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki 
jih upravlja Komunala Tržič, vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP sistema za vodovode.

V sklopu notranjega nadzora se je v letu 2014 izvajal redni mesečni odvzem vzorcev za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave, katerih obseg je prav tako določen 
s Pravilnikom. 

Za mikrobiološko in kemijsko preiskavo je bilo v letu 2014 v okviru rednega notranjega nadzora odvzetih 126 vzorcev pitne vode iz vodovodnih virov in omrežij javnih 
vodovodov. Od tega je bilo 99 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave in 27 vzorcev za fizikalno kemijske analize. Od 99 vzorcev odvzetih za mikrobiološke pre-
iskave je bilo 14 vzorcev neskladnih, in sicer večina na vodovodnem sistemu Črni Gozd, ob jesenskih nalivih.

Uspešnost izvedenih ukrepov smo potrdili s ponovno odvzetimi vzorci, ki so izkazali skladnost pitne vode s Pravilnikom.

V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih smo uporabnike obveščali v skladu z vodilom Nacionalnega inštituta 
za varno zdravje (NIJZ). Tudi v letu 2015 bomo uporabnike vezano na vodilo NIJZ, ZIRS in NLZOH obveščali po ustaljeni praksi, upoštevajoč novo verzijo z decembrom 
izdanega vodila, ki vam jo podajamo v tabeli 1.

Tabela 1: Načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič d.o.o.

Lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov bomo obveščali preko SMS sporočil, elektronskih sporočil ali osebno preko telefona (vrtci, šole, javni objekti, objekti, kjer se 
pripravlja hrana, …).

Vljudno pa vas vabimo k pregledu dopolnjenih vsebin na naši prenovljeni spletni strani www.komunala-trzic.si in možnosti vključitve v brezplačno elektronsko ali SMS obveščanje.

Na naši spletni strani boste našli tudi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, Navodila o prekuhavanju vode in Navodila za dezinfekcijo vodovod-
nega omrežja. Na voljo je tudi možnost Prijave stanja vodomera (mesečni popis). Poleg omenjenih vsebin lahko pridobite več informacij tudi z drugih področij vodooskrbe:
- Nazive vodovodnih sistemov z naselji/ulicami/cestami, ki jih napajajo.
- Informacijo o trdoti vode na posameznem vodovodnem sistemu.

LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNIH SISTEMOV, S KATERIMI UPRAVLJA  
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., ZA LETO 2014 IN NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 2015

 ČLEN PRAVILNIKA  VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA

Vzrok neskladnosti pitne vode 
hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje.

Obveščanje v primeru omejitve 
ali prepovedi uporabe pitne vode.

Obveščanje v primeru, kadar 
se izvajajo ukrepi za odpravo 
vzrokov neskladnosti.

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v enem dnevu.

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najkasneje v sedmih dneh.

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v dveh urah  
(obvešča se vsak dan do preklica).

Na začetku in ob preklicu veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v dveh urah od 
začetka oz. preklica ukrepa.

1. Radio Gorenc.
2. Spletna stran www.komunala-trzic.si.
3. SMS oz. e-poštno obveščanje.

4. Aplikacija
http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH).

1. Spletna stran  www.komunala-trzic.si
2. Lokalni časopis Tržičan 

3. Aplikacija http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH).

Obveščanje uporabnikov o sklad-
nosti v okviru notranjega nadzora

Letno poročilo o skladnosti  
pitne vode.

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca).

Obveščanje v primeru odstopanja.

Najmanj enkrat letno. Priloga k položnicami v začetku leta.

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v sedmih dneh.

1. Osebno s kratkim obvestilom.
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika(-ov) hišnega vodovodnega omrežja.
3. S pisnim obvestilom uporabnikom hiš. vod. omrežja (lahko tudi po e-pošti).

1. Radio Gorenc.
2. Spletna stran www.komunala-trzic.si.
3. SMS oz. e-poštno obveščanje. 

1. Radio Gorenc.
2. Spletna stran www.komunala-trzic.si.
3. S pisnim obvestilom uporabnikom hiš. vod. omrežja (lahko tudi po e-pošti).

9.

21.

22.

34.

34.

31.

T.: 04 59 71 300, F.:0 4 59 71 320
E.:i nfo@komunala-trzic.si
www.komunala-trzic.si
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Alteršola
Nova znanja, novi zacetki.

Alteršola
Nova znanja, novi zacetki.

Alteršola
Nova znanja, novi zacetki.

UČNA POMOČ IN INŠTRUKCIJE 
ZA OSNOVNOŠOLCE IN DIJAKE

AKCIJSKE CENE ZA ČLANE KTŠ
- individualno (45 min): 9 €
- v dvojicah (45 min):  6 €
- skupinsko (45 min):  3 €

Preverite aktualno dogajanje, mesečne ugodnosti in 
brezplačne aktivnosti na www.altersola.si

Kontakt: info@altersola.si, 040 865 362 (Iris),  
040 659 670 (Monika)

Izvajalki: pedagoginja in komunikologinja Iris Šober ter
socialna delavka Monika Valjavec

Izobraževanje:  
Organizacija prireditev, fotografiranje 

prireditev ter obdelava in priprava 
fotografij za objavo v medijih.

Ekipna olimpijada je projekt, ki je sofinanciran s strani ESRR ter 
nacionalnih in regionalnih javnih sredstev Slovenije in Avstrije.  
V sklopu projekta, katerega vodilni partner je Olimpijski komite 

Slovenije Združenje športnih zvez in projektni partner 
Športna zveza Tržič bomo organizirali drugo izobraževanje, ki bo 

potekalo 10. in 17. 3. 2015 ob 16. uri v prostorih Ljudske univerze Tržič. 
Obe temi sta v današnjem času zelo aktualni, zato smo se odločili,  

da jih predstavimo širši javnosti. Za dodatne informacije nas  
lahko pokličete na gsm 051/354-064 (Biserka). 

Prijave sprejema ŠZ Tržič na mail: sportna zveza.trzic@t-2.net.

Vabljeni.

Športna zveza Tržič, Biserka Drinovec, sekretarka

Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič bosta tudi 
letos organizirali poletni tabor na morju, kjer se bodo otroci 

razgibali na svežem zraku in se naučili tudi kaj novega. Otroci 
se bodo igrali v naravnem okolju Tabor je namenjen otrokom 

starim 7 – 15 let in bo potekal od 29. 6. do 4. 7. 2015  
in bo športno, likovno in plesno obarvan. 

Prijavnico lahko dobite na Športni zvezi, Ljudski univerzi,  
v pisarni TPIC Tržič in na spletnih straneh 

www.sztrzic.si in www.lu-trzic.si. 

Rok za prijavo je 31. 3. 2015. Število mest je omejeno,  
zato bomo upoštevali vrstni red prijav. 

V kolikor bo Športna zveza Tržič uspešna pri prijavi na razpisu 
Fundacije za šport, bo cena programa nižja.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na  
tel. št. 051/354-064 (Biserka) ali 031/330-404 (Metka). 

Vabljeni, da se nam pridružite tudi letos.

ŠZ Tržič in LU Tržič

Poletni tabor 2015
od 29. 6. do 4. 7. 2015

Nagrajenci 1. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore 
nagrajuje Plesni klub Tržič, so Sonja Ahačič (Podljubelj, 
Tržič), Nik Učakar (Ravne, Tržič), Biljana Jevtič (Deteljica, 

Tržič) in Ana Župec (Deteljica, Tržič).

Vsi nagrajenci prejmejo enomesečni plesni tečaj hip 
hop, break dance, jazz balet ali rock and roll.

O nagradi bodo nagrajenci obveščeni tudi po pošti.

Iskrene čestitke. 

Iščemo vroče IDEJE za družbeno
odgovorno podjetništvo.

PREDSTAVITEV – 11. 3. 2015
• ob 10.00 v Hiši sreče na Jesenicah
• ob 13.00 na Ljudski univerzi Radovljica
• ob 16.00 na Ljudski univerzi Tržič
• ob 18.00 v bivši trgovski šoli v Kranju

NATEČAJ –  od 2. 3. do 29. 3. 2015
START UP VIKEND –  od 20. 3. do 22. 3. 2015
ŠOLA PODJETNIŠTVA – od 7. 4. do 7. 5. 2015

d.d.

STRUGARSTVO 
PETER TORKAR s.p.

www.ferfl.si

IGEL
Stachelwalzen
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za športne dosežke v letu 2014

petek, 27. 3. 2015, ob 19. uri
Kulturni center Tržič

najboljši in 
najbolj obetavni
športniki Tržiča

Prosimo, da nam na e-pošto sportna.zveza.trzic@t-2.net
do 9. marca 2015 posredujete najboljših 5 rezultatov za
športnike, ki pridejo v izbor (v skladu s Pravilnikom o priznanjih
Športne zveze Tržič).

ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ

MAJ DIZAJN

Na področju frizerstva imam več kot 20-letne izkušnje in že od vsega 
začetka so moj cilj zadovoljne stranke, zato se jim ob vsakem obisku 
maksimalno posvetim, prisluhnem njihovim željam in jim strokovno 
svetujem. Od leta 2014 sem na samostojni poti, svojemu delu sem pre-
dana, trudim se, da vsaki stranki nudim osebni pristop in vrhunsko sto-
ritev. Stranke, ki se vračajo potrjujejo, da svoje delo opravljam dobro. 
Najpomembnejša pri oblikovanju pričeske mi je vsekakor vaša želja, 
vsem izziva željnim, pa svetujem pričesko glede na tip vaših las, lasišča, 
obliko obraza in značaj, ki ga želite izpostaviti in da se boste v svoji koži 
kar najbolje počutili. 
 

Zavedam se, da moramo biti frizerji znova in znova v stiku z najnovejši-
mi trendi in izpopolnjevati svoje znanje, zato imam željo tudi v priho-
dnosti obiskovati različne seminarje in sejme.  
 

Nudim vam: 
- modno in klasično striženje; žensko, moško in otroško, 
- barvanje las in pramenov (tudi naravne barve Essensity!), 
-  volumen in klasična trajna ondulacija, 
- sprostitveno masažo lasišča, 
- pričeske za svečane priložnosti. 
 

V izogib predolgemu čakanju se za obisk naročite na številko 040 322 
577. Delujem v Frizerskem salonu Špela, na Kovorski cesti 37, v Bistrici 
pri Tržiču, kjer sem vam na voljo ob ponedeljkih in sredah med 8. in 14.,  
ob torkih in četrtkih med 13. in 19. ter ob petkih med 8. in 19. uro. Po 
dogovoru pa vas sfriziram tudi na vašem domu in v času, ki vam najbolj 
ustreza.   
 

Nagradno vprašanje: Koliko let se že ukvarjam s frizerstvom? 
 

1. nagrada: žensko striženje s fen frizuro 
2. nagrada: moško striženje s pranjem  
3. nagrada: otroško striženje  
 
Odgovore nam do 15. aprila pošljite na dopisnicah na naslov  
Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ali po e-pošti na 
naslov informacije@trzic.si.   

Na področju frizerstva imam več kot 20-letne izkušnje in že od vsega 
začetka so moj cilj zadovoljne stranke, zato se jim ob vsakem obisku 
maksimalno posvetim, prisluhnem njihovim željam in jim strokovno 
svetujem. Od leta 2014 sem na samostojni poti, svojemu delu sem pre-
dana, trudim se, da vsaki stranki nudim osebni pristop in vrhunsko sto-
ritev. Stranke, ki se vračajo potrjujejo, da svoje delo opravljam dobro. 
Najpomembnejša pri oblikovanju pričeske mi je vsekakor vaša želja, 
vsem izziva željnim, pa svetujem pričesko glede na tip vaših las, lasišča, 
obliko obraza in značaj, ki ga želite izpostaviti in da se boste v svoji koži 
kar najbolje počutili. 
 

Zavedam se, da moramo biti frizerji znova in znova v stiku z najnovejši-
mi trendi in izpopolnjevati svoje znanje, zato imam željo tudi v priho-
dnosti obiskovati različne seminarje in sejme.  
 

Nudim vam: 
- modno in klasično striženje; žensko, moško in otroško, 
- barvanje las in pramenov (tudi naravne barve Essensity!), 
-  volumen in klasična trajna ondulacija, 
- sprostitveno masažo lasišča, 
- pričeske za svečane priložnosti. 
 

V izogib predolgemu čakanju se za obisk naročite na številko 040 322 
577. Delujem v Frizerskem salonu Špela, na Kovorski cesti 37, v Bistrici 
pri Tržiču, kjer sem vam na voljo ob ponedeljkih in sredah med 8. in 14.,  
ob torkih in četrtkih med 13. in 19. ter ob petkih med 8. in 19. uro. Po 
dogovoru pa vas sfriziram tudi na vašem domu in v času, ki vam najbolj 
ustreza.   
 

Nagradno vprašanje: Koliko let se že ukvarjam s frizerstvom? 
 

1. nagrada: žensko striženje s fen frizuro 
2. nagrada: moško striženje s pranjem  
3. nagrada: otroško striženje  
 
Odgovore nam do 15. aprila pošljite na dopisnicah na naslov  
Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ali po e-pošti na 
naslov informacije@trzic.si.   

Pridružite se Medgeneracijskemu društvu Z roko v roki s sedežem v Kranju, ki je drugo največje tovrstno društvo v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo oktobra 2006, 
v njem pa smo prostovoljci (voditelji in uporabniki) iz občin Jesenice, Tržič, Naklo, Kranj in Preddvor. Ob koncu leta 2014 smo delovali v 43 skupinah, od tega je 
31 domskih in 12 zunanjih. V te skupine je vključenih 65 prostovoljcev in 401 uporabnikov. Srečujemo se redno ob istih dnevih in istih urah. Namen druženja 
je vzpodbujati in ohranjati občutek pripadnosti, prijateljstva, zmanjšati občutek osamljenosti, odvečnosti … V društvo je vključenih tudi 25 individualnih 
družabnikov, ki se družijo z 31 uporabniki. 
Oblike oz. vsebine druženja so različne, odvisno od telesnega in psihičnega stanja udeležencev, vsekakor pa prevladuje pogovor o najrazličnejših temah. Ne 
glede na vsebino in obliko druženja nam je skupno, da se imamo lepo in prijetno, kar nam dokazuje tudi številčna rast prostovoljcev, voditeljev in  uporabnikov.
Kaj nam druženje pomeni, ste lahko vsaj delno spoznali obiskovalci prireditve v Kulturnem centru Tržič v soboto, 31. 1., saj sta skupini Leske iz Leš in Resa iz Čirč 
ob svoji peti obletnici obstoja s svojo energijo in prisrčnostjo vse to pokazali in potrdili. 
Če ste zainteresirani, pokličite na št.: 051-722-772 in stopite med nas kot voditelj skupine ali kot uporabnik.

Veronika Ahačič

Si želite polepšati dni, si želite družbe, ste osamljeni?

Za kredit se odslej lahko dogovorite tudi v 
popoldanskih urah
V osrednji tržiški poslovalnici Gorenjske banke kreditne posle odslej 
lahko urejate tudi popoldne. Banka je namreč v ta namen usposobila 
več svojih uslužbencev, zato so kreditni referenti strankam na voljo tudi 
v popoldanskem času. Poslovalnica na Trgu svobode 1 je med delavni-
ki sicer odprta med 8. in 18. uro, ob sobotah pa so bančni svetovalci 
strankam na voljo od 8. do 12. ure.

»Odločitev za najem kredita ni enostavna in stranke upravičeno pričakujejo, 
da jim bomo pri tem v oporo. Vesel sem, ker se jim zdaj res lahko temeljito 
posvetimo,« pravi vodja poslovalnice Robert Eler in dodaja, da bodo kra-
janom Tržiča in okolice v obeh poslovalnicah Gorenjske banke še naprej 
zagotavljali kakovosten bančni servis.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 
– MAREC, APRIL 2015
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen 
tudi na spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/
Vsak ponedeljek
18:15 – 20:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
DELAVNICA ZA ODRASLE Z VLASTO PREŠERN: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Vsak četrtek
17:00, otroški oddelek knjižnice
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ponedeljek, 2. marec
9:30 – 11:00, Vrtec Tržič, enota Palček in enota Lom
DAN ODPRTIH VRAT VRTCA TRŽIČ; Vrtec Tržič
Torek, 3. marec
9:30 – 11:00, Vrtec Tržič, enota Križe
DAN ODPRTIH VRAT VRTCA TRŽIČ; Vrtec Tržič
16:00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
17:00, poligon na Čegeljšah 
PASJA ŠOLA – VPIS; Kinološko društvo Storžič
18:00, društvena pisarna v Ročevnici
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ, Društvo diabetikov Tržič
Sreda, 4. marec
9:30 – 11:00, Vrtec Tržič, enota Deteljica
DAN ODPRTIH VRAT VRTCA TRŽIČ, Vrtec Tržič
16:30, prostori KUD Leyli na Balosu 4
ISKRICE – USTVARJALNO GIBALNE DELAVNICE; Alteršola
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: JURIJ KURILLO - SONČNA DEŽELA KALIFORNIJA; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 5. marec
16:00, Osnovna šola Bistrica
KUHARSKA DELAVNICA DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič
18:00, Mestna kavarna Tržič
KALIGRAFSKE UR'CE; Kaligrafinja Damjana Škantar
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE MILANA MALOVRHA, 
ALEGORIJA LIPICANCA; Tržiški muzej
Petek, 6. marec
19:00, Kulturni dom Križe
MAKALU 2014, PREDAVANJE O ODPRAVI; Planinsko društvo Križe
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 7. marec 
iz Tržiča 
IZLET V SELŠKO DOLINO IN PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA; Dr. upokojencev Tržič
iz Tržiča 
17. POHOD ČEZ BLEGOŠ NA LUBNIK; Planinsko društvo Tržič
9:00 – 11:00, Ambulatorij v Zdravstvenem domu
DAN ODPRTIH VRAT, zasebne zdravstvene ambulante

7:00 – 12.00, Sebenje
VAŠKI SEJEM V SEBENJAH, Krajevna skupnost Sebenje
10:00 – 11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ, Društvo diabetikov Tržič
18:00, Kulturni dom Križe
OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA KRIŽE, Planinsko društvo Križe
19:00, Kulturni center Tržič
TRŽIČ IMA TALENT, Klub tržiških študentov
Ponedeljek, 9. marec
16:00, Dom Petra Uzarja
SPREGOVORIMO O DEMENCI Z DR. PAVLO ROPOŠA TAJNŠEK; Dom Petra Uzarja
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič – zdravstvena vzgoja
Torek, 10. marec
16:00, Ljudska univerza Tržič
IZOBRAŽEVANJE: ORGANIZACIJA PRIREDITEV, FOTOGRAFIRANJE PRIREDITEV TER 
OBDELAVA IN PRIPRAVA FOTOGRAFIJ ZA OBJAVO V MEDIJIH; Športna zveza Tržič
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – 
skupina za samopomoč Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
TEMATSKI VEČER: POROKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sreda, 11. marec
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knj. dr. Toneta Pretnarja
16:00, Kurnikova hiša
RAZSTAVA GREGORČKOV IN GREGORJEVO - KO GRE VUČ U VODO; Tržiški muzej 
16:00, Ljudska univerza Tržič
PREDSTAVITEV PROGRAMA SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM 
UČINKOM FERFL; Ljudska univerza Tržič 
17:00, staro mestno jedro Tržiča
GREGORJEVO - VUČ U VODO; Turistično društvo Tržič v sodelovanju z Osnovno 
šolo Bistrica in Tržiškim muzejem
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDAVANJE: KLEMEN PREMRL; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Petek, 13. marec
9:00, Sokolnica
PRVENSTVO DRUŠTVA UPOKOJENCEV V NAMIZNEM TENISU;  
Društvo upokojencev Tržič
18:30, Osnovna šola Bistrica
34. TRŽIČ POJE - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN TRŽIČA; 
Območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Tržič
Sobota, 14. marec
8:00 – 12.00, staro mestno jedro, Trg svobode, TRŽNI DAN
10:00, Kulturna dvorana Križe
ZVEZDICA ZASPANKA; Kulturni center Šentjanžu v Rožu in ZKO Tržič
19:00, dom krajanov Lom pod Storžičem
KONCERT OB 20-LETNICI LOMSKIH FANTOV; 
Kulturno društvo Lom pod Storžičem
19:00, župnijska cerkev v Križah
DEKANIJSKO SREČANJE ZA BOTRE, ŽUPNIJE TRŽIŠKE DEKANIJE
Torek, 17. marec
18:00, društvena pisarna v Ročevnici
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ, Društvo diabetikov Tržič 
Četrtek, 19. marec
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
18:00, župnijska cerkev v Križah
SREČANJE ZA MOŠKE OB GODU SV. JOŽEFA, župnija Križe
Petek, 20. marec
10:00, Restavracija Raj
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ; Društvo invalidov Tržič 
16:00, Ekološka kmetija Pr'Robež
NADALJEVALNA DELAVNICA POLSTENJA; 
Ekološka kmetija Pr'Robež in Predilnica volne Soven
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDAVANJE: INKONTINENCA - KAKO JO OBVLADOVATI?; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Sobota, 21. marec
iz Križev
PO POTI TREH ZVONOV; Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek 
iz Križev
PLANINSKI IZLET: BUZET Z OKOLICO; Planinsko društvo Križe 

19:00, Dvorana tržiških olimpijcev
AN FLET'N VEČER; Media butik d.o.o. in Občina Tržič
Nedelja, 22. marec
17:00, Kulturni center Tržič
POLKA JE UKAZANA: OBMOČNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN TRŽIČA IN JESENIC; 
Območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Tržič
Ponedeljek, 23. marec
16:00, Ljudska univerza Tržič
VELIKONOČNA DELAVNICA; Ljudska univerza Tržič 
18:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (tudi 25. In 27. marca)
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Torek, 24. marec
14:00, Kegljišče v Tržiču
I. KROG OBČINSKEGA PRVENSTVA V KEGLJANJU - TRŽIČ 2015; 
Kegljaški klub Ljubelj Tržič 
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19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SPOMLADANSKE BESEDARIJE: ČEZ TRATE ZELENE;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Društvo upokojencev Tržič 
Sreda, 25. marec
18:00, dvorana Glasbene šole Tržič
NASTOP PRVOŠOLCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ OB MATERINSKEM DNEVU;  
Glasbena šola Tržič
Četrtek, 26. marec
13:00, Tržiški muzej
REGIONALNO SREČANJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE; 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Občina Tržič in Tržiški muzej 
14:00, Kegljišče v Tržiču
I. KROG OBČINSKEGA PRVENSTVA V KEGLJANJU - TRŽIČ 2015; 
Kegljaški klub Ljubelj Tržič 
Petek, 27. marec
19:00, Kulturni center Tržič
NAJ ŠPORTNIK TRŽIČA; Športna zveza Tržič 
Sobota, 28. marec
iz Tržiča
MENGEŠKA KOČA NA GOBAVICI (433 METROV) IN RAŠICA (641 METROV); 
Planinsko društvo Tržič 
z odhodom iz Križev
OGLED ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA, župnija Križe
19:00, Kulturni center Tržič
PREDSTAVA: ŠTIRJE LETNI ČASI; Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem 
Nedelja, 29. marec
18:00, dom krajanov Lom pod Storžičem
PREDSTAVA: ŠTIRJE LETNI ČASI,  
Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem 
Torek, 31. marec
ROK ZA PRIJAVO NA POLETNI TABOR 2015; Športna zveza Tržič
14:00, Kegljišče v Tržiču
II. KROG OBČINSKEGA PRVENSTVA V KEGLJANJU - TRŽIČ 2015; 
Kegljaški klub Ljubelj Tržič 
16:00, Kurnikova hiša
USTVARJALNA DELAVNICA IZDELOVANJA VELIKONOČNIH VOŠČILNIC, 
Tržiški muzej 
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: DR. MIRA DELAVEC TOUHAMI – 
TARAUT EN TENERE – HČI PUŠČAVE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
APRIL
Četrtek, 2. april
14:00, kegljišče v Tržiču, II. KROG OBČINSKEGA PRVENSTVA V 
KEGLJANJU - TRŽIČ 2015; Kegljaški klub Ljubelj Tržič 
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE: LIRIKA ČRTE, IZ LIKOVNIH ZBIRK GORENJSKIH MUZEJEV; 
Tržiški muzej 
Petek, 3. april
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  (tudi 17. aprila)
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 4. april
7:00 – 12:00, Sebenje 
VAŠKI SEJEM V SEBENJAH; Krajevna skupnost Sebenje 
10:00 – 11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ, Društvo diabetikov Tržič
iz Tržiča
PLANINSKI POHOD: GOZDNIK (1090 METROV); Planinsko društvo Tržič
Torek, 7. april
iz Tržiča
POHOD NA KRAŠKI ROB IN V HRASTOVLJE; Društvo upokojencev Tržič
Kegljišče v Tržiču
FINALE OBČINSKEGA PRVENSTVA V KEGLJANJU - TRŽIČ 2015; 
Kegljaški klub Ljubelj Tržič 
16:00, Dom Petra Uzarja  
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič 
Sreda, 8. april
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (tudi 22. aprila)
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
ZNANJE, UJETO V KNJIGAH. PREDAVANJE: BOLEČINE V SKLEPIH? NIČ VEČ!;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Petek, 10. april
15:00, Kegljišče v Tržiču (do 25. aprila)
24. ODPRTO MEDNARODNO PRVENSTVO V KEGLJANJU - TRŽIČ 2015; 
Kegljaški klub Ljubelj Tržič 

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: MATIJA ŠEGA: ZAMOLČANE 
SKRIVNOSTI ALOJE ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
Sobota, 11. april
8:00 – 12.00, staro mestno jedro, Trg svobode
TRŽNI DAN
10:30, staro mestno jedro, Trg svobode
9. TEK PO ULICAH TRŽIČA IN HITRI HOJI (POKAL GORENJSKA - MOJ PLANET IN TRŽIŠKI 
POKAL V REKREATIVNIH TEKIH) ; Športna zveza Tržič 
Ponedeljek, 13. april
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič – zdravstvena vzgoja 
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
ZNANJE, UJETO V KNJIGAH. PREDAVANJE: TRAJNO ODPRAVITE DEPRESIJO IN 
RAZLIČNE STRAHOVE Z METODO EFT; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Torek, 14. april
10:30, Dom Petra Uzarja
ZGODOVINSKA DELAVNICA Z MARKOM OGRISOM ; Dom Petra Uzarja
16:00, Dom Petra Uzarja
SPREGOVORIMO O DEMENCI; Dom Petra Uzarja
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič 
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov 
Slovenije – skupina za samopomoč Tržič 
18:00, Kulturni center Tržič
SREČANJE GLASBENIH ŠOL GORENJSKE IN ZAMEJSTVA; Glasbena šola Tržič 
Sreda, 15. april
Križe
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV TRŽIČA; 
Območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
ZNANJE, UJETO V KNJIGAH. PREDAVANJE: SKRIVNOSTNE MOČI ZDRAVILNIH ZELI; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 16. april
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 18. april
iz Križev
PLANINSKI IZLET: BEVKOV VRH IDRIJA; Planinsko društvo Križe 
iz Tržiča
PLANINSKI POHOD: TIČEVA PLANINA (1150 METROV);  
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek 
Dvorana tržiških olimpijcev
GORENJSKO PRVENSTVO ČLANOV DRUŠTEV UPOKOJENCEV V  
NAMIZNEM TENISU; Društvo upokojencev Tržič 
Nedelja, 19. april
10:00, Križe z okolico
22. GORSKI TEK POD KRIŠKO GORO - TRŽIŠKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH; 
Planinsko društvo Križe
Sreda, 22. april
18:00, dvorana Glasbene šole Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič 
Četrtek, 23. april
iz Tržiča
CELODNEVNI IZLET - MEDIJSKE TOPLICE; Društvo invalidov Tržič  
(prijave se zaključijo teden dni pred odhodom)
Sobota, 25. april
iz Tržiča
PLANINSKI POHOD: ŽINGARICA/SINGERBERG (1589 METROV); 
Planinsko društvo Tržič 
19:00, Dom krajanov Podljubelj
OTVORITEV RAZSTAVE ROČNIH DEL (razstava bo na ogled 26. in 27. 4.  
med 9. in 19. uro); Društvo podeželskih žena SVIT iz Tržiča  

Nedelja, 26. april
Kegljišče v Tržiču
TEKMOVANJE V KEGLJANJU V POČASTITEV DNEVA UPORA PROTI OKUPATORJU IN 
PRAZNIKU DELA; Kegljaški klub Ljubelj Tržič

Torek, 28. - četrtek, 30. april
10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
BREZPLAČNA POČITNIŠKA DELAVNICA: POZDRAVIMO SONCE; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja  
18:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
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Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

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

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

•  ročna avtopralnica • dodatna oprema • 

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

Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU 
Občina Tržič

VSTOPNICE V PREDPRODAJI PO 10 EUR

SLAP 23, TRŽIC

„An flet'n večer“ 
Sobota, 21. marec 2015, ob 19.uri

TRŽIČ, DVORANA TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV

TRŽIČ:  BAR KOŠUTA KRIŽE,  

KGZ SLOGA KRANJ PRIMSKOVO IN GSM: 051 697 737

TPIC in ,GOSTILNA IN PICERIJA KOZUC

„AN FLET'N VEČER" 

TANJA ŽAGAR     ZARJA     
FANTJE S PRAPROTNA     IGOR IN ZLATI ZVOKI
PRIMORSKI FANTJE     MARIJA AHAČIČ POLLAK

STIVEN RAHMAN     OGNJENI MUZIKANTI
MAMA MANKA

V Tržiču prebujamo tabornike in taborništvo
Taborništvo je bilo na območju občine Tržič dolga leta priljubljena in dobro obiskana dejavnost. Taborniški kroj in rutica, kitare, taborjenja in druženja  

ob tabornem ognju, pa tudi marsikje drugje, pa njen sestavni del. Konec 90. let prejšnjega stoletja se je taborništvo v Tržiču počasi upehalo, zdaj je spet  
napočil čas, da ga prebudimo. Postavili ga bomo na noge, se z njim postavili po robu sodobni bitki s časom in se vrnili h koreninam. 

Kakšen je naš načrt? Pretipati teren, preveriti, kakšno zanimanje za zeleno gibanje vlada med Tržičani in se vam aprila,  
najverjetneje bo to 22. aprila, ko obeležujemo mednarodni dan Zemlje, predstaviti v praksi ter povabiti, da se nam pridružite.

Do takrat smo za vsa vprašanja dosegljivi na elektronskem naslovu tabornikitrzic@gmail.com ali na  
Facebook profilu https://www.facebook.com/pages/Rod-Kriske-gore-Trzic. 

Se vidimo?                   Člani Društva tabornikov rodu Kriške gore Tržič 



na predvečer 
Gregorjevega,

v sredo 
11. marca 2015

 »Vuč u vodo« Turistično društvo Tržič, Občina Tržič, OŠ Bistrica 
in podružnična šola Kovor, Tržiški muzej 
ter ostali sodelujoči, vabijo na tradicionalno 
etnografsko prireditev »Vuč u vodo« - Gregorjevo.

Pridružite se nam v čim večjem številu.

16.00 Kurnikova hiša
  Delavnice in razstava . Tržiški muzej in OŠ Bistrica

17.00 Atrij Občine Tržič
  Zbiranje Gregorčkov . Program OŠ Bistrica

 sledi Sprevod Gregorčkov z lanternami

TD Tržič  ∙  04 59 24 730  ∙  tdtrzic@siol.net  ∙  www.trzic.si  ∙  www.napovednik.com  ∙  Partnerji: Elektrolift d.o.o., Komunala Tržič d.o.o.  ∙  Foto: Tržiški muzej, Arhiv TD Tržič

10 €

VROČA CENA
VROČA CENA Prodajna mesta: 

TIC Tržič, Kžk Sloga Kranj Primskovo, Gorenjski glas
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