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Pozdravljena jesen

Petra Hladnik

Vam hladna jutra in vse krajši dnevi jemljejo 
motivacijo, da se odpravite iz varnega objema 
starega dobrega kavča? Poglejte naokrog; nara-
va se šopiri in nas poleg čudovitih barv razvaja 
tudi s svojimi darovi, božajoče jesensko sonce 
pa nas ponese daleč stran od bližajoče se zime 
in prebuja spomine na poletje. Če ne drugega, 
naj nas plodovi narave, kot so gobe in kostanj, 
premamijo, da se malce sprehodimo po svežem 
zraku. Več kot samo dober razlog za odhod od 
doma pa bodo tudi številne športne, kulturne in 
zabavne prireditve, ki se napovedujejo v tem 
mesecu. Ob pestrem oktobrskem dogajanju 
pa se v uredništvu glasila že veselimo vaših 
prispevkov za novembrsko številko glasila, ki 
bo tudi zadnja v tem letu.

Izkoristite jesen, da si ustvarite lepe spomine za 
dolge in mrzle zimske večere. 
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župan z nami

Konec avgusta smo se s hvaležnostjo in 
velikim spoštovanjem poslovili od našega 
dolgoletnega župnika g. Romana Star-
ca. Še danes mi v srcu toplo odmevajo 
poslovilne misli, v katerih nam je na srce 
položil spoštovanje in samozavest do sa-
mega sebe, skrb za priseljene in bližnje, 
ki so se znašli v stiski. Ter spoštovanje in 
sodelovanje vseh pri življenju v mestu, 
obnovi in čuvanju naše tako sakralne kot 
posvetne dediščine, ki je resnično edin-
stvena. Seveda imamo kar nekaj težav in 
problemov, zagotovo pa tudi nekaj takih 
enkratnih, lepih stvari, katerih pomena se 

Obljuba je izpolnjena. Paviljon NOB je 
obnovljen. Dejanja štejejo, tako kot šteje 
prenova trinajstih ulic v mestnem jedru v 
zadnjih devetih letih, tako kot šteje vse, 
kar je bilo obnovljeno, od Gorenjske plaže, 
Sokolnice, Balosa 4 do Tržiškega muzeja 
do sredi septembra prenovljenega Paviljo-
na NOB. Poleg bogate vsebinske zasnove 
je velikega pomena tudi zato, ker so v tej 
stavbi skrite tržiške korenine. So spomenik 
času, drugi svetovni vojni, priča, da nam 
je bilo takrat še kako mar za Slovenijo, za 
domovino in za slovensko besedo. In tak, 
lepo obnovljen, bo v tej svetli plati sloven-
ske zgodovine pričal še naprej. Veseli me, 
da bodo imeli odslej kulturniki in drugi, ki 
prostore uporabljajo, dobre pogoje za delo.

Gospodarstvo pomoč 
občine sprejema z 
odprtimi rokami
V Občini Tržič smo tudi letos našim pod-
jetnikom in obrtnikom na podlagi razpisa 
zagotovili dobih 150.000 € za razvoj 
podjetništva in gospodarstva. Navdušujoče 
je, da gospodarstvo pomoč Občine spre-
jema z odprtimi rokami. Z različnimi pro-
gramskimi sklopi se trudimo na eni strani 
izboljšati tako opremljenost kot tehnično 
inovativnost naših podjetnikov in obrtni- 
kov, na drugi strani pa stremimo k 
povečanju turističnih in nočitvenih ka-
pacitet ter promociji na trgih širom po 
Sloveniji in tujini. Zanimanja za razpis je 
bilo veliko, sredstva so se razdelila med 
podjetnike in obrtnike, ki dobro poslujejo 
in znajo iz enega evra narediti dva. Žal pa 
ugotavljam, da nekateri še vedno ne zmore-
jo ali ne znajo oddati pravilno izpolnjene 
dokumentacije. Brez nje pa bodo pod-
jetniki težko pridobili državna ali evrop- 
ska sredstva, ki so danes za velik del gos-
podarstva nuja za preživetje.

Po trinajstih letih 
župnik Roman Starc 
zapustil tržiško faro

Paviljon NOB znova
v ponos Tržiču

Marija Ahačič Pollak Tržič nosi v srcu, tudi ko je v daljni Kanadi, foto: Foto Čebron.

Predstavniki gorenjskih OOZ v družbi predsednika OZS Branka Meha, direktorja OZS Danijela 
Lampergerja in direktorice Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Marine Einspieler-Siegert.

Župnik Roman Starc je nasledniku predal
urejeno župnijo.

zaradi vsakdanjosti in samoumevnosti, ker 
so nam na dosegu roke, sploh ne zaveda-
mo. Še kako pozitivno pa zaznamujejo 
ljudi, ki k nam prihajajo na krajše ali daljše 
obiske. Vesel sem, ker nam jih je pomagal 
odkrivati. Še enkrat se g. Starcu v svojem 
in v imenu občine iskreno zahvaljujem 
za dobro sodelovanje in razumevanje pri 
skupnih projektih, pa naj si bo to pri ohra-
nitvi pevske tradicije, kulturne dediščine 
ali urejanju stvari na pokopališču. Zelo 
sem zadovoljen, ker si je tukaj z dobro-
namernostjo, sodelovanjem, trdim delom 
in dejanji pridobil številne prijatelje, in ker 
bomo naslednjič, ko nas bo obiskal, lahko 
rekli, da prihaja domov. 

V rodnem Tržiču
se je poslovila
od glasbenih odrov
Na domačem odru pa se je po dolgih in 
uspešnih šestdesetih letih prepevanja od 
aktivnega nastopanja poslovila Marija 
Ahačič Pollak, naša častna občanka. Kon-
cert je bil poln nostalgije in lepih spomi-
nov, koncert, ki bo zapisan v zgodovino 
slovenske narodno-zabavne glasbe in ga bo 
nemogoče ponoviti. Marija, Tržičani smo 
ponosni na vas.  
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Paviljon NOB v Tržiču, ki je bil zasno-
van kot galerija z razstavno dvorano in 
s pripadajočo večnamensko kletno etažo 
in izpričuje arhitekturno dediščino slo-
venske moderne, je v prenovljeni podobi 
včeraj ponovno odprl svoja vrata. Objekt 
je bil zaradi dotrajanosti in predvsem 
varnosti potreben celovite energetske 
sanacije in gradbene prenove. Projekt se 
je v okviru projekta REAAL delno sofi-
nanciral s strani Švicarskega prispevka, 
slovensko-švicarskega programa sodelo-
vanja za zmanjševanje gospodarskih in 
socialnih razlik v razširjeni Evropski 
uniji. Stopnja sofinanciranja je v višini 
68,85% vrednosti upravičenih stroškov, 
kar po potrjenem projektnem predlogu 
znaša 166.495,26 €.
Na Paviljonu NOB je prenovljen ovoj 
stavbe, zamenjani so vsi stekleni elementi 
in vrata, nova je izolacija obstoječe fasa-
de in streha. Objekt se bo ogreval z novo 
toplotno črpalko zrak - voda. Na novo so 
urejeni vsi prostori paviljona. V prvem 
nadstropju je izjemen galerijski prostor 
mesta, v kleti pa prenovljena dvorana ter 
manjši pisarniški prostori za potrebe delo-
vanje društev ter KS Tržič – mesto. 
»Zelo sem ponosen na opravljeno delo. 
Sodelovanje s slovenskimi partnerji je 
zgledno na vseh nivojih in je vodilo do 
teh izjemnih rezultatov. Ambiciozni cilji, 

Paviljon NOB ima novo 
obleko in močno srce, 
potrebuje še dušo

Saša Pivk Avsec, foto Media butik

Pri prenovi objekta sta desetletja razlike znala premostiti stari in nova projektantka, Ciril Oblak in 
Monika Fink Serša.

Trak so prerezali predsednik KS Tržič-mesto Miha Ignac Primožič, direktor BSC Kranj Rok Šimenc in 
župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

ki smo si jih zastavili na začetku progra-
ma niso le dosegljivi, ampak jih je možno 
tudi preseči. Prav ta predanost in zavze-
tost je vodila do prenove Paviljona NOB 
v Tržiču,« je na slovesnosti med drugim 
povedal Ralph Ammann, predstavnik do-
natorja (SECO) s Švicarskega državnega 
sekretariata za gospodarstvo. 
Paviljon NOB je bil zgrajen leta 1969, 
veljal pa je za širše prepoznan galerijski 
prostor, v katerem so razstavljali številni 
priznani slovenski in mednarodni ustvar-
jalci. Pri prenovi objekta sta znala de-
setletja razlike premostiti projektanta Ciril 
Oblak in Monika Fink Serša. Notranjost 
objekta je v celoti obnovljena, prenova 
ploščadi pred paviljonom pa se bo izvedla 
v naslednji fazi, predvidoma v letu 2016. 
V prenovljenem paviljonu je trenutno na 
ogled del stalne likovne razstave zbirke 
Tržiškega muzeja, na katero sta zbrane 
povabili direktorica Tržiškega muzeja 
Jana Babšek in kustosinja Janita Košir.
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Ko se vroče poletje poslavlja, je čas za 
analizo kopalne sezone na Gorenjski 
plaži. Ta se je več kot uspešno zaključila 
po osemdesetih obratovalnih dneh. Prilju-
bljeno tržiško kopališče je obiskalo več 
kot 25.000 tisoč kopalk in kopalcev. 
Ocene kažejo, da polovica gostov pri-
haja v Tržič iz drugih krajev Gorenjske in 
Slovenije.

Sezona je bila odlična, na kopališču pa 
živahno vzdušje od zgodnjega jutra, ko so 
s kopanjem začeli rekreativci in starejši 

Občina Tržič je v začetku avgusta pristo-
pila k sporazumu o izvedbi odpusta dol-
gov in s tem omogočila, da lahko občani 
javnim zavodom, katerih ustanovitelj je 
Občina Tržič, predložijo vloge za odpust 
dolga, ki izvira iz naslova oskrbnine v 
vrtcu ali šolske prehrane. K sporazumu so 
pristopili tudi Komunala Tržič in nekatera 
podjetja, ki dobavljajo storitve in blago 
občanom Tržiča (elektro in energetska 
podjetja, banke, upravniki, zavarovalnice, 
...). Seznam podpornikov projekta je dos-
topen na povezavi http://www.paketpo-
moci.si/pomoc-ob-dolgovih.html, kjer so 
objavljeni tudi obrazci – vloge za odpis. 
Finančna uprava RS bo odpisovala 
davčne dolgove do državnega proračuna 
v višini do 50 € na dolžnika, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti pa preveč plačane socialne 
transfere. Za državni proračun je sprejet 
limit (kvota) za odpis dolga v višini 1 
milijona evrov. 
Kriteriji za odpis dolga so določeni v 
zakonu, zato upamo, da bodo pomoč po 
zakonu o odpustu dolgov res prejeli so-
cialno najšibkejši oz. tisti, ki so najbolj 
potrebni pomoči. Občina Tržič se že dalj 
časa sooča s socialno problematiko in je 
zato pristopila k sporazumu o odpustu 
dolga, saj želi pomagati ljudem v socialni 
stiski.

Konec avgusta je na pobudo tržiškega 
župana mag. Boruta Sajovica in poslanke 
DeSUS mag. Jane Jenko na delovni obisk 
prišla ministrica za kulturo mag. Juli-
jana Bizjak Mlakar. Gostitelja sta želela 
ministrici predstaviti idejni projekt ce-
lostne ureditve industrijskega območja 
nekdanje tovarne Bombažne predilnice 
in tkalnice (BPT). Občina si namreč že 
leta prizadeva, da bi to nekdanje indus- 
trijsko območje uredili v muzej ter deloma 
spremenili v park in tako pridobili zelene 
površine. Občina Tržič je pripravljena in-
vestirati v projekt, predvsem z ureditvijo 
infrastrukture, a brez pomoči države ne 
bo šlo, saj je večina zapuščenega, sicer 
zasebnega kompleksa, pod spomeniškim 
varstvom, objekti so dotrajani, nekateri 
potrebujejo takojšnjo obnovo, vendar 
so posegi vanje dovoljeni pod izjemno 
strogimi pogoji. Ministrici so predstavili 
pobudo, da se poleg Tržiškega muzeja v 
to območje preseli tudi del razstavnega 
depoja Tehniškega muzeja Slovenije, 
predvsem velike eksponate iz depoja na 
Ptuju in nekaterih drugih depojev, ki so se 

Kopališče na Gorenjski 
plaži obiskalo več kot 
25.000 kopalcev

Saša Pivk Avsec

Odpust dolgov

Saša Pivk Avsec

Ministrica
Julijana Bizjak Mlakar 
o oživljanju območja 
nekdanje tovarne BPT

Janez Meglič

občani, pa vse do poznega večera. “Nalo-
ga občine je, da ohranjamo ta standard tudi 
v prihodnjih letih, da obisk še povečamo 
in določene zadeve nadgradimo,” je jasen 
župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. 
Odličen obisk gre pripisati tudi petim 
vročinskim valom, ki so zajeli naše kraje, 
saj je bil ob visokih temperaturah tudi 

obisk bazenov večji. S poslovanjem v prvi 
sezoni je zadovoljen tudi najemnik lokala 
na Gorenjski plaži, v katerem že potekajo 
nadaljevalna dela, s katerimi bo gostinski 
lokal v celoti dokončan, ponudba pa še 
pestrejša. S tem Tržič na vhodu v mesto 
pridobiva lokal, ki bo lahko sprejel večje 
število obiskovalcev preko celega leta. 

izkazali kot neprimerni ali predragi, kar 
je kulturna ministrica ocenila kot zelo za-
nimivo idejo. Mag. Jana Jenko ocenjuje, 
da bi tovrstna oživitev območja nekdanje 
tovarne BPT pomenila veliko dodano 
vrednost za celotno občino, tako v smislu 
turizma in ohranjanja kulturne dediščine, 
preživljanja kvalitetnega prostega časa, 
izobraževanja in ne nazadnje odpiranja 
novih delovnih mest, saj imajo tovrstne 
revitalizacije primerljivih območij v tujini 
vedno tudi mnoge multiplikativne učinke. 
Ministrici je bila predstavljena tudi želja 
po celostni ureditvi taborišča Ljubelj, ki 
je kulturni spomenik državnega pomena.
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Krajevno skupnost Sebenje sestavljajo 
štiri vasi na levem bregu Tržiške Bistrice: 
Sebenje, Žiganja vas, Breg ob Bistrici in 
Retnje. Na približno 3,4 km2 nas živi 1.060 
prebivalcev v 334 gospodinjstvih. 
Tudi v tem delu občine Tržič smo ljudje 
različnih poklicev, različnih interesov ter 
nazorov. Vendar se v KS trudimo, da bi 
se domačini med seboj povezovali, bolje 
spoznali in svojo različnost izkoristili v 
skupno dobro.
V ta namen večkrat letno organiziramo 
Vaški sejem, kjer lahko kupite izdelke 
lokalnih kmetov in obrtnikov, ob pijači 
in jedači poklepetate s prijatelji in znan-
ci ter prisluhnete predstavitvi osrednje 
teme Vaškega sejma. Vsak Vaški sejem je 
namreč posvečen posebni tematiki: ob kul-
turnem dnevu nas obišče Prešeren, ime- 
li smo tekmovanje v talentih, predstav-
ljali stare običaje, imeli ples v maskah, v 
začetku decembra otroke obišče Miklavž 
... Vaški sejmi so postavljeni v središču 
Sebenj, izjema je le septembrski Vaški se-
jem, ki se vedno zaradi žegnanja prestavi 
v Žiganjo vas pod vaško lipo.
Vaščani vseh štirih vasi gremo že tradicio-
nalno v pomladanskem času na enodnevni 
izlet po Sloveniji (letos na Kočevsko) in 
ob koncu poletja na dvodnevni pohod v 
hribe (letos na Krn).
Organiziramo tudi večje prireditve: pred 
božičem poskušamo ljudem približati 
skrivnost Božiča z dvodnevno priredit-
vijo Žive jaslice, v poletnem času smo v 
skakalnem centru v Sebenjah soorganiza-
torji prireditve Stari orli, lansko leto pa 
smo po dolgem času oživili etnološko pri-
reditev Žabarska veselica.
V KS Sebenje se trudimo, da bi bili pri 
kandidiranju za sredstva iz občinskega 
proračuna čim bolj uspešni oz. da bi se 
tudi v občinskem svetu slišal naš glas. Tru-

Krajevna skupnost 
Sebenje

Alenka Golmajer Terziev, foto: Matevž Poljanc, Franc Hrovat

dimo se, da bi naši krajani dobili ustrezno 
cestno in komunalno infrastrukturo, za-
dostno število ekoloških otokov, ustrezno 
razsvetljavo, skratka, da nam bo bivanje v 
našem okolju v veselje in ne v breme.
Prizadevamo si za ureditev športnih 
objektov, ki so namenjeni tako tekmo-
valnim športnikom kot rekreativcem. V 
Žiganji vasi imamo urejeno nogometno 
in košarkaško igrišče, v skakalnem centru 
v Sebenjah imamo manjšo telovadnico, 
lahko pa obiščete tudi zasebna teniška 
in odbojkarska igrišča oz. se razgibate v 
fitnes centru.
Lansko leto smo uredili Pot treh zvonov, 
ki je bila že prej poznana rekreativnim 
tekačem in pohodnikom. Opremili smo jo 
s klopmi za počitek, informativnimi tab-
lami o znamenitostih, na začetku in koncu 

poti vas pričakata trim poligona z navodili 
za pravilno izvajanje vaj za krepitev tele-
sa. Pot treh zvonov, ki nas popelje v osrčje 
skrivnostnega Udin boršta, pa ni namen-
jena le športnikom. Na njej najdejo nekaj 
zase tudi ljubitelji biologije, geografije, 
zgodovine, umetnosti, na poti se najde za 
vsakogar nekaj.
V naše konce želimo pripeljati tudi obis-
kovalce iz drugih krajev naše občine ali 
še od dlje. Popotniki se v naših krajih 
lahko okrepčajo v dveh barih, v gostišču 
ali na turistični kmetiji, torej so možnosti 
za širjenje turizma še odprte, idej za nove 
projekte pa nam tudi še ni zmanjkalo.

Dragi bralci Tržičana – vabljeni, da 
obiščete kraje v Krajevni skupnosti Se-
benje.
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Tržičani na jesenskem 
sejmu v Celovcu

Aleksandra Kojič, foto: Toni Čebron, arhiv Občine Tržič

Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Tržič (OOZ Tržič) se je v sodelovanju z 
Občino Tržič letos tretjič uspešno pred-
stavila na sejmu Herbstmesse v Celovcu, 
ki je potekal od 16. do 20. septembra 2015.  
Obrt in podjetništvo ter turizem in gos-
tinstvo so bili letos na svojevrsten in in-
teraktiven način predstavljeni na kar 108 
m2. Sejemska zasnova, ki je poimeno-
vana »Pokukajte čez Karavanke«, je bila 
pravzaprav mesto v malem. Rdeča nit se-
jemskega nastopa je bila oddaljenost oz. 
bližina obeh mest.
Obrtniki in podjetniki so na sejmu pred-
stavili svoje izdelke ali storitve, možen 
je bil tudi nakup izdelkov. Občina Tržič 
je predstavljala Tržič, njegove zname-
nitosti ter možnosti preživljanja prostega 
časa, tržiški gostinci pa so poskrbeli za 
predstavitev kulinarične ponudbe. Na 
vabilo k sodelovanju so se odzvali na-
slednji podjetniki: Gostilna PRI BAJDU 
Ribnikar Janko s.p., Gostišče KOREN 
Damjan Štefe s.p., Restavracija FIRBC’ 
OKN Preradović Željko s.p., MESTNA 
KAVARNA Polona Brodar s.p., BROdi 

- Marko Brodar s.p., SLAPAR RO&SA 
d.o.o., Slaščičarstvo Cerkovnik, Cerko-
vnik Darja s.p., Mizarstvo Jesenko Janez 
s.p., in Mizarstvo Tőrnar Jože s.p. V 
letošnjem letu so se nam pridružili tudi 

kranjski obrtniki, ki so prepoznali odlično 
priložnost za promocijo in prodor izven 
meja Slovenije.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za 
sodelovanje.

Za tržiške izdelke je bilo veliko zanimanja.

Tržiška predstavitev je zasnovna kot mesto v malem.

Rotary klub Tržič Naklo je 11. septem-
bra vaščanom Podbrezij podaril defi-
brilator, ki so ga v varstvo sprejeli člani 
domačega PGD. Na prireditvi so strokov-
njaki izvajali tečaje temeljnih postopkov 
oživljanja. Čeprav je bil klub ustanovljen 
šele maja letos, je bil dogodek DAN ZA 
ŽIVLJENJE že drugi, prvi se je zgodil 
v juniju, ko je klub doniral defibrilator 
občini Tržič (nameščen je pred Sparovo 
trgovino). Defibrilator je v imenu krajanov 
od predsednice Rotary kluba Tržič Naklo 
Tatjane Peharc prevzel župan občine Na-
klo Marko Mravlja. 
Vsak dan v Sloveniji za nenadnim zas-
tojem srca umre 6 do 8 ljudi. Veliko 
teh ljudi bi lahko rešili s pravilnim pos-
topkom oživljanja. Tečaju oživljanja je 
sledilo predavanje Andraža Ogorevca, ki 
je predstavil iHELP, mobilno aplikacijo za 

Dan za življenje v  
Podbrezjah

Jožef Perne

pametne telefone, ki alarmira reševalce, 
prijatelje, družino, iHELP uporabnike 
v neposredni bližini osebe, ki potrebuje 
nujno medicinsko pomoč. Zelo koristna 
pomoč, ki lahko pomaga preživeti tudi ob 
zastoju srca. 
Rotary klub se je na dogodku tudi zahvalil 
vsem donatorjem, ki so prispevali zneske 
po svojih možnostih in denarno podprli 
akcijo. 
Če bo DAN ZA ŽIVLJENJE pomagal 
rešiti le eno samo življenje, je bil cilj 
dosežen. 
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Poziv Turističnega društva Tržič

Peter Miklič

V dneh pred Šuštarsko nedeljo je TD Tržič poslal dopis s prošnjo 
za dotacijo vsem gostincem in prodajalcem na širšem območju 
prireditve. Prošnja za dotacijo je bila naslovljena na gostince in 
prodajalce, ki so poslovali na dan Šuštarske nedelje in ki se s svojo 
dejavnostjo niso prijavili za najem stojnice oz. kako drugače prispe-
vali k organizaciji prireditve. Seznam naslovljencev je bil naslednji:
The Old Enlish house, Gostilna in picerija "Kozuc", Kavarna Apo-
lo, Casa Latina Sas Bar, Gostilna PrKrvin, Pizzerija Dolhar-Pod 
Gradom, Restavracija Raj, Kavarna Tiziano, Irish Pub Tržič, Kava 
Bar M in PE Gorenjska Plaža, Tina bar Jaslice, Elton pekarstvo 
in slaščičarstvo, Cvetličarna Danica, Pr' Švejku, Mirsat d.o.o., 
Deteljica Bar, Kavarna Paris, Restavracija in pizzerija Detel'ca, 
RoMa Bar, Kava bar Cherri, 5bar Petrol - BS Tržič – Zahod.
Vse gostince smo prosili za dotacijo v znesku od 30 € do 150 €, pri 
čemer smo posebej upoštevali dejstvo, da je posamezen gostinec v 
okviru Šuštarske nedelje organiziral tudi svojo prireditev.
Pričakovali smo določen odziv, saj smatramo, da prireditev na ta 
dan vsem zgoraj naštetim omogoča povečan promet in višji pri-
hodek, vendar se razen Kavarne Tiziano (poslali so nam prijazen 
dopis, ki ga sprejemamo), ni odzval nobeden. Nemalo smo bili 
presenečeni in razočarani, pa ne bomo komentirali odzivov na 
posamezne prošnje. V TD Tržič lahko z gotovostjo rečemo samo 
eno: tržiški gostinci niso zainteresirani za sodelovanje na Šuštarski 
nedelji oz. smatrajo, da je organizacija prireditve v celoti, tako 
stroškovno kot organizacijsko, v domeni Turističnega društva. 
Turistično društvo organizira prireditev le s pomočjo prostovoljcev, 
nima zaposlenega nobenega strokovnega delavca, zato si v TD 
Tržič želimo sodelovanje vseh sodelujočih z namenom, da postane 
Šuštarska nedelja še boljša in bolj prepoznavna. 
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19. Hrastov memorial

Lado Srečnik, foto: Urša Herak Rener, Luka Rener

Spominska plošča Jožetu Jurjevčiču

Lado Srečnik, foto: Valentin Klemenčič 

Motocikli, predvojni do vključno leta 
1945 in motocikli do 175 ccm, do 250 
ccm, nad 250 ccm in motocikli s prikolico 
do in nad 500 ccm do vključno letnika 
1961, so se zopet preizkusili na ljubeljskih 
strminah. Prvič so se preizkusili ljubitelji 
Tomos mopedov na kar zahtevni progi. 
Kar okoli 200 startov je bilo na treningu in 
na dirki. Vsi, ki so prišli do vrha Ljubelja, 
so bili zmagovalci.

Podeljeni so bili pokali in trofeje za 
najboljši čas (rekord dneva), za originalno 
vozilo predvojnih in povojnih motociklov, 
za prva tri mesta v vsaki kategoriji, za 
prvo mesto izven konkurence za dame, za 
najstarejše vozilo in najstarejšega voznika 
motorja ter pokal v zahvalo češki ekipi. 

Na svečani otvoritvi je za pravo vzdušje 
poskrbel Pihalni orkester Tržič pod vod-
stvom Nejca Bečana. V nagovoru je pred-
sednik AMD Tržič in direktor prireditve 
Rodolf Ribič predstavil tekmovanje, pod-
predsednik AMD Tržič in vodja protokola 
Lado Srečnik je poudaril pomen prazno-
vanj 65- letnice AMD Tržič in prihajajoče 
90-letnice avto-moto športa v Tržiču, 
odkritja spominske plošče legendi avto-
moto športa Jožetu Jurjevčiču, ki je bil 30 
let direktor cestnih dirk na Ljubelj in mo-
tokros tekmovanj v Podljubelju, in pos-
tavitve spominskega panoja ljubeljskih 
dirk na stavbi Kompas Shop na Ljubelju. 
Župan Borut Sajovic se je zahvalil organi- 
zatorjem in tekmovalcem, odprl tekmo-
vanje in zaželel srečno vožnjo.

Po dveh vožnjah vseh tekmovalcev so se 
na vrh Ljubelja podali tudi najbolj odločni 
mopedisti. Pred podelitvijo pokalov je 
bil zanimiv nastop plesnih skupin Ples- 

Ob 90-letnici avto-moto športa v Tržiču in ob 65-letnici ustano-
vitve Avto-moto društva Tržič je bila v nedeljo, 13. septembra, na 
Ljubelju odkrita spominska plošča v zahvalo in spomin JOŽETU 
JURJEVČIČU (1926-1994), legendi avto-moto športa, dolgo-
letnemu predsedniku AMD Tržič, 30 let direktorju cestnih dirk 
na Ljubelj in motokros dirk v Podljubelju ter mednarodnemu 
športnemu funkcionarju. Ploščo st a odkrila častni predsednik 
AMD Tržič Marijan Romih in sin pokojnega Jožeta Jurjevčiča 
Drago Jurjevčič. Ploščo sta postavila AMZS in AMD Tržič.

nega studia Špela in skupine Divji za-
hod iz Kranja. Za varnost motoristov je 
bila večkrat dnevno predstavitev zaščitne 

opreme Airbag za motoriste.
Brez nezgod in s polno dobre volje se je 
zaključil tudi 19. Hrastov memorial.
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90-letnica avto-moto 
športa v Tržiču

Lado Srečnik

AMD Tržič in Tehno d.o.o.

Tržič ima bogato tradicijo avto-moto 
športa. AMD Tržič praznuje letos 65 
let svojega pestrega dela. Drugo leto pa 
slavimo poseben jubilej, 90 let avto-moto 
športa v Tržiču.

Po cestnih dirkah so bila uspešna moto-
kros tekmovanja, sedaj pa že 19. tekmo-
vanje za gorski preizkus starodobnikov. 
S praznovanjem 90-letnice smo pričeli 
že letos, da primerno obeležimo ta velik 
dogodek v letu 2016, tako s športnega in 
turističnega vidika, predvsem pa zaradi 
varnosti udeležencev v cestnem prometu.
S tekmovalci AMD Tržič smo pripravili 
srečanje z gojenci VDC Kranj Enota 
Tržič. S ciljem boljše varnosti v prometu 
pripravljamo dan odprtih vrat 3. oktobra 
letos v tehnični bazi Tehno d.o.o. na Loki. 
Postavili smo že spominski pano na stavbi 
Kompas Shop na Ljubelju, za kar se še 
posebej zahvaljujemo vodstvu Kompas 
Shopa za razumevanje in pomoč. Zahva-
la velja tudi Jožici Koder, ki brezplačno 
sodeluje pri lektoriranju. Posebna za-
hvala velja AMZS za sofinanciranje pro-
jekta obeležitve 65-letnice AMD Tržič in 
90-letnice avto-moto športa v Tržiču.

Pripravljamo tudi novo celostno podobo 
AMD Tržič: logotip, osnovni grb in izpe-
ljanke za vse dejavnosti, Oldtimers team, 
FIM rally team, Tomos mopedi team, 
Ljubelj Hrastov memorial in 90 let avto-
moto športa v občini Tržič.

To je samo nekaj aktivnosti, predvsem pa 
želimo povečati in pomladiti članstvo. S 
prihodom ljubiteljev Tomos mopedov 
so bili že storjeni prvi koraki. Vse, ki 
ste člani AMZS in ste včlanjeni v drugih 
občinah, pa vabimo, da se vpišete v naše 
društvo. S plačilom članarine za AMZS 
ste avtomatsko tudi člani AMD. V Tržiču 
je doma vaše društvo.

ob 65-letnici AMD Tržič in 90-letnici avto-moto športa v Tržiču v letu 2016
vabita na Dan odprtih vrat in okroglo mizo, 3. oktobra 2015, od 12. do 16. ure.

v Tehno–tehnični pregledi, storitve in trgovina d.o.o. Loka pri Tržiču.

Dan odprtih vrat
Po rednem sobotnem delovnem času do 12. ure bodo do 16. ure izredni 
brezplačni tehnični pregledi, pregledi zavorne tekočine in svetovanja. 

Tehno d.o.o. opravlja naslednje storitve: Tehnične preglede motornih 
vozil in priklopnih vozil do 3,5 ton, zavarovalniške storitve, plačilo cestnine, 
storitev registracije, prijavo in odjavo motornih vozil iz prometa in izdajo 
tablic za registracijo vozila. Na razpolago je tudi samopostrežno pranje vozil 
in tehnična delavnica.

Predstavili bomo aktivnosti AMD Tržič, vozil, dirkačev in jubilejnih dogod-
kov z gosti in zabavnim programom.

Okrogla miza ob 15. uri
1. Pomen tehničnega pregleda vozil za prometno varnost udeležencev v 

prometu.
2. Osveščanje pomena varne vožnje za zdravje in čisto okolje.
3. Ohranjanje kulturne in tehnične dediščine AMD Tržič in zagotavljanje 

prepoznavnosti avto-moto športa v Tržiču in v svetu.

Se srečamo na dnevu odprtih vrat, dobrodošli!
Organizatorji: Marko Gril, Lado Srečnik, Janja Budič
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Koncert
Marije Ahačič Pollak

Saša Pivk Avsec, foto: Toni Čebron

Slovensko-
dalmatinski večer

Tanja Zajc Zupan

Nazaj, nazaj v rodni kraj je pot prinesla 
Marijo Ahačič Pollak, ki je 11. septem-
bra ob pomoči Občine Tržič in Agencije 
Media butik v Dvorani tržiških olimpij-
cev poskrbela za izjemen in neponovljiv 
glasbeni večer. Čeprav jo je življenjska 
pot peljala v daljno Kanado, kjer si je 
ustvarila družino, domačih ljudi in rod-
nega Tržiča ni nikoli pozabila. Tudi zato 
je želela, da se prav v Tržiču poslovi od 
aktivnega prepevanja na odru, ki ji je v 
šestih desetletjih prineslo veliko veselja in 
držalo nit s slovensko besedo in ljudsko 
pesmijo, ki jo je učil oče. Posebno mesto 
v Marijinem srcu nosi pesem Sanjaj, san-
jaj, ki jo je napisala v tujini, posnela pa 
v Sloveniji z mojstrom Adamičem. Marija 
velja za prvo slovensko kantavorico, ki 
je v svoje pesmi povezala tudi preneka-
tere življenjske modrosti. Na odru so se 
ji pridružili številni glasbeni prijatelji, od 
tria Jožeta Burnika, Jožeta Galiča, Franca 
Šegovca, Marjana Rekarja do Jodel Ex-
pressa, ki je poskrbel za glasbeno sprem-
ljavo. Z nastopom jo je počastilo 15 dam 
domače glasbe, Stanka Kovačič, kraljici 
jodlanja Inge Brueggemann Huberti in 
Brigita Vrhovnik Dorič. Jožica Brdnik, 
Barbara Kolarič, sestre Potočnik, Jožica 
Gabrijel Vidic, Majda Renko Petrič, Her-
mina Šegovc, Cita Galič, Erika Zakonjšek 
Kladnik, Jožica Kališnik in Majda Petan.

Citre so lep milozvočen slovenski instru-
ment, privlačen in skrivnosten, in ljudje 
mu vedno znova radi prisluhnejo. V Slo-
veniji so zelo priljubljene tudi dalmatin-
ske pesmi. Zato vas vabimo na SLOVEN-
SKO-DALMATINSKI VEČER, ki bo v 
Tržiču, v Kulturnem centru, v petek 23. 
oktobra 2015, ob 19. uri.
Izvajalci bodo zaigrali in zapeli sloven-
ske ljudske in narodnozabavne pesmi, 
slovenske popevke, dalmatinske pesmi in 
evergreene. Koncerti po Sloveniji so bili 
odlično sprejeti, obiskovalci pa pravijo, 
da je to dogodek z odlično izbrano glasbo, 
ki se dotakne duše, razveseljuje srce in je 
lepo darilo ali presenečenje za drage osebe. 

Gostiteljico sta na odru nežno bodrili tudi 
harmonika brata Vitala in očetova kitara. 
Obeh že dolgo ni več. Njej in številnim 
v dvorani so se zalesketale oči ob ogledu 
videospota Moj očka iz Tržiča, skladbah 
Tečejo, tečejo nitke in Tam, kjer murke 
cveto. Marijino šaljivo plat pa smo 
spoznali v skladbah Žena naj bo doma in 
narečni Ena baba j'djava. Ker je bil Mari-
jin oče dolgoletni kapelnik tržiške godbe, 
si večera brez Pihalnega orkestra Tržič ni 
bilo možno predstavljati. Tri tržiške, Ko v 
jutranjem soncu, S'm Tržičan in Mi smo 
pa Tržičani je zapela z njimi, obenem pa 
se ji je uresničila dolgoletna želja, saj je 
nastopila s članom Slovenskega okteta 
Janezom Trilerjem. Za plesno popestritev 
sta poskrbela večkratna državna prvaka v 
latinsko-ameriških in standardnih plesih 
Anja in Matej Pritekelj, vidno vlogo pa 
so odigrali tudi plesalci Folklorne skupine 
Iskraemeco iz Kranja. Koncert je povezoval 
Matjaž Merljak. 

Marija s Pihalnim orkestrom Tržič.

Marija Ahačič Pollak z damami domače glasbe, nastopajočimi, tržiškim županom in organizator-
jem.
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Nekaj lepega
je bilo čutiti v zraku 
glasbenih večerov
v Tržiškem muzeju

Saša Pivk Avsec, foto: Media Butik

Zadnji petek v avgustu se je na vrtu 
Tržiškega muzeja v soju polne lune 
zaključil prvi del Glasbenih večerov, ki so 
zaživeli nad vsemi pričakovanji in v Tržič 
privabili znana glasbena imena ter obisko-
valce od blizu in daleč. Pet vrhunskih iz-
vajalcev in pet razprodanih koncertov so 
zadosten razlog, da v Tržiškem muzeju ob 
finančni pomoči Občine Tržič in pod ta-
ktirko umetniške vodje Romane Krajnčan 
že razmišljajo o nadaljevanju projekta, ki 
je dokaz, da v Tržiču radi prisluhnemo 
kvalitetni glasbi, vrhunskim besedilom in 
zgodbam, ki prepričajo. 
Izvajalci so, od prvega do zadnjega, 
uživali v intimnem vzdušju Pollakovega 

Knjižnica
je praznovala

Martina Klemenčič, foto: Foto klub Tržič

V okviru tržnega dneva in v sodelovanju s 
Polono Brodar in Mestno kavarno se je v 
soboto, 12. 9. od 15. do 21. ure v starem 
mestnem jedru Tržiča dogajala prireditev, 
s katero je Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
obeležila tri častitljive obletnice: 40-letni-
co potujoče knjižnice v Tržiču, 70-letnico 
ustanovitve Javne sindikalne knjižnice in 
čitalnice ter 70-letnico rojstva dr. Toneta 
Pretnarja. Prireditev Knjižnica - srce mes-
ta se je dogajala na Trgu svobode, kjer se 
so predstavljale domoznanska dejavnost, 
bibliobus, delavnice za otroke in odrasle 
(klekljarska), potopisna predavanja in 

predavanja o zdravem načinu življenja. 
Prireditev so v oko fotoaparata ujeli člani 
Foto kluba Tržič, otrokom smo ponudili 
palačinke. Na stojnicah ste lahko kupili 
knjige nekaj slovenskih založb.

Združili smo jo s sprejemom letošnjega 
Pretnarjevega nagrajenca, slovaškega 
književnika in prevajalca Karola Chmela, 
ki je nagrado prejel za večletno posredo-
vanje slovenske literature na Slovaškem 
ter vzpostavljanje slovensko-slovaških 
kulturnih stikov z vrhunskimi prevodi 
novejše slovenske umetniške literature v 
slovanščino. Nagrajenca je pozdravil in 
mu zaželel dobrodošlico v Tržiču župan 
Sajovic, njegove pesmi sta na odru reciti-

rala Marina Bohinc in Janez Kikel. Mimo 
Pretnarjeve domače hiše smo obiskovalce 
popeljali v knjižnico na ogled filma o 
Tonetu iz serije Filmski portreti tržiških 
ljubiteljskih kulturnikov, ki jo pripravlja 
Zveza kulturnih organizacij Tržič. 

Jure Munda, Adi Smolar, Primož 
Suhodolčan, Folklorna skupina Kara-
vanke, improligaša Rok Bohinc in Sašo 
Stare, Eva Moškon in Lana Petrovič ter 
kitarist Andrej Pekarovič, Marija Merljak, 
Sanja Lončar, Društvo diabetikov Tržič, 
Vlasta Prešern, Dejan Ogrinec, Pavel Loc, 
dr. Manca Košir in  Manca Špik, ki je na 
koncu poskrbela za vesel zaključek dneva, 
so ustvarjali sobotno popoldne ob sodelo-
vanju zaposlenih v knjižnici in Janeza 
Bohinca. Celotno prireditev je povezovala 
Alenka Dolenc.

Zahvaljujemo se sponzorjem, Občini 
Tržič, Poloni Brodar - Mestni kavarni, 
Cvetličarni Danica, Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Tržič, Radiu Gorenc, 
Gorenjski TV, Gorenjskemu glasu, Radiu 
Ognjišče, Tovarni obutve Peko. Čudovite 
fotografije Foto kluba Tržič lahko 
prevzamete v naši knjižnici, prijazno vam 
jih poklanjajo. 

Sedaj pa spet vabljeni v knjižnico na Ba-
los 4, kjer vas čaka veliko gradiva in se 
vedno dogaja kaj zanimivega.

salona in na vrtu pred muzejem. Pri-
jetna so bila tudi druženja po koncertu 
ob kozarčku penine, pogovorih z gosti 
in sladkih grižljajih, s katerimi je ekipa 
muzeja razvajala poslušalce.

Obiskovalci zadnjega, petega v nizu Glas-
benih večerov v Tržiškem muzeju, so 
uživali ob najlepših »romančicah«, sklad-
bah Romane Krajnčan in vsestranskega 
umetnika Jureta Ivanušiča. 

Romana Krajnčan, župan Tržiča mag. Borut Sajovic, Nuška Drašček, Blaž Jurjevčič, direktorica 
Tržiškega muzeja Jana Babšek po prvem glasbenem večeru v mesecu aprilu.
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lepa, vsi koncerti so bili razprodani, pub-
lika zadovoljna,« je misli takoj po kon-
certu strnila umetniška vodja Glasbenih 
večerov v Tržiškem muzeju Romana 
Krajnčan. Piko na i pa je s poezijo, avtor-
skimi skladbami in avtorskimi prevodi ve-
likanov šansona dodal igralec, glasbenik, 
skladatelj, voditelj in vsestranski umetnik 

Jure Ivanušič, ki se mu je Gorenjska že od 
malega zdela obljubljena, lepa, najlepša 
dežela. »Zelo fino je bilo nocoj, zelo lep 
ambient, zahtevna in dobra publika, taka, 
ki si jo lahko samo želiš,« je Jure Ivanušič 
povedal po koncertu.
Romano Krajnčan in Jureta Ivanušiča 
so na odru spremljali tudi odlični 
inštrumentalisti. Na klavir je igral Gregor 
Ftičar, na kontrabas in kitaro Goran Ru-
kavina, na krilni rog, trobento in bobne pa 
Dominik Krajnčan. 

»Tega koncerta sem se izredno veselila. 
Največ treme sem imela pravzaprav apri-
la, ko smo začeli s temi koncerti, ker si 
nisem čisto točno predstavljala, kako bo 
vse skupaj izgledalo. Imela sem idejo, 
verjela sem v projekt, vedela, da bo to 
nekaj fantastičnega, a dokler se ne začne, 
nisi popolnoma prepričan. Energija je 

Romana Krajnčan in Jure Ivanušič sta v avgus-
tovskem večeru okusila čar nastopanja v soju 
polne lune na vrtu pred muzejem.

Z bluesom, jazzom in soulom sta Pollakov salon junija napolnila glasbenika svetovnega formata 
Uroš Perič in Primož Grašič.

Za zasanjan julijski večer so poskrbeli Marko Črnčec, Nina Strnad in Jaka Kopač.
Maja smo bili na glasbenem vlaku z Otom 
Pestnerjem in Klemnom Smolejem.
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Četrte Spominjarije na Poldeta Bibiča

Metka Kolevski, foto: Franci Veternik

Povezovalec  programa David Ahačič je 
v soboto, 5. septembra v imenu Krajev-
ne skupnosti Brezje pri Tržiču, Zveze 
kulturnih organizacij Tržič in tržiške 
Območne izpostave JSKD pozdravil 
obiskovalce kulturnega večera v spomin 
na velikana slovenskih odrskih desk Pol-
deta Bibiča. S tem dogodkom obujamo 
spomine nanj, predvsem o njem sprego-
vorijo njegovi sodelavci in prijatelji.

Na četrtih Spominjarijah so bili z nami 
Poldetova hči Katarina in njegova soigral-
ka Ivanka Mežan, osrednja gostja večera 
pa sta bila igralka Štefka Drolc in filmski 
mojster iz Studia MEG Janez Meglič.

Najprej je na »Poldetovo klopco« sedla 
Štefka Drolc. Polde jo je v svoji knjigi 
spominov poimenoval »boginja Štefka«, 
tako zelo ga je navdušila, da jo je videl 
celo v vlogah, v katerih ni igrala. Opisal 
jo je kot nežno, krhko, ranljivo, a hkrati 
odločno, strastno, delavno in prijazno. Na 
vprašanje povezovalca, ali se je Polde kaj 
zmotil s  tem opisom, je Štefka dejala, da 
ne.  Svojo igralsko pot je začela z nežnimi 
dekliškimi vlogami, kasneje pa je dobivala 
izredno težke, temne karakterne vloge, ki 
so jo nenavadno pritegnile. V svoji knjigi 
je Polde njeni vlogi Medeje namenil več 
strani, opisal jo je kot enkratno igralko. 
Dejala je, da je igralec kot material, ki ga 
je treba obdelati, poiskati v njem tisto, kar 
sam ne ve, da je, pa je; v vsakem človeku 
so dobre in slabe stvari, biti igralec pa je 
čudovit poklic.

Na koncu pogovora pa je spregovorila 
še o Poldetu: »Rad ga imaš, resnično. Če 

ga poznaš, ga imaš rad. Njegove oči so 
odprte, čiste, srčno prijazne in tak je on, 
takega poznamo. Moral si ga imeti rad!«

Drugi gost večera, filmski mojster Janez 
Meglič, prihaja iz Studia MEG iz Pirnič. S 
Poldetom sta prijateljevala že dlje časa, ko 
pa se je Polde preselil v Dom upokojencev 
v Medvode, ga je redno obiskoval. Polde 
je zaigral v 43 celovečernih filmih, ven-
dar se je sam vseskozi imel za dramskega 
igralca.

Dogovorila sta se, da bosta glede na ve-
liko število posnetih filmov naredila 
kompilacijo predvsem tistih filmov, ki so 

ljudem manj poznani. Pričela sta z nje-
govim prvim filmom Trenutki odločitve 
iz leta 1955, kjer je bila njegova vloga 
v samo treh stavkih, kompilacijo pa sta 
zaključila s filmom Nori malar, ki je bil 
Poldetov najljubši film. Za ta film je prejel 
tudi mednarodno nagrado in bil na spre-

jemu pri Grace Kelly, na kar je bil zelo 
ponosen.

Janez Meglič je nadaljeval: »Vsega ma-
teriala, ki ga je bilo potrebno obdelati, je 
bilo za 32.000 metrov filmskega traku oz. 
19 ur filma. Njegove vloge v teh filmih so 
bile enkratne, težko se je bilo odločiti, kaj 
zajeti. Film smo krajšali na 4 ure, potem 
na dve, nazadnje smo prišli na 55 minut. 
Končan je bil leta 2009, prva projekcija pa 
je bila leta 2010 z naslovom Polde Bibič 
na filmskem platnu. Po smrti Poldeta leta 
2012 sem se odločil, da bom film zaključil 
z dodatkom, s posnetkom iz filma o Lin-
hartu, v katerem Polde bere Prešernov 
epitaf z Linhartovega groba. To so bile 
njegove zadnje posnete besede. In ta, zad-
nja sekvenca filma, je posvečena njemu v 
spomin.«  

Filmski mojster je obiskovalcem pred-
stavil še nekaj anekdot in detajlov s sne-
manj filmov, ki so zajeti v kompilaciji.

Veliko zanimivega sta povedala oba 
nocojšnja gosta. Njima, povezovalcu 
programa Davidu in vsem udeležencem 
četrtih Spominjarij se je za udeležbo 
zahvalila predsednica sveta KS Metka 
Kolevski, nato pa nas je povezovalec po-
vabil k ogledu filma Polde Bibič na film-
skem platnu.
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Prvošolci na OŠ Križe

Erna Meglič

Dejavnosti v naravi 
za osmošolce

Romana Turk, foto: Romana Janc

Iščemo prostovoljce za delo v Mladinskem centru Tržič 

Prihod prvošolcev ni le praznik za družino, 
temveč tudi za šolo, za otroka pa novo 
doživetje in začetek  novega življenjskega 
obdobja. Ob starših začnemo spremljati 
otroka tudi učitelji in se skupaj z njimi 
truditi, da iz otroka nastane odgovorna in 
kreativna oseba.
Tako kot pravi naša vizija:
Na naši šoli stremimo k skupnim ciljem: 
znanju, ustvarjalnosti, uspešnosti, dobrim 
medsebojnim odnosom in počutju.

Spoznavanje značilnosti domače pokra-
jine je sestavni del Letnega delovnega 
načrta OŠ Tržič. V učencih želimo vzbu-
jati občutek pripadnosti domačemu kraju 
in ljudem, ki tukaj živimo. Naša občina 
je izredno bogata z gorskimi potmi, 
čudovitimi kotički v Karavankah, ki jih 
bogatita pestro rastlinstvo in živalstvo.
Za osmošolce smo letos izvedli dvo-
dnevne dejavnosti na področju Zele-
nice in rudnika Lajb. Spoznavali smo 
značilnosti podlage za rast, alpske rastline 
in živali. V delavnicah smo se seznanili s 

Jesen je že tu in z novim šolskim letom ponujamo 
možnost opravljanja prostovoljnega dela v Mladinskem 
centru Tržič. Iščemo zavzete, odgovorne in potrpežljive 
ljudi, ki bi radi popestrili svoj prosti čas in pri tem 
pomagali otrokom ter mladim iz Tržiča. Potrebujemo 
prostovoljce za vodenje tedenskih ustvarjalnih delavnic, 
športnih in različnih izobraževalnih delavnic ob delavni-
kih, v času od 14.00 do 16.00. Zaželeni so tudi prosto-
voljci, ki bi pomagali učencem in dijakom pri opravljanju 
šolskih obveznosti tekom šolskega leta. Zaradi vse večje 
potrebe po učni pomoči želimo ljudi, ki se lahko zavežejo 
za opravljanje prostovoljnega dela 1x na teden po 2 uri, 
ob delavnikih v času od 16.00 do 18.00. Vabljeni tudi 
tisti, ki imate določena znanja in spretnosti na različnih 
področjih, da nam jih predstavite na posameznih popol-

samozaščitnim ravnanjem v gorah, z os-
novami prve pomoči, spoznavali smo pre-
ventivne zdravstvene vsebine. Zvečer pa 
smo se zavrteli na »Gojzar« plesu.
Koča na Zelenici z oskrbniki, družino 
Mlinarič, nam je nudila toplo in prijazno 
zavetje ter vrhunsko hrano. Da je bila z 

nami tudi naša učenka Lea, se zahvalju-
jemo GRS Tržič, posebej Elimirju, Gregu 
in Primožu. Obisk lepo urejenega rudnika 
Lajb pa nam je delno omogočila Občina 
Tržič. Dneva, ki smo ju preživeli v hribih, 
sta nas povezala in nas napolnila z ener-
gijo za celo šolsko leto, ki je pred nami.

danskih delavnicah ali v jutranjem času, ki je namenjen 
mladim od 15 let dalje od 10.00 do 12.00.

Prostovoljci tako pridobite nova znanja in veščine, 
možnost dodatnega izobraževanja preko različnih pre-
davanj in intervizijskih srečanj s strokovnimi delavci.  

Za več informacij nam lahko pišete na mladinski.center.
trzic@gmail.com, kjer se bomo dogovorili za prvi uvodni 
sestanek ter vam podrobneje predstavili program.  

Več o nas si lahko preberete tudi na naši spletni strani: 
http://www.csdtrzic.org/. 

                                                                Katarina Kuzma

Z roko v roki si za te cilje prizadevamo 
učenci, starši in delavci šole.

Učencem in staršem želim uspešno v 
novem šolskem letu.
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Novi programi in 
izkušeni mentorji na 
Ljudski univerzi Tržič

Natalija Brumen

Alteršola vikendi za mlade

»Misliti pravo misel, pomeni modrost;
živeti modrost, pomeni najti srečo.«

Živimo v prelomnih časih, ko se naše 
osebne vrednote in tradicija preple-
tajo z novimi pristopi na vseh področjih 
človekovega življenja. Ti novi pristopi se 
kažejo v hitrih družbenih spremembah, v 
katerih prevladuje materializem, na drugi 
strani pa je skrb vzbujajoča duhovna revo-
lucija, ki je pomešala vse možne smeri 
razmišljanja in kulture med seboj. Zaradi 
tega je vse več posameznikov zmedenih, 
vedno več je stisk, težav, životarjenja in 
pomanjkanja pravih znanj, zlasti na oseb-
nostno-duhovnem področju. Ljudje osta-
jamo ujeti, neodločeni, nedefinirani, neza-
dovoljni, vedno v iskanju boljšega jutri.
Z namenom odkrivanja prave življenjske 
poti, obujanja nekdanjih šeg in navad ter 
tradicij naših prednikov se je odprlo kar 
nekaj novih programov na Ljudski uni-
verzi Tržič. 

KAJ?

Projekt za mlade, Kompetence za 
življenje.
Brezplačne tematske delavnice in 
komunikacijski treningi: pridobi-
vamo zanimiva znanja, ustvarjamo, 
se družimo, premagujemo tremo, 
vadimo javno nastopanje, skratka, 
poskrbimo, da se imamo karseda 
zabavno.

KJE?
Prostori KS Bistrica v Gasilskem 
domu Bistrica.

KDAJ?
Petki ali sobote (po dogovoru z 
mladimi) od 18:00 do 21:00.

ZAKAJ?
»A kaj bi rekel o Alteršoli? … Da je 
dobr, da je fajn, k se družimo pa k 
smo samo mladi, imamo zabavne 
igre …« (Jan, 16 let)

»Jaz samo komaj čakam, da spet 
začnemo, je vsaj nekaj zabavnega 
med vikendi.« (Jasmin, 15 let)

Zdravilne skrivnosti zelišč in Zeliščna 
psihoterapija sta vsekakor programa, ki 
sledita šoli naših staršev in starih staršev 
ter ustnemu izročilu. Namen je pred-
stavitev zdravilnih rastlin, hkrati pa pro-
grama želita posamezniku odpreti pogled 
vase, mu pomagati razrešiti določene 
težave prek stika s čudodelnimi zelmi, ki 
so včasih igrala pomembno vlogo pri vseh 
praznikih, slavjih, obredih ipd.
Program Labirint ljubezni in zakona je 
namenjen odkrivanju raznovrstnih zank 
ljubezni, skušnjav zaljubljenosti ter zmot 
o uspešnem zakonu. Vedno več zakonov 
propada, pogosta so psihično-fizična nasil-
ja in stresna stanja, zaradi česar najbolj trpi 
celotna družina, ki bi morala predstavljati 

celico varnega in sprejemajočega okolja. 
Program Posmrtno življenje in poto-
vanje duš je svojevrsten program, ki želi 
poudariti, da sta življenje in smrt dva vidi-
ka ene in iste stvarnosti. »Tako kot živimo, 
tako bomo umrli« - misel, ki jo je večkrat 
omenil dr. Anton Trstenjak, velja vzeti kot 
življenjsko vodilo in ne pozabimo: »Vsak 
dan, v katerem nismo našli trenutka zase 
in za druge, ki so nam pri srcu, je dan, ki 
je stekel v prazno.«
Zgoraj omenjene programe vodim Na-
talija Brumen, univerzitetna diplomirana 
teologinja, samostojna osebna svetovalka 
(Ajila), ter ustanoviteljica in izvajalka 
nove kombinirane oblike psihoterapije: 
samospoznavanj in zeliščnih psihoterapij.

»Ful je dobr, res smo uživali na mor-
ju pa na vseh delavnicah. Fajn bi 
blo, da bi še kdo prišel, k se mamo 
res dobr.« (Lara, 13 let)

ZA KOGA?
Za mlade iz občine Tržič, stare od 13 
do 19 let.

IZVAJALCI
Monika in Iris, strokovni delavki 
Alteršole (www.altersola.si; FB pro-
fil: Alteršola). Projekt omogočata 
tudi KS Bistrica in Občina Tržič.

PONOVNI ŠTART
SOBOTA, 12. 9., OB 18:00!
OBVEZNE PRIJAVE IN OSTALE 
INFORMACIJE: info@altersola.si; 
040/865-362 (Iris); 040/659-670 
(Monika).

V Alteršoli smo mladim, ki so redno 
obiskovali projekt Kompetence za 
življenje, omogočili brezplačen izlet 
na morje.

          Iris Šober

OB KRAJEVNEM PRAZNIKU,  
VAS VABIMO NA ODPRTI  
ŠAHOVSKI TURNIR, KI BO  
V DVORANI KULTURNEGA  
DOMA V KRIŽAH,  
V NEDELJO 11. OKTOBRA 2015,  
OB 10. URI.

VABLJENI!                          KS KRIŽE

ŠAHOVSKI TURNIR KRIŽE 2015
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Tek preprek

Petra Kous, foto: Nejc Balantič

Anže Peharc uspešen 
tudi na svetovnem 
mladinskem  
prvenstvu

Barbara Peharc, foto: Anže Štremfelj

12. septembra se je na Poti treh zvonov v Sebenjah odvijal 
športni dogodek Tek preprek, ki ga je organiziral Klub tržiških 
študentov. Tekmovalci so se na lep sončen dan podali na približno 
9 kilometrov dolgo pot, na kateri so morali prečkati razne ovire: 

Po naslovu evropskega mladinskega pr-
vaka je Anže Peharc osvojil še dve bro-
nasti odličji na svetovnem mladinskem 
prvenstvu, ki je potekalo od 28. 8. do 
5. 9. v italijanskem Arcu. Sodelovalo je 
kar 51 držav, tekmovalcev v Anžetovi 
kategoriji (junior) je bilo preko 140. 
Tekmovali so v treh plezalnih discipli-
nah: balvanih, težavnosti in hitrostnem 
plezanju. Anže je tekmoval prav v vseh 
disciplinah, vendar je bila njegova prio- 
ritetna disciplina balvani, v kateri si je s 
suverenim plezanjem priplezal 3. mesto 
na podiju za balvane in 3. mesto na po-
diju za tekmovanja v vseh treh discipli-
nah. Konkurenca v balvanih je bila v res 
močna, saj je večina sotekmovalcev že 
okusila članske tekme svetovnega poka-
la, kar Anžeta še čaka. 
Letošnja sezona mednarodnega plezanja 

prečkati avtomobilske gume, se plaziti po blatu, preplezati gasil-
ski »ribstol«, skakati v vrečah, prečkati sode z vodo in preplezati 
policijske ograje. Vsi tekmovalci so prejeli uradno majico Teka 
preprek ter na koncu topli obrok. V popoldanskem delu dogodka 
so tekmovalci in njihovi navijači v gostišču Pr' Benk igrali od-
bojko, igrali prstomet ter se zabavali z ritmi DJ Sebe. Ker tek-
movalcev ni bilo veliko, so se še bolj povezali in se zabavali. 
Zaradi pozitivnega odziva prisotnih bomo dogodek ponovili tudi 
prihodnje leto, ko bomo tekačem pripravili še več ovir in še več 
adrenalinskega vzdušja. Tako, da ste prihodnje leto vabljeni vsi 
tisti, ki letos niste mogli priti. Lep študentski pozdrav!

se je s svetovnim mladinskim prvenst-
vom v Arcu zaključila, vendar Anžeta 
čaka še nekaj tekem na domačih tleh, 

ki se bodo končale decembra v Kranju. 
Anžetu želimo še veliko uspehov in do-
bro promocijo Slovenije v svetu. 



oktober 201518

športne novice

Dan Plesnega Studia Špela 
na Gorenjski plaži

Špela Mandelc

Dejavnosti Plesnega kluba Tržič

Marta Markič

Letos se je Dan Plesnega Studia Špela odvijal že drugo leto 
zapovrstjo in v Tržiču vrgel na noge praktično vse, stare in mlade, 
ter s svojim rekordnim številom obiskovalcev – nekaj čez 500 
ljudi – zopet pričaral razigrano vzdušje, v katerem se prijateljske 
vezi le še poglabljajo. Ustvarjanje prijateljstev in boljši medge-
neracijski odnosi pa so, kot pravijo v PSŠ, poleg plesa in zabave 
njihov glavni cilj.
Od supanja, tekmovanja v skakanju v vodo, vodne aerobike, ple-
snih dvobojev, animacij za otroke, nagradnih iger, napihljivega 
gradu in drugih vragolij ste lahko doživeli na Gorenjski plaži, 
če ste le pomolili svoj nos na naš tržiški bazen, sicer malce 
neobičajno okolje za plesalce. Kljub temu pa jih nekoliko bolj 
mokro okolje niti najmanj ni motilo. Ravno nasprotno, prav to 
je pripomoglo k tekmovalnemu duhu med njimi in jih vodilo do 
prijateljskih plesnih dvobojev, v katerih niso uživali le plesalci, 
pač pa tudi gledalci. 
Sploh pa ni to edinkrat, ko ste v zadnjem času lahko uživali ob mi-
ganju plesalcev Plesnega Studia Špela ali ob izvajanju zabavnih 
animacij, ki so prisotnim polepšale dan. V zadnjih mesecih so bili 

Naši šolarji so ponovno sedli v šolske klopi, nekateri prvič, neka-
teri nadaljujejo svoje začrtane poti in prijateljstva. Vsem želimo 
obilo veselja in uspešen začetek šolskega leta, ravno tako njihovim 
učiteljem. Tudi številni člani PK Tržič so ponovno tam, kjer se do-
bro počutijo, nekateri v OŠ, nekateri v srednjih šolah, veliko jih 
je tudi v tržiških vrtcih, vsem pa je skupno, da so ponovno z ve-
seljem začeli z plesnimi dejavnostmi v Plesnem klubu Tržič. Ven-
dar tudi med počitnicami nismo veliko počivali. Nadvse uspešno 
sezono smo končali sredi julija, avgusta pa smo na Gorenjski plaži 
dvakrat tedensko zabavali obiskovalce z brezplačnimi plesnimi an-
imacijami, ki so se izkazale kot odlična popestritev. Veliko število 
navdušencev je z veseljem sodelovalo na animacijah, ki smo jih 
popestrili z nastopi, nagradnimi igrami …
Potem je prišel praznik Tržičanov, Šuštarska nedelja. PK Tržič je 
bil letos že 20. leto na odru prireditve. Še veliko nastopov smo iz-
vedli v Qlandiji, na raznih prireditvah v Tržiču in širše, seveda tudi 
na dobrodelnost nismo pozabili. Tako bo tudi v tej plesni sezoni.
September je mesec, ko se naši otroci in mladostniki odločajo, 
kaj bodo počeli v prostem času. Zato jim je Plesni klub Tržič dal 
možnost, da se zabavajo na brezplačnih dnevih plesa, in sicer cel 
mesec september. Odziv je neverjeten, skupine hip hopa, rock and 
rolla, jazz baleta, break dance-a, plesni vrtci so že skoraj zasedene, 
res lep začetek nove plesne sezone. 
Hvala vsem novim članom in njihovim staršem, ki so nam zaupali 
svoje otroke, hvala tudi staršem naših dolgoletnih članov, brez njih 
ne bi bili tako posebni in uspešni. Skupaj smo najboljši. 

izredno dejavni, srečali smo jih lahko praktično skoraj povsod. 
Šuštarska nedelja in Hrastov memorial sta bila že dva izmed do-
godkov, kjer smo lahko občudovali njihove nastope. 
Ker pa otroci tako uživajo v plesu, so se letos v PSŠ odločili, 
da ne bodo ponujali le športnih vadb, pač pa bodo izvedli tudi 
hiphop plesni tečaj za odrasle, starejše od 31 let. Če so vas otroci 
navdušili in bi tudi starši radi občasno tako zamigali, le pridite 
na znano lokacijo med Hofrom in Sparom. Kljub temu, da se je 
sezona že začela, še vedno sprejemajo nove člane na vseh tečajih, 
vi le pridite in se jim prepustite. Ne bo vam žal!

INFO: 040-623-535 (Špela).

Še je vedno ste lepo vabljeni vsi, ki želite plesati, da se pridružite 
številni ekipi PK Tržič.
Inf. Plesni.klub.trzic@gmail.com ali na tel. 040-635-710 (Jure). 
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Tine Klemenčič,
dokumentarni
fotograf, pohodnik, 
častnik, veteran

Jožica Koder, foto: iz arhiva Tineta Klemenčiča

Tineta poznam že od otroštva, kar pomeni, 
da že zelo dolgo. Najin rojstni kraj je vas 
Kovor.
Meni se še sanjalo ni o fotografiji in njeni 
govorici, ko je Tine že nosil okrog vratu 
fotoaparat. Za fotografijo se je začel za-
nimati, že ko mu je bilo 17 let. Najprej je 
fotografiral z izposojenim fotoaparatom. 
Svoj prvi aparat znamke EXA II. B, je 
kupil sam, z njim so nastajale črno-bele fo-
tografije, kasneje tudi barvne. Je ljubitelj in 
zbiratelj starih črno-belih fotografij.
Že veliko let ima fotoaparate znamke Ca-
non. Ko sem v začetku septembra letos vs-
topila v njegovo hišo v Bistrici pri Tržiču, 
so ga ravno takrat klicali iz Poljč, naj pride, 
da bo fotografiral podpis pogodbe o sodelo-
vanju slovenskih in italijanskih častnikov. 
Tine je, kot bi bil dežurni fotograf. Veliko 
je na poti, nikoli brez fotoaparata. Nazad-
nje sem ga videla na Trgu svobode, 12. sep-
tembra, v Tržiču, ko je Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja predstavila svoj enkratni  projekt 
Knjižnica, srce mesta Tržič.
Tinetove fotografije kažejo zanimive zgod-
be, največ iz športnega, društvenega, tudi 
kulturnega življenja, ne le v Tržiču.
Intenzivno se je s fotografijo začel ukvar-
jati iz ljubezni do svojih treh vnukinj; Ani-
te, Nine, Katje, in vnuka Miha. Vnukinjo 
Katjo je spremljal na tekmah v karateju po 
vsej Sloveniji, vnuk Miha se je ukvarjal s 
košarko. Anito in Nino, sta zelo uspešni 
športnici, skupaj z ženo Majdo sprem-
ljata že veliko let na vseh tekmah v teku 
na smučeh, poleti pa na rolkah, v Sloveniji 
in tudi zunaj nje. Anita in Nina ves prosti 
čas namenjata športu, njuno večletno trdo 
delo ter uspešnost kažejo številni pokali 
in medalje. Ni jih mogoče prešteti prav 
hitro, toliko jih je. Ob razglasitvi rezultatov 
pogosto stojita na najvišjih stopnicah. Na 
otroški olimpijadi Topolino v kraju Val di 
Fiemme v Italiji je Nina leta 2010 v teku 
na smučeh dosegla prvo mesto, Anita pa 
je bila leta 2012 med 140 tekmovalci prav 
tako v teku na smučeh v Italiji na prvem 
mestu.
Tine fotografira vse športne tekme v občini 
Tržič. Fotografije pošlje v informacijsko 

pisarno Občine Tržič in Športni zvezi Tržič.
Veliko fotografij ima po albumih, več kot 
sto tisoč pa na zunanjem disku. Za vsako 
ve, kje se nahaja. Sporočilnost njegovih 
fotografij je bogata in pestra, z njimi kaže 
ljubezen do doma, družine, do narave, do 
športa, pripadnost društvenemu življenju in 
delu ter svoj spoštljivi odnos do ljudi. Ves 
prosti čas namenja fotografiji. Pri športni 
fotografiji mu pomaga žena Majda.
Je organizator številnih pohodov. Za ljubi-
telje narave in pohodništva že vrsto let v 
januarju organizira pohod v Dražgoše. Tra-
so pohoda si je zamislil Tine, trasirala sta jo 
skupaj s prijateljem Mirom Roblekom. Pri 
trasiranju sta ju spremljali Tinetova žena 
Majda in Mirova žena Anka. Pot je dolga 
21 kilometrov, prehoditi jo je mogoče v 
petih urah. Prehodilo jo je že več kot tisoč 
pohodnikov iz Slovenije in zamejstva.
V aprilu že več let organizira pohod v Udin 
Boršt. Zelo rad se udeleži tekov na Blokah, 
kjer ima veliko prijateljev. Pa smučarskih 
tekov na Pokljuki, Rogli, Planici …  Pov-
sod s fotoaparatom.
Že od osamosvojitve na njegov predlog 
ob obletnici vojne za Slovenijo veterani 
organizirajo pohod po poteh Teritorialne 
obrambe. Na dan državnosti, 25. junija, 
pohod zaključijo z udeležbo na proslavi na 
Ljubelju.
Tem za fotografije mu ne zmanjka, zanje je 
imel in ima ogromno priložnosti.
Bil je uradni fotograf za klub Olimpija 
Bloke in uradni fotograf za bivši tekaški 

smučarski klub Merkur, sedaj Triglav. V 
tem klubu je skoraj tretjina tržiških tek-
movalcev v teku na smučeh.
Šestnajst let je bil predsednik, zdaj je pod-
predsednik Občinskega združenja sloven-
skih častnikov. Častni predsednik je postal 
februarja 2014. S sedanjim predsednikom 
Milanom Zupanom iz Kovorja dobro sode-
lujeta.
Od vsega začetka, to je od leta 1991, sode-
luje pri Območnem združenju veteranov 
Tržič. V času agresije na Slovenijo je na 
svoji amaterski radijski postaji vzpostav-
ljal zvezo z enotami na terenu. Je član Fo-
tokluba Tržič.
Za svoje delo je dobil več priznanj. Zelo je 
bil vesel priznanja Občine Tržič, ki ga je 
dobil ob svoji 70-letnici, in sicer za dolgo-
letno požrtvovalno, prostovoljno, organi-
zacijsko in fotografsko delo na društvenem 
področju, s katerim je pomembno prispeval 
k razvoju dejavnosti veteranskih organi-
zacij ter športnega društva Tržiške strele.
Prijatelji so mu osebno prinesli priznanje 
na dom, izročil mu ga je župan mag. Borut 
Sajovic.
Za 70. rojstni dan mu je takratni pred-
sednik Zveze slovenskih častnikov Tržič 
Edo Polajnar izročil Listino o imenovanju 
častnega predsednika Zveze slovenskih 
častnikov Tržič.

Energije za fotografiranje Tinetu zlepa ne 
zmanjka. Vedno si vzame čas za vse, kar je 
dobro in lepo.
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V poletnih vročih dnevih, ko ob večerih 
sedimo v prijetno hladni senci, nam 
spomini sežejo nazaj v preteklost, na do-
godke, ki so se odvijali v našem kraju. 
Ob tem je prav, da se spomnimo tudi na 
ljudi, ki so ob tem živeli in sodelovali.
Danes se bomo spomnili in obudili delo-
vanje gozdarja, logarja, Markelj Jakoba. 
Gotovo ga vsi dobro poznamo, saj je 
vrsto let služboval in deloval kot logar v 
KS Jelendol-Dolina.
Iz pogovora, ki sva ga imela v začetku 
julija, mi je zaupal svojo življenjsko pot, 
ki jo je prehodil v tem obdobju.
»Rodil sem se leta 1925 v kraju Martin 
Vrh v Selški dolini. Doma je bilo sedem 
otrok, sprva sta me čakala paša in šola, 
kamor sem hodil v Zali Log. Potem se je 
začela 2. svetovna vojna. Leta 1943 se 
je pričelo mobilizirati v nemško vojsko. 
Pa so jih partizani prehiteli in zvečer 
smo bili vsi fantje iz vasi že vključeni v 
Selško četo. Potem se je moja partizan-
ska pot nadaljevala do Gorenjskega odre-
da, Prešernove brigade, do zaščitnega 
bataljona te brigade. V njem sem uprav-
ljal različne naloge, največ sem bil kurir. 
Moja kurirska pota so segala tudi do Bele 
Krajine. Obhodil sem jo večinoma sam 
ali z vodičem.
Na poti si moral biti zelo oprezen, da 
nisi padel v kakšno sovražno zasedo. 
Velikokrat je šlo zelo na tenko. V tej 
zaščitni četi je deloval tudi znani Tržiški 
smučar Janez Štefe - Zavrotar. Ob tem 
sem opravil še šolo za nižjega oficirja. Po 
končani vojni sem bil dodeljen v komisi-
jo za prehrano v gorenjskem rajonu. Prva 
naloga je bila popis zalog moke in žita 
v Majdičevem mlinu v Kranju. Nato je 
sledila gozdarska šola v Mariboru, v letu 
1946. Po končani šoli, decembra 1946 
sem bil nastavljen na delovno mesto log-
arja v Puterhofu (Jelendol).
Pred tem sem na obvezni praksi na Jezer-
skem spoznal bodočo ženo Vero, hči Le-
nartovega Janeza iz Fužin. Naselila sva 
se v gozdarski hiši v Medvodah. Žena je 
od doma dobila kravo in par ovac. Zraven 
sva redila še prašiča, tako, da sva nekako 
preživela. Takrat po vojni so bile razmere 
za preživljanje zelo slabe. Dobilo se je le 
na tako imenovane »karte« in preden sem 
prišel v Puterhof v trgovino, je po navadi 
že vsega zmanjkalo. Žena je ob vsem 
drugem delu predla volno in izdelovala 

Jakob Markelj
in njegovih 90 let

Zdravko Dovžan

razna oblačila za družino. Kmalu sta se 
nama rodili hčerki Majda in Lenčka. 
Moje delovno področje je bilo od 
Košutnika do Stegovnika. Vodja obrata 
je bil tovariš Lesjak, logarja pa še Franc 
Nahtigal in Anton Pečnik, ki je bil tudi 
lovec. Z delavci smo se dobro razumeli, 
druga zgodba pa so bili graničarji iz Med-
vod, še posebej pa vodnik Pero iz karavle 
Pečovnik. Razmere ob meji in težave lju-
di, ki so odhajali čez mejo, so bile težke 
in nevarne. Naj ob tem omenim dogodek, 
ki sem ga doživel v menzi pri Talarju v 
Puterhofu. Neki večer sedim v gostinski 
sobi in s prijatelji debatiramo, ko stopi 
skozi vrata vodnik iz karavle Pečovnik. 
Bil je močno vinjen, pa se obregne ob 
nas, zakaj se smejimo. Takoj se je videlo, 
da išče prepir. Potegne pištolo, nameri 
na nas in takoj smo vedeli, da je konec 
heca. V trenutku se obrnem, ga zgrabim 
za zapestje in že sva se prerivala proti 
vratom. Zunaj na dvorišču ga vržem pre-
ko sebe po tleh, vzamem pištolo, sedem 
na kolo in grem nazaj v Medvode. Zaradi 
tega dogodka in še posebej zaradi pištole 
sem imel kar nekaj potov v Radovljico in 
nazaj. Tam je bila komanda za obmejno 
območje.
Ob tem naj omenim, da je bilo tudi ve-
liko dobrih stvari: nekoč smo dobili od 
graničarjev majhno srnico. Gor jo je 
moja žena spravila z dudo in mlekom. 
Večino časa je preživela pod štedilnikom 
v odprtini, ki je služila za drva. Zelo je 
bila navezana name. Kamor sem šel, je 
bila zmeraj zraven. Žena ji je okoli vratu 
spletla lep rdeč trak iz volne, tako, da je 
bila vidna že od daleč. Ko sem nekega 
dne odšel v Puterhof v trgovino, je srna 
prišla iz Medvod za menoj in spotoma 
skočila v vrt pri trgovini. Od nekje se je 
vzel lovec, pritisnil na petelina in naše 
srnice ni bilo več. Bil sem besen, najraje 
bi ga zabrisal v Bistrico. Pa je srno dobro 
poznal, čigava je, zato sem mu še bolj 
zameril.

Ob tem, ko sta otroka odraščala, sem 
večkrat zaprosil za drugo stanovanje. 
Ko sem hodil v Tržič na razne sestanke, 
mi nekoč tovariš Herak pravi, da je na 
Čegeljšah naprodaj neka hiša. Pozani-
mam se, vzamem še nekaj kredita, večina 
sem imel že denar pripravljen in hišo 
kupim.
In tako smo po desetih letih zapustili 
Medvode in prišli na Čegeljše.
Ob tem sem dobil še nov teren v 
Podljubelju. Zraven sem stopil v lovsko 
družino Tržič. Lovsko žilico sem pre- 
nesel že od doma, saj smo živeli sredi 
gozdov. Ko se ozrem po dnevni sobi in 
vidim na stenah razne lovske trofeje, mi 
za vsako seže spomin nazaj v tiste čase, 
ko sem jo uplenil. Prav na vsako sem 
ponosen, čeprav katera ni tako pomemb-
na ali visoko ocenjena, a najraje se mi po-
gled ustiva na res mogočni trofeji jelena, 
ki sem ga uplenil prav tu na Čegeljšah. 
To rogovje je bilo najbolje ocenjeno na 
Gorenjskem. 
V pokoj sem odšel 1981. Večkrat mi 
misli uidejo nazaj v Medvode. Bili so to 
težki povojni časi, a bili smo mladi in vse 
življenje je bilo pred nami. Zato je bilo 
po svoje veselo in prijetno. Žena je umr-
la leta 2011, po 65, skupnih letih. Samo 
življenje gre svojo pot dalje. Ko mi je 
težko, pogledam okoli sebe, vidim vesele 
in radožive vnuke, pa mi je takoj lažje.
V mojih poznih letih, ko sem še kar do-
brega zdravja in ob skrbnem varstvu 
hčerke Majde, mi še nič ne manjka. 
Človek v mojih letih, se ne sme zapustiti 
in mora biti nenehno v gibanju.
To gibanje je zame hoja, pa čeprav samo 
po balkonu.«

Ob koncu tega pogovora, ki sem ga 
imel z gospodom Jakom Markljem, naj 
še omenim, da ima še izreden spomin, 
kar pa je še najbolje, izredno voljo do 
življenja. Zato mu želim še na mnoga 
zdrava leta. Hvala, Jaka!
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Z oktobrom je v Domu Petra Uzarja pričel 
z delovanjem Center za aktivno in prijet-
no staranje – CAPS, gerontološki regijski 
center. Center vodi Maja Olip, socialna 
delavka v domu, v sodelovanju z drugimi 
strokovnimi delavci doma.
Namen gerontološkega regijskega centra 
je ponuditi starejšim ljudem v Tržiču in 
njegovi širši okolici center, kjer lahko v 
skupnosti najdejo prostor za preventivo, 
družabne aktivnosti in podporo hkrati. 
Vemo, da v Sloveniji zakonsko še ni-
mamo urejenega postopnega upokoje-
vanja, in posledično je lahko upokojitev 
obdobje, v katerem star človek praktično 
čez noč ostane brez svoje družbene mreže 
in aktivnosti. Staranje v družabni odmak-
njenosti in zaprtosti med stene veliko 
hitreje napreduje kot z aktivno vlogo, ki 
jo lahko odigramo kot aktivni starostniki.
V domu je usposobljen kader, imamo ve-
liko znanja in izkušenj pri spremljanju 
starejših. V vodenje aktivnosti bomo 
vključili zaposlene v domu, upokojence, 
študente, brezposelne in tiste, ki bi radi 
sodelovali kot voditelji aktivnosti s svo-
jimi znanji in izkušnjami. 
Center ima tri temeljna področja dela: 
center aktivnosti, demenca in paliativna 
oskrba. 
Center aktivnosti ponuja različne de-
javnosti za starejše ljudi, kot so telesna 
vadba (telovadba, joga, mesečni plesi 
dam in gospodov), kulturne prireditve, 
petje, učenje računalništva in tujih jezikov 

Center za aktivno in prijetno staranje v 
tržiškem domu starejših

Dr. Anamarija Kejžar

itd. Center aktivnosti bo skrbel za preven-
tivo občank in občanov ter za druženje v 
skupnosti. Počutje in zadovoljstvo s svo-
jim življenjem pomembno vpliva tudi na 
zdravje posameznika, zato moramo skr-
beti za ohranjanje lastnih aktivnosti – tako 
za um, telo in dušo. V centru aktivnosti se 
bodo srečevale tudi prostovoljke, ki izva-
jajo skupinske aktivnosti ali individualno 
družabništvo.
Dosedanji program mesečnih aktivnosti 
Doma Petra Uzarja Tržič bodo nadgradili 
z več aktivnostmi na področju pomoči 
in podpore za osebe in svojce ljudi z de-
menco. Osredotočili se bodo na človeka 
z demenco in na njegove družinske člane. 
Staranje družinskega člana je izziv za 
prav vsako družino in kadar se staranju 
pridruži še demenca, je podpora ključna, 
da družina lahko živi z novim izzivom – 
demenco. Izvajali bodo: podporne sku-
pine za družinske člane oseb z demenco 
(sodelovali bomo s Spominčico – sloven-
skim društvom za pomoč pri demenci), 
organizirali predavanja za širšo javnost o 
demenci ter vzpostavili tudi klicni center 
oz. informacijsko točko za informacije in 
pomoč v stiski in druženje v obliki Alz-
heimer café. 
V Domu Petra Uzarja se zavedajo, kako 
pomembno je celostno gledanje na človeka, 
celostna obravnava, zavedamo pa se tudi 
pomena pogovora. Celostno pomeni: 
vidik zdravja, socialni vidik, psihološki 
vidik in duhovni vidik. Z letošnjim letom 

so začeli z aktivnim sodelovanjem z mag. 
Matejo Lopuh, dr. med., ki je strokovnja- 
kinja in državna koordinatorka za področje 
paliativne oskrbe. Zavedajo se, da z boga-
timi izkušnjami iz prakse in dobro zunanjo 
podporo lahko ustvarijo center za paliativ-
no oskrbo, kjer bodo preko klicnega cen-
tra lahko odgovarjali na vprašanja ljudi in 
njihovih družinskih članov. Vse aktivnosti 
bodo objavljene na spletni strani doma. S 
pomočjo Občine Tržič bodo v 2015 vse 
aktivnosti brezplačne.
Naj bo starost v Tržiču prijetna in aktivna!
Certifikat kakovosti v domu
V Domu Petra Uzarja so z letošnjo je-
senjo vstopili v pridobitev E-Qalina, cer-
tifikata kakovosti, posebej usmerjenega 
na domove za starejše. Kakovost storitev 
v domski oskrbi starejših se mora kon-
tinuirano razvijati, saj se spreminjajo 
potrebe in pričakovanja novih generacij, 
ki prihajajo v domove. To je nujno tudi 
zaradi splošnih družbenih sprememb. 
Model E-Qalin so razvili v letih 2004-
2007 v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji in se 
je kasneje razširil tudi na druge države. 
Model E-Qalin pokaže to, kar je uspešno 
in smiselno, kot tudi, kaj je potrebno 
spremeniti. E-Qalin je sistem upravljanja 
kakovosti za domove za starejše, njegov 
namen pa je dostojanstveno in spoštljivo 
druženje, delo in umiranje.
Močan si toliko, kolikor je močan 
najšibkejši člen: s sodelovanjem v komisi-
jah za kakovost, sestavljenih iz različnih 
enot, se vzpostavi večja povezanost kolek-
tiva in zavedanje, kako pomembni so vsi 
členi doma za zadovoljstvo stanovalcev. 
Vključili bomo tudi predstavnike svojcev 
in stanovalcev, da bodo izbrani ukrepi 
pravi in po meri današnjih pričakovanj in 
želja uporabnikov doma, kot tudi zapos-
lenih. Poleg povečanja konkurenčnosti 
in optimizacije proces pridobitve certifi-
kata povečuje profesionalizacijo in raz-
voj doma, preglednost storitev in ugleda 
doma. V domu se zavedamo, da certifikat 
kakovosti ni sam sebi namen, saj pomeni, 
da kritično pogledamo na naše procese in 
poskušamo vpeljati takšne postopke dela, 
s katerimi bomo povečali zadovoljstvo 
stanovalcev in prilagoditev procesov v 
domu po eni strani, in po drugi strani za 
zadovoljstvo in razvoj zaposlenih.
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V soboto, 22. avgusta, smo v sklopu do-
brodelne akcije Zavod Dan odprtih src 
uspešno zaključili drugi letošnji dogodek.
Živahno dogajanje, kjer smo s pomočjo 
prostovoljcev otroke, stare od 2 do 13 
let, zabavali in zaposlili s kreativnimi, re-
kreativnimi in zabavnimi delavnicami, je 
potekalo na igrišču OŠ Bistrica v Tržiču. 
Otroci so igrali nogomet, se učili plesnih 
korakov, ni pa manjkalo niti kreativnosti, 

V začetku avgusta smo se v Tržiču 
poslovili od dolgoletnega člana AMD 
Tržič Jožeta Ahačiča. Že od rane mladosti 
je bil popolnoma predan motorističnemu 
športu in v tem duhu je tudi deloval.

Več kot 50 let je deloval v AMD Tržič. 
Nepogrešljiv je bil pri organizaciji vseh 
tekmovanj, ki jih je v teh letih organi-
ziralo društvo, posebej še pri motokros 
tekmovanjih, kjer je bil vedno prisoten pri 
pripravi prog. Zaradi svoje natančnosti in 
predanosti so ga člani pripravljalnih od-
borov zelo spoštovali in cenili. 

Poletje je čas dopustov in včasih nastane 
tisoč idej, med njimi tudi  srečanje tržiške 
enote VARSTVENO DELOVNEGA 
CENTRA KRANJ s člani AMD Tržič. 
V AMD Tržič do konca leta poteka pro-
jekt v okviru krovne organizacije AMZS 
s tematiko in smernicami prepoznavnosti 
avto-moto športa, s predstavitvijo vozil, 
tehnike in aktivnega dirkaškega življenja, 
predvsem tudi spoznavanja prometa in ak-
tivnosti društva in varovancev, s poudarki 
večje varnosti v prometu ob neposrednih 
izkušnjah vsakdanjega življenja.

Dan odprtih src je resnično upravičil svoje ime

Alenka Teran Košir

V slovo Jožetu Ahačiču
1933 – 2015 

Marjan Romih

Srečanje varovancev 
VDC s člani AMD Tržič

Janja Budič

za kar so poskrbele delavnice, kot so frizer- 
ski salon, poslikava telesa, predstavitev 
gasilne akcije in gasilnega vozila, prve 
pomoči in podobno.
Za pomoč pri izvedbi dogodka se zah-
valjujemo glavnima sponzorjema, Za-
varovalnici Triglav in podjetju bHIP, ni-
kakor pa ne smemo pozabiti pomoči in 
dobre volje vseh prostovoljcev, Plesnega 
kluba Tržič in PGD Bistrica ter seveda 

naših najmlajših. 
To soboto je bil res dan odprtih src.

Enako aktivno pa je sodeloval tudi v 
Združenju šoferjev in avtomehanikov 
Tržič. Po opravljeni šoli za poklicne 
voznike se je leta 1969 včlanil v združenje 
in vseskozi deloval v izvršnih odborih. 
Delo združenja so bile v prejšnjih časih 
predvsem izobraževalne narave: pridobi-
vanje kvalifikacij in kasneje tudi poklica 
voznik. Vrsta generacij z vse Gorenjske 
se je izobraževala v Tržiču vse do časa, 
ko jim je bila ta dejavnost zakonsko pre-
povedana. V zadnjem času pa je dejavnost 
usmerjena predvsem v prometno preven-
tivne dejavnosti na naših šolah, kjer je 
redno sodeloval na prvih šolskih dnevih, 
kolesarskih izpitih in pri tekmovanjih. Za 
svojo požrtvovalnost je v obeh društvih 
dobil vrsto društvenih in republiških 
priznanj.

Pa vendarle pride čas, ko se morajo nek-
danja skupna pota raziti. V obeh društvih 
bo za njim ostala praznina in z žalostjo 

Srečanju se je pridružil tudi Jani Trček, 
dolgoletni voznik ter nekdanji državni pr-
vak v rallyju.
Skupaj smo ob prijetnem razgovoru spoz-
navali vozila, poudarili pomen varne 

vožnje za zdravje in okolje ter ugotavljali 
prepoznavnost AVTO-MOTO ŠPORTA V 
Tržiču. 
Srečanje je potekalo v ponedeljek,  
31. 8. 2015.

ugotavljajo, da so se morali posloviti od 
nekoga, ki jim je bil v zanesljivo oporo 
vsa ta leta. Zelo ga bodo pogrešali.
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Ste kdaj opazili veličastno ptico, ki 
občasno jadra nad pogorjem Košute? 
Planinski orel, ogrožena vrsta ptice, si je 
namreč našel gnezdišče v strmih pobočjih 
nad planino Dolga njiva, kjer kraljuje med 
sivim skalovjem in modrim nebom.
Pašna skupnost Dolga njiva in trenutni os-
krbnik koče Matjaž Kleindinst so že nekaj 
časa razmišljali, kako še obogatiti ponud-
bo naših planin, da bi bile res dostopne 
najširši množici. Vsekakor so izhodišča 
na dvatisočake pravi izziv za marsikoga, 
medtem ko je za pravega gurmana izziv 
že slastna pojedina na planšariji. Kaj pa za 
mlade, ki imajo še prekratke noge in mala 
usta ter veliko željo po učenju? Dolga njiva 
je sicer že sedaj polna malih živali, ki nas 
radovedno spremljajo ob ogradi. Od ovac, 

Kislo mleko in domač kruh, doživetje nove 
Orlove poti, svež gorski zrak in druženje 
– vsega tega so se naužili udeleženci pla-
ninskega izleta 25. avgusta na planšarijo 
Dolga njiva pod Košuto.

Športno društvo (ŠD) Strelica iz Križev 
je v sodelovanju z Društvom prijateljev 
mladine (DPM) Kranj in Mladinskim 
centrom, ki deluje v okviru Centra za so-
cialno delo Tržič, tudi letos organiziralo 
celodnevni izlet za otroke in mladino na 
planšarijo Dolga njiva. »Letos smo prišli 
skupaj z DPM Šenčur in s Folklorno 
skupino Vrtavke Šenčur. Na planšariji je 
izjemno lepo, mladi se naučijo, kako se je 
treba obnašati v planinah in kako čuvamo 
naravo, spoznajo planšarsko delo in 
številne živali,« je povedal Franc Kržan, 
predsednik DPM Kranj. 
Mateja Kleindienst, oskrbnica, je o Orlovi 
poti povedala: »Nezahtevna pot poteka 
v okolici planšarije in traja približno pol 
ure. Na njej je s tablicami označenih in 
opisanih več točk, kot so orlovo gnezdo, 
izvir Košutnika, veliko mravljišče. Gre 
pravzaprav za obnovitev gozdne poti, pri 

Orlova pot
na Dolgi njivi

Matevž Urbančnik

Preživeli smo lep dan na Dolgi njivi 

Suzana P. Kovačič

koz, pujsov, puranov pa do radovednih 
osličkov, skratka pravi živalski vrt. Od 
sedaj naprej je na voljo še nova učna pot 
- Orlova pot, ki na prijeten način razloži 
osnovne značilnosti naravnih bogastev, ki 
jih najdemo v neposredni bližini koče in 
so marsikdaj prezrta. Pot je krožna, lahka 
ter primerna za družine, ki jih ne privlači 

toliko adrenalin kot čisti naravoslovni 
"firbec". Predstavlja več točk, ki razla-
gajo pojave v naravi: melišča, Košutnik 
in njegov izvir, različne drevesne vrste in 
planinske rože ... Najdemo celo palčkovo 
deželo. 

Prijazno vabljeni k ogledu!

tem so pomagali pašna skupnost Dolga 
njiva, lastniki, gorska reševalna služba.« 
Izletu se je pridružila skupina otrok iz 
Sveta zabave, ki so na ta način zaključili 
večdnevni počitniški tabor v Križah. Nji-
hovi mentorici Tina Mežek in Urša Ser-
mek sta imeli veliko dela s poslikavami 
obrazov, le malo stran pa je frizerka Špela 
Hafner deklicam pletla kitke. S predstavit-

vijo so sodelovali Gorska reševalna služba 
Tržič, policista in konja postaje konjeniške 
policije Ljubljana ter enota službenih psov 
Policijske uprave Kranj.
»Izlet smo organizirali tretjič po vrsti. 
Poleg vseh doživetij, ki smo jih sklenili 
z ogledom ribogojnice v Jelendolu in 
pozdravom župana Boruta Sajovica, smo 
za udeležence pripravili praktična darila. 
Dogodek so omogočili Elektro Gorenjska, 
Občini Tržič in Kranj, AH Vrtač Kranj, 
BIOS Tržič, frizerstvi J & T iz Kranja 
in Mode-M iz Tržiča, kavarna Tiziano, 
založbi AVRORA in DIDAKTA in drugi 
donatorji,« se je zahvalil Klemen Grašič, 
direktor prireditev pri ŠD Strelica. 
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70. FIM RALLY na Nizozemskem

Janja Budič

Bi radi postali tabornik? Ponovno tudi v Tržiču.

Konec julija 2015 je na Nizozemskem potekala že 70. svetovna 
prireditev FIM RALLY, ki je združila preko 1000 motoristov iz 23 
držav ter vsako leto poteka v drugi državi. Tradicija rally-ja se je 
ohranila od leta 1936. Med njimi je bila tudi Slovenska ekipa FIM 
RALLY pod imenom AMD Tržič.  

Pridih tekmovalnega dela, ki se točkuje za priznanja, temelji pred-
vsem na št. prevoženih kilometrih, št. voznikov in udeležencev iz 
posamezne dežele, ženskih predstavnicah, ccm vozil, itd. Barve 
Slovencev je zastopalo 10 motoristov udeležencev različnih gen-
eracij in iz raznih predelov Slovenije. Vsak posameznik je skupno 
prevozil do Vordna okoli 1200 km, nekateri smo jo mahnili še v 
ostale predele Evrope in naredili tudi preko 4000 km. 
Potovanja, združena z barvitostjo pokrajin, turistične znamenitos-
ti, srečanje z udeleženci; atraktivna vozila ter še mnogo malenkos-
ti dajejo svojevrsten pečat prireditvi. Kljub izjemno spremenljive-
mu vremenu, nas je Nizozemska izjemno navdušila, tako s svojo 
barvitostjo pokrajine, urejenostjo okolja, utripom ljudi, javnim 
prometom, številnimi mlini na veter, ki so še danes za nekatere 
počitniške hišice domačinov, kot z viri energije ter turističnimi 
zanimivostmi. Država je znana tudi po inovacijah v javnem pro-
metu (tramvaj, avtobus, vlak, podzemne železnice, predvsem 
kolo). Parkirna politika je namenjena zmanjšanju avtomobilov v 
mestnem jedru ter spodbujanju ljudi k rekreaciji in uporabi koles.

Vsekakor pa je turistični izlet z ladjico po največjem evropskem 
morskem pristanišču Rotterdam pustil zanimive vtise. Rotterdam 
obiskovalca ne pusti ravnodušnega, saj je visoko razvita prometno 

Če vas zanima taborništvo in bi radi osvo-
jili veščine preživetja v naravi, obvladali 
mojstrstvo vozlov ali lokostrelstva, znali 
postaviti šotor in v gozdu poiskati kaj za 
pod zob, vas vabimo, da se nam pridružite.
Tržiški taborniki, združeni pod zastavo 
Rodu Kriške gore Tržič, bomo z de-
javnostmi začeli oktobra 2015. V svojo 
sredino vabimo predvsem otroke 7., 8. in 
9. razredov.
Srečevali se bomo enkrat tedensko – ter-
min bomo določili v soglasju s kandidati 
– v Pristavi, kjer imamo po novem svoje 
prostore.
Za vse informacije se nam oglasite na 
elektronski naslov taborniki.trzic@
gmail.com ali na Facebook strani Tržiški 
taborniki.

gospodarska pot, združena z zanimivo infrastrukturo ter turiz-
mom. Največji delež predstavlja aktivno prebivalstvo, predvsem 
skupina med 25 in 54 let, kar vpliva na razvoj v različnih smereh. 
Vsaka dežela ima svoj čar, tako kot dolgoletni udeleženci tovrst-
nih prireditev. Med njimi tudi Gabriel Smolej iz Tržiča; gotovo 
je eden izmed redkih Slovencev, ki je v svojo zbirko vpisal že 40 
udeležb, letos s Hondo 600 ccm. Na prvo srečanje se je odpravil 
leta 1968 z mopedom Tomos T 12 v Perugio v srednjo Italijo. 
Sicer pa je potovanje z motociklom izjemna izkušnja ter pravi 
užitek in test vzdržljivosti. 

Se spominjate taborjenj?

Alenka Teran Košir
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Ensvet -
energetsko svetovalna  
pisarna Tržič
Trg  svobode 18, tel. (04) 597 15 52

mag. Samo Cotelj

Vzdrževalna dela na ogrevalnem siste-
mu pred začetkom kurilne sezone

Za vsak tehnični sistem velja, da ga je 
potrebno ustrezno vzdrževati, če hočemo, 
da deluje takrat, ko to potrebujemo. Nave-
deno velja tudi za ogrevalne sisteme, saj 
pričakujemo, da bo sistem deloval brez 
napak od oktobra, ko se kurilna sezona 
običajno prične, do sredine maja, ko s kur-
jenjem zaradi višjih zunanjih temperatur 
prenehamo. 
Danes še vedno prevladujejo ogrevalni 
sistemi, katerih glavni del je kurilna nap-
rava, to je naprava, v kateri z zgorevanjem 
goriva pridobivamo toplotno energijo, ki 
jo potem po ceveh s pomočjo obtočnih 
črpalk prenašamo na ogrevala, nameščena 
v bivalnih prostorih. Naloga ogreval-
nega sistema je, da omogoči dosegati 
želeno temperaturo v bivalnih prostorih 
v želenem času in s tem omogoča maksi-
malno bivalno ugodje ob hkrati najnižji 
porabi energije. Za nemoteno delovanje 
ogrevalnega sistema je potrebno izvajati 
različna vzdrževalna dela, dobro je, da 
pred začetkom kurilne sezone izvedemo 
tudi preventivna vzdrževalna dela, ki so v 
grobem naslednja.
Pomembno je, da je kotel očiščen in da 
so očiščene tudi dimovodne naprave. To 
običajno stori dimnikar koncesionar. Po-
leg tega je dimnikar tudi izvajalec meritev 
emisij dimnih plinov, kar pomeni, da mora 
enkrat na leto izvesti meritve emisij dim-
nih plinov in vam o tem podati poročilo 
ter vas pozvati, da morebitne nepravilnosti 
pri zgorevanju odpravite oziroma sani-
rate. Z meritvami dimnih plinov se ugo-
tavlja dimno število (sajavost), vsebnost 
monoksida (CO) v dimnih plinih, vseb-
nost dušikovih oksidov (NO2) ter toplotne 
izgube zgorevanja goriva. Najpogosteje so 
prekoračene emisije snovi v zrak posledica 
slabega zgorevanja v kurišču, ki jih lahko 
odpravi serviser kurilne naprave, možno 
je tudi (zlasti pri starih kurilnih napravah), 
da ne dosegajo več ustreznih parametrov 
zgorevanja zaradi dotrajanosti gorilnika ali 
kotla, v takem primeru so lahko sanacije 
bolj zahtevne oziroma je potrebno kurilno 
napravo celo zamenjati. Sicer pa more-
bitno ugotovljeno neustrezno zgorevanje 

v kurilnih napravah lahko pomeni motnjo, 
ki ima običajno za posledico prekomerno 
porabo goriva oziroma slabe izkoristke 
zgorevanja.
Pred začetkom kurilne sezone je čas, da se 
preveri delovanje ventilov, odzračevalnih 
lončkov ter varnostnih naprav centralnega 
ogrevanja (varnostni ventil, raztezna poso-
da). Varnostni ventil je vgrajen v vodnem 
razvodu in ščiti sistem pred prevelikim po-
rastom tlaka, njegovo delovanje se lahko 
preveri tako, da se pokrov ventila zavrti za 
en obrat. Med vrtenjem ventila izteče nekaj 
vode iz sistema, potem se ventil zapre. Če 
voda ne priteče, potem je ventil v okvari, v 
takem primeru je najbolje poklicati servi-
serja, da ugotovi, zakaj ventil ne deluje. 
Drug pomemben varnostni element central-
nega ogrevanja je raztezna posoda, ki ima 
nalogo, da prevzame raztezke ogrevalne 
vode zaradi segrevanja. Raztezna posoda 
je napolnjena s plinom pod ustreznim tla-
kom, ki ga preverimo z rahlim pritiskom na 
plinski ventil – če je v posodi plin, le ta de-
luje, v primeru iztekanja vode iz ventila je 
raztezna posoda v okvari in jo je potrebno 
popraviti oziroma zamenjati. Pri vizual-
nem pregledu naprav v kurilnici iščemo 
tudi sledove puščanja vode, to najpogoste-
je opazimo na zapornih organih (ventilih) 
in odzračevalnih lončkih. Običajno se na 
ventilih, ki puščajo, na mestih puščanja 
nabere plast vodnega kamna in prahu, ki 

nam lahko prepreči 
zapiranje ventila, 
da to preprečimo, 
moramo tak ventil 
očistiti, namazati 
vreteno in priviti 
tesnilko vretena. 
Če je poškodovano 
tesnilo vretena, ga 
potrebno zamenjati, 
kar naj stori serviser. 
Pomemben element v ogrevalnih sistemih 
so tudi obtočne črpalke, ki so različne 
glede na zahteve po pretoku in je vgrajenih 
praviloma več, odvisno od zahtevnos-
ti ogrevalnega sistema. Pri črpalki je 
pomembno, da spremljamo njeno delovan-
je (šumnost) ter da je po vsakem praznjen-
ju in ponovnem polnjenju vode ustrezno 
odzračena. 
Poleg navedenega je pomembno, da je 
kurilnica čista, da ni v njej nepotrebnih 
stvari, ki lahko predstavljajo potencialno 
nevarnost za požar, da so odprtine za do-
vod svežega zgorevalnega zraka primerno 
vzdrževane, prehodne in očiščene. 

Več informacij o učinkoviti rabi energije 
in rabi obnovljivih virov energije lahko 
dobite v Energetsko svetovalni pisarni v 
Tržič, ki deluje vsako sredo od 15. do 17. 
ure, za obisk se predhodno dogovorite po 
telefonu 04/59-71-552.
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Medobčinski inšpektorat Kranj v varoval-
nem pasu ceste nadzoruje onesnaženja z 
blatom in zemljo, oranje preblizu ceste in 
gradnjo v varovalnem pasu brez soglasja. 
Javni interes uporabnikov javnih cest je, 
da so te normalno prevozne in da na njih 
ni elementov, ki ogrožajo udeležence v 
prometu.
Kmetje v času poljedelskih opravil upora-
bljajo delovne stroje oz. traktorje, tudi na 
površinah v bližini javnih poti in cest, ka-
terih lastnik je Občina. Onesnažene ceste 
so še posebej nevarne, kadar so mokre 
zaradi padavin. Poljedelec je s pnevma-
tik in delovnih strojev dolžan očistiti 
blato, zemljo in podobne snovi, preden 
se z delovnim strojem vključi na javno 
pot. Onesnaženje cestišč povzročajo tudi 
tovorna vozila, ki prevažajo material z 
gradbišč. Investitorji oziroma izvajalci 
gradbenih del kljub zagroženim globam 
ne poskrbijo za redno čiščenje pnevmatik 
ob izvozu z gradbišča na cesto. Takšno 
onesnaženje pomeni prekršek cestno pro-
metnih predpisov, saj 1. alineja 5. točke 2. 
odstavka 5. člena Zakona o cestah določa, 
da je na cestišče javne ceste prepoveda-
no nanašati blato ali ga kako drugače 
onesnaževati. Za omenjen prekršek je 

Onesnaženje cest in 
nepravilna razdalja 
pri oranju 

Slavko Savić

Medobčinski inšpektorat Kranj in policija 
nadzorujeta oviranje preglednosti cest, 
tudi gojenje previsoke ali preširoke ve-
getacije. Javni interes uporabnikov javnih 
cest je, da so te normalno prevozne in 
da na njih ni elementov, ki bi ogrožali 
udeležence v prometu.
Posevki, višji od 75 centimetrov, tik ob 
cestišču zmanjšujejo vidljivost in pregled-

Preglednost ob  
cestem svetu in  
gradnja v varovalnem 
pasu ceste

Slavko Savić

 
ONESNAŽENJE CEST IN NEPRAVILNA RAZDALJA PRI ORANJU  

Slavko  Savić  
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poti   in   cest,   katerih   lastnik   je  Občina.  Onesnažene   ceste   so   še   posebej   nevarne,   kadar   so  mokre   zaradi  
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Prav   tako   je  potrebno  poljedelce  opozoriti   na  posledice  nedovoljenega  oranja  njiv   v  bližini   javne  ceste.  4.  
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cesto  (primer  pravilnega  vzporednega  in  pravokotnega  oranja  odmika  od  roba  asfalta  sta  na  slikah).  Tudi  za  
tovrstni  prekršek  je  predpisana  globa  v  višini  1000  €.  Pri  tem  je  potrebno  posebej  poudariti,  da  cestni  svet  ni  
rob  asfalta;;  upoštevati  je  treba  še  bankino,  bermo,  naprave  za  odvodnavanje,  če  so  tik  ob  cestišču  (mulda,  
koritnica),  nasip  ali  vkop,  ker  vse  to  sestavlja  cestno  telo  in  vpliva  na  cesto  in  so  del  cestnega  sveta.    
  
V   primeru   oranja   pod   kotom   30   stopinj   je   prepovedano   orati   na   razdalji  manj   kot   2  m   od   roba   cestnega  
sveta,  pod  kotom  45  stopinj  je  ta  razdalja  2,85  m,  pod  kotom  60  stopinj  najmanj  3,45  m.  
Oranje  kmetijske  površine  bližje  cesti  povzroči  poškodbe  nosilnega  ustroja  ceste.  Posledice  preorane  njive  
preblizu   bankine   ali   celo   v   cestišče   so   razpokanost   asfalta,   posedki   robu  prometnega  pasu, spremenjena 
trdnost bankin in s tem stabilnost samih cest, kar precej skrajšuje življenjsko dobo cest.  Poškodbe  cestišča  se  
morajo   zaradi   zagotovitve   varnosti   nujno   sanirati.   Velika   škoda   je   poravnana   iz   sredstev   občinskega  
proračuna,  namesto  da  bi  se  ta  sredstva  namenila  za  nove  ceste  in  celovite  prenove.   
  

  
  

predpisana globa v višini 1000 €. Občina 
zato poziva vse poljedelce in voznike to-
vornih vozil, da so pri svojem delu pozor-
ni na morebitno povzročitev onesnaženja 
javne ceste. 
Prav tako je potrebno poljedelce opozoriti 
na posledice nedovoljenega oranja njiv v 
bližini javne ceste. 4. točka 2. odstavka 
5. člena Zakona o cestah namreč pre-
poveduje oranje na razdalji manj kot 4 m 
od roba cestnega sveta v pravokotni smeri 
na cesto ali na razdalji manj kot 1 m od 
roba cestnega sveta vzporedno s cesto 
(primer pravilnega vzporednega in pra-
vokotnega oranja odmika od roba asfalta 
sta na slikah). Tudi za tovrstni prekršek je 
predpisana globa v višini 1000 €. Pri tem 
je potrebno posebej poudariti, da cestni 
svet ni rob asfalta; upoštevati je treba še 
bankino, bermo, naprave za odvodnavan-
je, če so tik ob cestišču (mulda, koritnica), 
nasip ali vkop, ker vse to sestavlja cestno 
telo in vpliva na cesto in so del cestnega 
sveta. 
V primeru oranja pod kotom 30 stopinj je 
prepovedano orati na razdalji manj kot 2 

m od roba cestnega sveta, pod kotom 45 
stopinj je ta razdalja 2,85 m, pod kotom 60 
stopinj najmanj 3,45 m.
Oranje kmetijske površine bližje cesti 
povzroči poškodbe nosilnega ustroja ceste. 
Posledice preorane njive preblizu bankine 
ali celo v cestišče so razpokanost asfalta, 
posedki robu prometnega pasu, spremenje-
na trdnost bankin in s tem stabilnost samih 
cest, kar precej skrajšuje življenjsko dobo 
cest. Poškodbe cestišča se morajo zaradi 
zagotovitve varnosti nujno sanirati. Velika 
škoda je poravnana iz sredstev občinskega 
proračuna, namesto da bi se ta sredstva na-
menila za nove ceste in celovite prenove. 

  
  
  

  
  
  
  
Lepo  pozdravljeni!  
  
  
  
  
Kranj,  16.  9.  2015  
  
  
  
Pripravil:  
Medobčinski  inšpektorat  Kranj  
Slavko  Savić  
Inšpektor  

nost na vozišču (npr. drevesa, grmovnice, 
višje poljščine), ki z vejami segajo v 
zračni prostor ceste. Lastniki zemljišč 
morajo skrbeti za varovalni pas, v ka-
terem se razrašča vegetacija iz stavbnih in 
kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih 
cest, saj to zelo vpliva na varno odvijanje 
cestnega prometa. Občane zatorej opo-
zarjamo, naj obrežejo nevarne zasaditve v 
okolici cest in poti. Globa je predpisana 
v 5. oz. 98. členu Zakona o cestah. Po 5. 
členu znaša 1000 €, po 98. členu pa 500 €. 
V primeru prometne nesreče, ki bi nastala 
zaradi razraščene vegetacije kot ovire na 
ali ob cesti, je lastnik dotičnega zemljišča 
tudi odškodninsko odgovoren za nastalo 
škodo. Želimo, da kršitelji sami odstranijo 
moteče zelenje oziroma vejevje, ker to 
pomeni večjo prometno varnost in se s 
tem izognejo plačilu globe oz. obrezovan-
ju na njihove stroške.
Gradnja, rekonstrukcija in druge spre-

membe v varovalnem pasu občinskih cest, 
tudi npr. ograj, so dovoljene le s soglas-
jem Občine, čeprav ta dela potekajo na 
zasebnem zemljišču. Po 97. členu Za-
kona o cestah se varovalni pas občinskih 
cest meri od zunanjega roba cestnega 
sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri 
premostitvenih objektih pa od tlorisne 
projekcije najbolj izpostavljenih robov 
objekta. Pri lokalnih cestah znaša 10 m, 
pri javnih poteh 5. Z globo 200 € se ka-
znuje za prekršek posameznik, ki v var-
ovalnem pasu občinske ceste brez soglasja 
ali v nasprotju s soglasjem upravljavca 
ceste gradi ali rekonstruira objekt, v njem 
postavlja kakršnekoli druge objekte 
ali naprave, izvaja kakršnakoli dela na 
pripadajočih zemljiščih. Pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori enak prekršek je kaznovan z globo 
2000 €, njihove odgovorne osebe z 200 €.
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VEČERU 
DALMATINSKIH PESMI

Pridružite se nam na

  V deželo je prišla jesen, vam pa se po glavi še vedno podijo spomini na morje in Dalmacijo. 
Pospravljate stanovanje, zraven pa si požvižgavate dalmatinske viže. 

Občutite nostalgijo? 

Kulturno društvo IGNACIJ HLADNIK 

Najlepše dalmatinske pesmi vam bo zapela Klapa Ignacij Hladnik, v 
sodelovanju s Tamburaško skupino MLIN. Število vstopnic je omejeno, 
v predprodaji bodo od 3.10. dalje v TPIC-u na Trgu svobode 18 in uro 
pred prireditvijo pri blagajni Kulturnega centra Tržič. 

Obeta se nostalgičen večer z dalmatinskim melosom, ki ga bomo 
začinili s kančkom smeha in veselim vzdušjem. 

Vabimo vas, 
da preživimo skupaj nepozaben večer!     

v soboto, 10. oktobra 2015, ob 19. uri,
v dvorani Kulturnega centra Tržič

vam ponuja najboljšo rešitev. 

V A B I L O
Na spominsko slovesnost
ob 71. Obletnici požiga vasi GOZD

Ob dnevu praznovanja Krajevnih skupnosti Križe in Senično  
Krajevni odbor za ohranjanje vrednot NOB Križe skupaj z Občinskim 
odborom ZBNOB Tržič in z veliko podporo Občine Tržič ter z Osnov-
no šolo Križe, s Planinskim društvom Križe in z Gasilskim društvom 
Križe prireja v nedeljo, 04. 10. 2015, ob 11. uri v vasi Gozd spominsko 
slovesnost ob 71. obletnici požiga vasi.

Na spominski slovesnosti bodo sodelovali:
•	 učenke	in	učenci	OŠ	KRIŽE
•	 Glasbena	šola	Tržič	
•	 pevski	zbor	»GORŠČAKI«
•	 Pozdravni	nagovor:	župan	Občine	Tržič	mag.	Borut	SAJOVIC	
•	 Slavnostni	govornik:	Načelnik	Generalštaba	Slovenske	vojske	

generalmajor	dr.	Andrej	OSTERMAN	

Ob tej priložnosti bo župan Občine Tržič mag. Borut SAJOVIC 
skupaj s krajani Gozda, delavci komunale in gasilci odprl nov 
črpalni vodovod iz Zg. Veterna. Vas Gozd bo tako imela prvič 
pravi vodovod. 

Vse, ki bi želeli prevoz iz Križev do vasi Gozd in nazaj naprošamo, 
da svojo željo sporočijo najkasneje do petka, 2. 10. 2015, Mariji	
Šimenko	Vodnjov	na	GSM:	031	885	245.
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Preteklo sezono je Karate klub Tržič 
pod vodstvom izjemnega Seika Kostića 
zaključil z zavidljivimi uspehi. Društvo 
v letošnjem letu trenira v novih, bivših 
prostorih BPT (blizu M&T Trade Tržič). 
Trenirajo tako otroci kot odrasli. Trener 
jih preko različnih kat (pri kati gre za 
nekakšen test profesionalnosti, čistosti 
in harmonije izvajanja osnovnih tehnik) 
uči utrjevanja veščin, ki so potrebne za 
obrambo pred navideznim napadalcem. 
Poznamo več kot 200 kat v izvedbi 34 ka-
rate stilov z Okinave in Japonske. V ka-
tah je vključeno zelo veliko premikanja, 
hitrosti in moči, ki se izraža preko izva-
janja tehnik. Na treningih pa se srečujejo 
tudi s športno borbo (kumite). Kumite je 
izraz za praktično uporabo karate tehnik 
obrambe in napada. Označuje metodo 
treniranja borbenih elementov od veza-

S športnim zagonom v 
novo šolsko leto

Metka Knific

nih in nevezanih oblik sparinga do proste 
borbe. Posebnost karateja je v tem, da se 
je v trenutku potrebno odzvati na napad 
in se nato zaustaviti, saj se nikoli ne smeš 
agresivno dotakniti partnerja. Tržiški ka-
rateisti na vsakem regijskem ali državnem 
tekmovanju dosežejo eno izmed prvih treh 

mest. Seiko Kostić je mojster črnega pasu 
- 5. dan in je eden redkih trenerjev s tem 
nazivom v Sloveniji. Deluje po principu, 
da karate izgubi dušo brez spoštovanja. Je 
skromen in plemenit, ravno to po svojih 
najboljših močeh predaja učencem, ki to 
želijo in hočejo videti ter sprejeti.

DATUM in URA PRIREDITEV KRAJ DODATNE INFORMACIJE 

3. 10. 2015, 8. do 12. ure Starinarnica na Plac’: Sejem starin in  garažna razprodaja Škofja Loka  Razvojna agencija Sora in Zavod O, zavod škofjeloške  
   mladine, 04 511 24 60, jerneja.lotric@ra-sora.si

3. in 4. 10. 2015 Dnevi kmetijstva slovenske Istre Koper Skupina TOJETO, 051 601 969, 
    info@dnevi-kmetijstva.si

4. 10. 2015 Jesenski festival na Zlatem griču;  vikend trgatve Slovenske Konjice Vinska klet Zlati grič, 03 758 03 50,  
   sonja.breznik@zlati-gric.si 

8. 10. 2015, ob 18. uri Novo mesto glasbe; premiera dokumentarnega filma  Novo mesto Turistično informacijski center Novo mesto,  
   07 39 39 263, tic@novomesto.si

8. 10. 2015, ob 20. uri Novo mesto glasbe; odprtje razstave   Novo mesto Turistično informacijski center Novo mesto,  
   07 39 39 263, tic@novomesto.si

11. 10. 2015 Jesenski festival na Zlatem griču;  vikend ustvarjanja Slovenske Konjice Vinska klet Zlati grič, 03 758 03 50,  
   sonja.breznik@zlati-gric.si 

17. 10. 2015, od 10. ure dalje Festival karikatur Poljane pri Škofji Loki KCSŠ Poljane, 059 250 549, 031 394 751,  
   info@subicevahisa.si

18. 10. 2015 Jesenski festival na Zlatem griču;  vikend čebelarjev Slovenske Konjice Vinska klet Zlati grič, 03 758 03 50,  
   sonja.breznik@zlati-gric.si 

25. 10. 2015 Jesenski festival na Zlatem griču;  vikend čarovnic Slovenske Konjice Vinska klet Zlati grič, 03 758 03 50,  
   sonja.breznik@zlati-gric.si 

30. 10. 20155 Otvoritveni dogodek Okusi Radol’ce Radovljica Turizem Radovljica, 040 612 551

Zanimivi dogodki v članicah 
združenja zgodovinskih mest Slovenije
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koledar prireditev

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 
1. oktober – 1. november 2015

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, objavljen je 
na spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/

vsak ponedeljek
18:15 – 20:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KLEKLJARSKA DELAVNICA Z VLASTO PREŠERN: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak četrtek
17.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 1. oktober
9:30 Dom Petra Uzarja
PRIREDITEV OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH; Dom Petra Uzarja

Restavracija Raj
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ, STARIH 85 LET IN VEČ; 
Društvo upokojencev Tržič

petek, 2. oktober
10:30, Dom Petra Uzarja
ZGODOVINSKA DELAVNICA V DPU: ČEVLJARSTVO; Dom Petra Uzarja

19:00, Žiganja vas, pri cerkvi sv. Urha
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: POD LIPO SE DOBIVA;  
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (tudi 16. oktobra)
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 3. oktober
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: BAŠELJSKI VRH (1774 METROV), MALI GRINTOVEC  
(1813 METROV), SREDNJI VRH (1853 METROV), CJANOVCA (1820 METROV); 
Planinsko društvo Tržič

9:00, Sebenje
VAŠKI SEJEM V SEBENJAH; Krajevna skupnost Sebenje

10:00; Sebenje, Žiganja vas
2. TEK PO POTI TREH ZVONOV - TRŽIŠKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH;  
Športna zveza Tržič, KS Sebenje in ŠKD Žiganja vas

10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in 
Društvo diabetikov Tržič

19:00, Kulturni center Tržič 
LEYLI VEČER – OD 10. STOL. DALJE; Kulturno umetniško društvo Leyli

nedelja, 4. oktober
11:00, pri planinskem zavetišču v Gozdu
SPOMINSKA SLOVESNOST OB 71. OBLETNICI POŽIGA VASICE GOZD;  
Krajevni odbor za ohranjanje vrednot NOB Križe in Občinski odbor ZBNOB 
Tržič, Občina Tržič, Osnovna šola Križe, Planinsko društvo Križe in  
Prostovoljno gasilsko društvo Križe

17:00, Župnijska cerkev Povišanja sv. Križa, Križe
DEKANIJSKO SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV; Kulturno društvo Kruh 
Križe, Zveza kulturnih organizacij Tržič in Župnija Križe  

ponedeljek, 5. oktober (tudi 12., 19. in 26. oktobra)
9:00, Dom Petra Uzarja
TEČAJI V DPU: ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE; Dom Petra Uzarja

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDAVANJE: POLK. LJUBO PAJIČ - KRIZA NA BLIŽNJEM VZHODU IN NAČIN 
NJENEGA REŠEVANJA S POMOČJO MISIJ OZN; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

torek, 6. oktober (tudi 13. in 20. oktobra)
9:00, Dom Petra Uzarja
DELAVNICA V DPU: IZDELOVANJE NARAVNE KOZMETIKE; Dom Petra Uzarja

16:00, Dom Petra Uzarja  
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič

18:00, društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič

sreda, 7. oktober (tudi 14., 21. in 28. oktobra)
9:00, Dom Petra Uzarja 
DELAVNICA V DPU: ČUJEČNOST – MEDITACIJA; Dom Petra Uzarja

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDAVANJE: SINDROM FIBROMIALGIJE IN SINDROM KRONIČNE UTRUJENOSTI;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in gorenjska skupina Društva za fibromialgijo

četrtek, 8. oktober (tudi 15., 22. in 29. oktobra)
9:00, Dom Petra Uzarja
DELAVNICA V DPU: VAJE ZA URJENJE SPOMINA; Dom Petra Uzarja

16:00, Dom Petra Uzarja
KONCERT V DPU: ŽENSKI PEVSKI ZBOR »TRBOJSKE LJUDSKE PEVKE«; 
Dom Petra Uzarja

18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE:  EMERIK ZELINKA, OČE COCKTE: Tržiški muzej

19:00, prostori Krajevne skupnosti Senično
SREČANJE: HIŠNA IMENA V KRAJEVNI SKUPNOSTI; Agencija RAGOR,  
Občina Tržič in KS Senično

petek, 9. oktober (tudi 23. oktobra)
9:00, Dom Petra Uzarja
IZOBRAŽEVANJE V DPU: KAKO LAHKO POSKRBIM ZA ZDRAVJE V STAROSTI?; 
Dom Petra Uzarja

sobota, 10. oktober
ZADNJI DAN ZBIRANJA PRIJAV ZA SREČANJE 70-LETNIKOV; Jože Klofutar

iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO SKUPINO: KRIŠKA GORA; Planinsko društvo 
Tržič-Mladinski odsek

iz Tržiča
IZLET: KAMNIK IN ZDRAVILNI GAJ TUNJICE; Društvo upokojencev Tržič

z Ljubelja
POHOD V SPOMIN MAJDE HALER: LJUBELJ – ZELENICA; Planinsko društvo Tržič

8:00 – 13.00, Staro mestno jedro, Trg svobode
TRŽNI DAN, Polona Brodar s.p. in Občina Tržič

20:00, Kulturni center Tržič 
KONCERT: VEČER DALMATINSKIH PESMI; Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič

nedelja, 11. oktober
Grahovše, Lom pod Storžičem
4. TEK POD STORŽIČ- TRŽIŠKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH;   
Športno društvo Lom in Športna zveza Tržič
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10:00, Kulturni dom Križe
ODPRTI ŠAHOVSKI TURNIR KRIŽE; Krajevna skupnost Križe

ponedeljek, 12. oktober
17.00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
PRIČETEK ŠOLE ZA STARŠE; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič

18:00, Dom Petra Uzarja
IZOBRAŽEVANJE V DPU: SKUPINA ZA SAMOPOMOČ SVOJCEM OSEB  
Z DEMENCO; Dom Petra Uzarja

torek, 13. oktober
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – 
skupina za samopomoč Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KNJIŽNICA, PROSTOR ZA VSE: PREDSTAVITEV PLESNE KULTURE TRŽIČA: 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Kulturno društvo Folklorna skupina  
Karavanke

sreda, 14. oktober 
11:00 – 12:00, Knjižnica Dr. Toneta Pretnerja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;  
Knjižnica Dr. Toneta Pretnarja

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KNJIŽNICA, PROSTOR ZA VSE: PREDAVANJE - OBLIKOVANJE PROSTORA IN 
LASNTEGA STILA: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 15. oktober 
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 15. oktober – torek, 20. oktober
iz Tržiča
5- DNEVNO OKREVANJE V TERMAH ZREČE; Društvo diabetikov Tržič  
(prijave in vplačila do 13. oktobra)

petek, 16. oktober
19:00, župnijska cerkev Marijinega oznanjenja, Tržič
KONCERT SAKRALNE GLASBE; Zbor Slovenske filharmonije

sobota, 17. oktober
iz Križev 
PLANINSKI IZLET: ZELENI VIR; Planinsko društvo Križe

iz Podljubelja 
PLANINSKI IZLET ZA MLADE PLANINCE: PODLJUBELJ - KAL - DOVŽANOVA 
SOTESKA; Planinsko društvo Tržič, Mladinski odsek 

Prelaz Ljubelj 
PLES DIVJIH LOVCEV NA PRELAZU LJUBELJ; Koča na prelazu Ljubelj

torek, 20. oktober
18:00, društvena pisarna v Bistrici pri Tržiču
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: DR. PETER ČEFERIN:  
100 SODNIJSKIH: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 21. oktober
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: PREDAVANJE LILE PRAPP: POMEN 
SLIKANICE, JEZIKA NA PREDBRALNE SPOSOBNOSTI. ZAČETI PRI NAJMLAJŠIH.: 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 23. oktober
17:00, Restavracija Raj
SREČANJE 70-LETNIKOV; Jože Klofutar

19:00, Kulturni center Tržič
KONCERT: SLOVENSKO - DALMATINSKI VEČER CITRARKE TANJE ZAJC ZUPAN; 
TZZ, d.o.o.

sobota, 24. oktober
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: KOBESNOCK (1820 METROV), Planinsko društvo Tržič

18:00, Kulturni center Tržič
FOLKLORNIK, TO SEM JAZ; Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke

ponedeljek, 26. oktober – četrtek, 29. oktober
10:00 – 12.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POČITNIŠKA DELAVNICA ZA OTROKE: POČITNIŠKE RADOSTI;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ponedeljek, 26. oktober (tudi 27. in 28. oktobra)
18.15 – 19:45, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica Dr. Toneta Pretnarja  
(obvezne predhodne prijave)

sreda, 28. oktober 
11:00 – 12:00, Knjižnica Dr. Toneta Pretnerja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;  
Knjižnica Dr. Toneta Pretnarja

petek, 30. oktober
10:30, Dom Petra Uzarja
POTOPISNO PREDAVANJE V DPU: ANDREJ MORELJ; Dom Petra Uzarja

sobota, 31. oktober
10:00, šola Leše
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Krajevna organizacija  
ZB NOB Tržič in Krajevna skupnost Leše

10:00, cerkev sv. Katarine v Lomu pod Storžičem
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Krajevna organizacija ZB 
NOB Tržič in Krajevna skupnost Lom pod Storžičem

15:00, Osnovna šola Križe
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Krajevna organizacija ZB 
NOB Tržič in Krajevna skupnost Križe

15:30, grobišče talcev Retnje
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Krajevna organizacija ZB 
NOB Tržič in Krajevna skupnost Križe

15:45, cerkev sv. Janeza Krstnika v Kovorju
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Krajevna organizacija ZB 
NOB Tržič in Krajevna skupnost Kovor

16:00, gasilski dom Bistrica pri Tržiču
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Krajevna organizacija ZB 
NOB Tržič in Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

16:00, Dom krajanov Podljubelj
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Krajevna organizacija ZB 
NOB Tržič in Krajevna skupnost Podljubelj

nedelja, 1. november
10:00, pokopališče v Tržiču
OSREDNJA OBČINSKA KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE, 
Krajevna organizacija ZB NOB Tržič in Občina Tržič



tržičan   31

oglasi

Se še spomnite našega srečanja z Abraha-
mom pod Storžičem? Od takrat je minilo že 
dvajset let in čas je, da se ponovno srečamo, 
se preštejemo, poklepetamo, skratka, da to 
našo visoko obletnico proslavimo skupaj.

Za naše srečanje predlagam naslednje:

1. Srečanje bi bilo v Restavraciji RAJ v 
  Tržiču in sicer 23. oktobra ob 17. uri.

2. Po prihodu bi imeli večerjo – vsak  
  bi izbral po svojem okusu ter tudi  
  plačal, enako velja tudi za pijačo!

3. Če boste zainteresirani, lahko za  
  naše druženje zagotovimo kakšen 
   ansambel, za kar bo potreben  
  manjši prispevek vsakega udeleženca.

4. Za krajši (kulturni) program bo 
   poskrbljeno!

Vabljeni vsi letnika 1945, da se srečanja 
udeležite! Da bi omogočili ustrezno or-
ganizacijo oziroma izvedbo srečanja, vas 
pozivam, da svojo udeležbo potrdite na elek- 
tronski naslov klofutar@gmail.com ali na 
telefon 041-793-360, hkrati pa se opredelite 
o posameznih točkah tega vabila, še posebej 
glede ansambla.

Vaš odziv pričakujem najkasneje do 10. ok-
tobra 2015!

Ker osebnih vabil ne bomo pošiljali, vas pro- 
sim, da poskrbite za medsebojno obveščanje, 
še posebej tistih, ki ne prebivajo na območju 
naše občine.

JOŽE KLOFUTAR, Stagne 19, 4290 TRŽIČ

Komunala Tržič obvešča občane, 
da se bo kosovni odvoz 

odpadkov iz gospodinjstev 
zaradi velikega zanimanja 

podaljšal do 30. oktobra 2015.

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič
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VABILO	NA	SREČANJE		
70-LETNIKOV

 

V spletni knjigarni Galarna.si (Avrora AS d.o.o., Tržič) boste našli več kot 4500 izdaj: naravoslovne priročnike za vse 
generacije, širok izbor kulinaričnih knjig za vse okuse, odlično ponudbo vodnikov, leposlovja za odrasle, več kot 
1000 izdaj za otroke in mladino, bogat nabor planinskih in avtocestnih zemljevidov.  
 
Nakup v spletni knjigarni Galarna.si vam nudi: 
 telefonsko pomoč od ponedeljka do petka, od 7h do 15h (tel.: 059 932 107), 
 osebni prevzem naročenih knjig na Predilniški cesti 14, Tržič (bivša predilniška vila), 
 nizke stroške dostave, 
 30-dnevno garancijo vračila nepoškodovanega blaga. 

 
Vabimo vas, da nas všečkate na naših Facebook profilih: Galarna – Spletna knjigarna in Moja romanca. Na slednji 
lahko spremljate izide novih zgodovinskih in sodobnih romanc in si priskrbite prednaročniške cene do -20%.  
 
Nagradno vprašanje: Katera založba je izdala knjigo Ostani avtorice Allie Larkin? 
 Hiša knjig - založba KMŠ, 
 Narava, 
 Sodobnost International.  
 
1. nagrada: Komplet treh romanc,  
2. nagrada: Nove kuharske bukve, 
3. nagrada: Pleši, pleši, črni kos.  
 
Odgovore nam do 15. oktobra 2015 pošljite na naslov: Uredništvo glasila Tržičan, TPIC Tržič, Trg svobode 18, Tržič, 
ali po e-pošti na naslov informacije@trzic.si.    

Ne zanašajte se le na govorice!

Zakorakali smo v jesen, čakajo nas novi izzivi in zanimive dogodivščine. Že veste, kako 
do vseh relevantnih informacij? Kaj vse se dogaja v vaši občini? O lokalnem dogajanju, 
novicah in dogodkih vas sosedje in soobčani že obveščajo prek portala MojaObčina.si.

Želite pisati in soustvarjati? 

Kako in kje začeti, si oglejte na YouTube kanalu MojaObčina.si.




