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Uvodnik

Kristina Kavčič

Novo leto vedno asociiramo z novimi 
priložnostmi. Radi pa rečemo, da novega ni kaj 
dosti, ker še staro popravljamo. Kakorkoli že, 
naj bo uspešno leto. In pišite o svojih uspehih 
in razmišljanjih, ujemite kakšen trenutek s fo-
toaparatom, nato pa nam pošljite svoje članke 
na informacije@trzic.si, s tem pa sooblikujte 
glasilo. Uredniški mlin melje za vse enako, zato 
smo vseh prispevkov veseli. 

Datumi izidov glasila Tržičan v tem letu so:  
1. marec, 3. maj, 3. junij, 1. avgust, 30. avgust, 
1. oktober in 4. november .

Urejanje sem s to številko spet prevzela »urad-
na« odgovorna urednica, iskrena hvala pa Dav-
idu Ahačiču, ki je Tržičana suvereno in skrbno 
urejal v času, ko sem štela prstke svoje male 
punčke.

Izdajatelj: Občina Tržič

Odgovorna urednica: Kristina Kavčič 

Pomočnica odg. urednice: Petra Hladnik

Člani uredništva:
David Ahačič, Miroslava Kramarič, Vid Meglič, 
Ana Marija Hafner in Marinka Stanonik

Avtorji člankov osebno odgovarjajo za 
vsebino le-teh. Uredništvo si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov v skladu z uredniško 
politiko.

Lektoriranje, tisk in prelom:  
Tiskarna UZAR d.o.o.

Fotografija na naslovnici:  
Silvestrovanje, foto: Luka Rener

Naslov uredništva:
Turistično promocijski in informacijski center 
Občine Tržič
Občinsko glasilo "Tržičan"
Trg svobode 18, 4290 Tržič
informacije@trzic.si, tel.: 04/59 71 536
www.trzic.si

Glasilo "Tržičan" je brezplačno.
Naklada 5950 izvodov

Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco javnih glasil,

ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 1496,
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Pravo tržiško silvestrovanje na Pvacu nas 
je z dobro voljo in optimizmom pospremi-
lo v novo leto. Silvestrovanje je bilo 
samo pika na i nadpovprečno uspešnim 
in obiskanim dogodkom, po katerih Tržič 
slovi že leta. Od koncerta Pihalnega 
orkestra Tržič, Mešanega pevskega zbora 
Ignacij Hladnik, do živih jaslic v Seben-
jah, decembrskega druženja v Seničnem 
pa do dogodkov v javnih zavodih, 
društvih in praktično vseh krajevnih skup-
nostih. Ponovno smo dokazali, da smo 
na področju društvenega in družbenega 
življenja izjemni, nadpovprečni in složni.

V letu in času, ki prihaja, moramo na enak 
način še več moči, sodelovanja in dela na-
meniti področjem, na katerih nismo tako 
uspešni. Gospodarjenje in gospodarstvo 
ter z njima povezana delovna mesta 
bodo v prihodnosti očitno osrednja tema 
posameznika, družine, občine, šol, vrtcev, 
javnih zavodov in javnih podjetij, pa tudi 
društev, ki so porabniki javnega denarja. 

Brezglavo varčevanje, ne glede na ceno, 
v katerega smo kot družba zapadli, ni 
vedno tudi dobro gospodarjenje. Dobro 
opravljeno in v zakonitem roku plačano 

delo, ki poganja investicije, hitreje vodi 
naprej. To se je pokazalo tudi v preteklem 
letu z odprtjem koče na Zelenici, malega 
nogometnega igrišča, mladinskega cen-
tra, strehe na šoli v Bistrici, telovadnici 
v Sebenjah, obnovi Virja in Blejske ulice 
z mostom, rušenjem nevarne Šolske 4 in 
obnovo ceste v Gozd.
Vesel sem, da smo se pred obrtniki in 
podjetniki izkazali s tem, da je občina 
likviden in vzorno reden plačnik. Za za-
gon gospodarstva bi več pričakovali tudi 
od države, ki ima v rokah ključne vz-
vode za spodbuditev gospodarstva – od 
zmanjšanja stroškov dela, razbremenitve 
davčnega primeža in normalne dejavnosti 
bank. Odprtje delovnega mesta je kratka, 
hitro izrečena fraza, do uresničitve le-te 
pa vodi dolga pot. Delovno mesto je trud 
usklajenega delovanja posameznika z 
idejo, občine z ustvarjanjem pogojev in 
države s stimulativno zakonodajo.

Praznih prostorov in lokacij je v celotni 
občini več kot dovolj, večinoma v zasebni 
lasti. V Tržiču potrebujemo več drznosti 
in poguma – za več podjetniških idej. Kot 
občina pomagamo z ukrepi, ki jih imamo 
na voljo. Dobro nam uspevajo kmetijski 

S preudarnim in trdim  
delom v leto 2013
mag. Borut Sajovic, foto: David Bole 
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razpisi, letos se jim pridruži še razpis za 
mikro, mala in srednje velika podjetja. 
Sredstva so v proračunu zagotovljena za 
leti 2013 in 2014 in se bodo v primeru 
pozitivnih rezultatov lahko še povečevala. 

Letos se dokončuje tudi prostorski plan 
občine, končno je dosežen premik tudi na 
področju BPT-ja, za katerega je že izde-
lan geodetski načrt, ki omogoča končno 
razčiščevanje dilem s spomeniškim var-
stvom. Žal pa lastnik BPT-ja ne želi tudi 
investirati. 

Na občini vedno pomagamo tudi investi-
torjem v okviru možnosti in zakonodaje 
pri pridobitvah prezapletene dokumenta-
cije. V obravnavi na občinskem svetu im-
amo tudi spremembe pri oprostitvi NUSZ-
ja, kjer se za investitorje zmanjšujejo 
kriteriji za pridobitev oprostitve. 

V primeru Peka nas na občini zaradi mol-
ka države kot večinskega lastnika, bank in 
nejasne vizije podjetja ob obilici praznih 
prostorov skrbi nadaljevanje zgodbe. V Peku 
morajo storiti vse, da tradicijo nadgradijo s 
svežimi idejami in novim znanjem, pa tudi 
s tehnološko posodobitvijo in pritegnitvijo 
svežega kapitala. Peko je za zaposlene in 
celotno občino prepomemben, da bi ga 
država lahko prepuščala nepremičninsko-
lastniškemu mešetarjenju. Vesel sem, da je 
tržiška poslanka sprejela mojo pobudo in bo 
na naslednji seji zahtevala in prosila gospo-
darskega ministra za razjasnitev stanja. Čas 
kliče po jasni, javni in odločni besedi, za 
katero bo premišljeno dejanje.

župan z nami
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Policijska postaja Tržič je v sodelovanju z 
SPV Občine Tržič tudi to zimo izvedla ak-
tivnosti v sklopu akcije BODI preVIDEN, 
katere glavni namen je opozoriti pešce na 
uporabo odsevnih teles ter s tem zmanjšati 
možnost prometnih nesreč, zlasti pri na-
jbolj ogroženih pešcih, torej pri starejših 
od 65 let in pri otrocih do 10. leta starosti. 
Drugi cilj akcije je namenjen voznikom, 
da so ob slabši vidljivosti in slabih vre-
menskih razmerah pozornejši na pešce. 
Izvedli smo pet akcij po večernih mašah v 
Križah, Bistrici pri Tržiču, Tržiču, Lomu 
pod Storžičem in Kovorju, kjer je bila po 
kratkem predavanju prikazana tudi nazor-
na uporaba odsevnih teles. Razdeljenih je 
bilo preko 400 odsevnih trakov, ki jih je 
za tokratne akcije prispeval Mobil servis 
d.o.o. iz Tržiča.
Naj spomnimo, da Zakon o pravilih ces-
tnega prometa v 83. členu določa, katere 
prometne površine pešci lahko upora-
bljajo in na kakšen način, v 84. členu pa 
določa, kako morajo biti pešci označeni ob 
zmanjšani vidljivosti, še posebej, če hodi-
jo ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenih 

Gasilke, ki delujemo pod okriljem Gasilske zveze Tržič, smo v 
petek, 19. 10. 2012, izvedle skupno taktično vajo s predpostavko, 
da je zagorelo v baru Košuta v Križah. Vaje se je udeležilo 30 
gasilk iz petih gasilskih društev, in sicer PGD Brezje pri Tržiču, 
Leše, Podljubelj, Jelendol–Dolina in Križe. Vse se je odvijalo v 
sklopu vaj v oktobru – mesecu požarne varnosti. Pri tej vaji nam 
je s svojim znanjem in izkušnjami veliko pomagal poveljnik PGD 
Bistrica pri Tržiču Aleš Meglič, ki vedno rad priskoči na pomoč, 
ko to potrebujemo. 
Potek vaje: zaradi kratkega stika na mikrovalovni pečici je za-
gorelo v baru Košuta, in sicer v prostoru, ki je namenjen pripravi 
hrane. Požar se je hitro širil po prostoru. Po klicu uslužbenke 
na 112, Regijski center za obveščanje, je bila preko pozivnikov 
alarmirana enota članic GZ Tržič. Na intervencijo smo prišle z 
dvema gasilskima voziloma s cisterno (GVC 16/15 iz PGD Bistri-
ca in GVC 15/25 iz PGD Križe) ter tremi vozili za prevoz moštva 
(GVM iz PGD Bistrica, Leše in Jelendol–Dolina). 
Po prihodu vozil z ekipami je vodja intervencije razdelila 
posamezne naloge. Za pogasitev požara smo izvedle dva notran-
ja napada, kjer so bile gasilke opremljene z dihalnimi aparati in 
vso potrebno opremo. Za preprečitev razširitve požara in zaščito 
zunanjosti stavbe smo izvedle še dodatna dva zunanja napada. 

naseljih. Za posamezno kršitev je pred-
pisana globa 40 evrov. Apeliramo na vse 
pešce, da si v mraku oz. temi nadenejo od-
sevne predmete, da bodo kot udeleženci v 
cestnem prometu bolj vidni. Ponoči voznik 

Odsevniki za vidnost
in varnost v prometu

Vaja članic Gasilske zveze Tržič – požar v baru v Križah

Aneta Lavtar, foto: arhiv SPV – Vidni v Lomu

Majda Rokavec, foto: Grega Kokalj

spremljamo, poročamo
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pešca, ki je oblečen v temna oblačila in ne 
uporablja odsevnika, opazi na razdalji ca. 
25 m, ob uporabi odsevnih teles pa že na 
razdalji ca. 130 m. Tudi drobna stvar, npr. 
kresnička ali odsevni trak, bistveno pripo-
more k naši vidnosti v prometu in nam 
lahko reši življenje. Odsevna telesa lahko 
kupite v knjigarni, na pošti ali na bencin-
skem servisu, zanje pa boste odšteli od 1 
do 3 evrov.
Policisti PP Tržič in člani SPV Občine 
Tržič vam želimo srečno, varno in preVI-
DNO leto 2013!

Potrebno je bilo tudi napajanje gasilskih cistern z vodo, ki se 
je vršilo iz dveh nadzemnih hidrantov, do njih pa je bilo treba 
napeljati kar nekaj metrov cevi. Požar je bil v kratkem usprešno 
pogašen, večje škode tako ni bilo. Po končanem gašenju je bilo 
treba pospraviti vso opremo, sledil je zbor gasilk in predaja rap-
orta. Ta se je predal poveljniku GZ Tržič Janiju Žlindri, ki si je 
vajo ogledal in na koncu tudi podal oceno. 
To je bila prva taka vaja, kjer so glavnino opravile članice same, 
gasilci so bili le v podporo pri vozilih, in glede na zadovoljstvo po 
opravljeni vaji gotovo ne zadnja.



tržičan   

Proti koncu lanskega leta je občino Tržič 
obiskala evropska poslanka iz vrst Evrop-
ske ljudske stranke in SDS, dr. Romana 
Jordan. Člani in članice IO SDS Tržič so 
ji priredili prisrčen sprejem in pester pro-
gram. Evropska poslanka si je v sprem-
stvu članov IO SDS Tržič najprej ogledala 
elektrarno na Ravnah, seznanila se je s 
problematiko pridobivanja električne en-
ergije in ob tem poudarila, da je pomem-
bno, da se evropski poslanci tudi na terenu 
seznanjajo z aktualnimi in vsakdanjimi 
problemi, s katerimi se srečujejo ljudje pri 
svojem delu. Terenske izkušnje namreč 
poslancem pomagajo pri njihovem delu v 
Bruslju. 
Nato si je dr. Romana Jordan ogledala tudi 
dve sončni elektrarni v Osnovni šoli Bis-
trica pri Tržiču in v Osnovni šoli Križe. 
Seznanila se je z načinom delovanja ele-
ktrarn pa tudi samim delom obeh šol, ob 
tem pa se je srečala tudi z učenci, ki so na 
srečanju pokazali odlično znanje o ener-
getiki in Evropski uniji. 

V sredo, 5. decembra 2012, so se najmlajši 
zbrali v domu krajanov na Brezjah in ob 
lutkovni igrici v izvedbi Mladinskega 
gledališča Tržič Kaj mora sova opraviti 
jeseni? pričakali obisk sv. Miklavža. Ob 
obljubi, da bodo ostali pridni in poslušni 
tudi v prihodnje, so prejeli darila.
V soboto, 8. decembra, smo pripravili 
srečanje krajanov, ki so v letošnjem letu 
dopolnili 75 let in več. Od 38 povabljenih 
se nekateri zaradi bolezni, drugi pa zaradi 
močnega sneženja srečanja niso mogli 
udeležiti. Kulturni program so izvedli Pe-
vski zbor Dobrča, Skupina Leske iz Leš, 
Jana Grohar je povedala nekaj besed o 
Rožnovenski poti, naši mladi glasbeniki 
Monika, Matic in Urban pa so iz svo-
jih harmonik izvabili nekaj veselih viž. 
Zbrane je pozdravila predsednica KS 
Brezje pri Tržiču Metka Kolevski, nato pa 
so spregovorili še predsednik Društva up-
okojencev Tržič Karel Štucin, župnik Ivan 

Svoj obisk je dr. Romana Jordan zaključila 
ob prijetnem druženju s člani IO SDS 
Tržič, s pogostitvijo na izletniški kmetiji 

Potrebuješ in župan Občine Tržič mag. 
Borut Sajovic. Progam je povezovala ga. 
Majda Pogorelec. Po končanem programu 
je na oder stopil še sv. Miklavž, pozdravil 
navzoče, našim povabljencem pa izročil 
skromna darila. 

Evropska poslanka Romana 
Jordan obiskala Tržič

Veseli december na Brezjah pri 
Tržiču

Jure Ferjan, foto: arhiv SDS Tržič

Metka Kolevski, foto: Franci Veternik 

spremljamo, poročamo

5

Pr' Hariž v Lomu pod Storžičem.
Evropska poslanka je tekom dneva utr-
nila marsikatero zanimivo misel, tako 
na področju EU kot tudi Slovenije in ne 
nazadnje o poteh, po katerih se lahko iz-
vijemo iz prijema velike gospodarske 
in hkrati tudi moralne krize. Skratka, 
optimističen vidik prihodnosti, za katero 
bomo morali stopiti skupaj in vsak soraz-
merno s svojimi zmožnostmi prispevati 
svoj delež.

Istega dne je bila v Kulturnem centru 
v Tržiču tudi slavnostna akademija ob 
občinskem prazniku. Med letošnjimi na-
grajenci je Diplomo občine Tržič prejelo 
tudi Prostovoljno gasilsko društvo Brezje 
pri Tržiču ob 60-letnici delovanja društva. 
Diplomo sta prevzela predsednik društva 
Boštjan Gabrovšek in poveljnik društva 
Matjaž Zupan.  
V soboto, 29. decembra 2012, pa je bilo 
prednovoletno srečanje članov Sveta KS 
in PGD Brezje pri Tržiču. 

Miklavž je obdaroval povabljene goste
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Organizatorja TD Tržič in Občina Tržič sta v času Veselega de-
cembra pripravila simpatičen praznični program. Lepo okrašeno 
mestno jedro in občinski atrij sta med 21. in 29. decembrom 
številne obiskovalce iz Tržiča in okolice pričakala s sejemskim 
vrvežem na božično-novoletnem sejmu s ponudbo mlečnih, suho 
mesnih, medenih izdelkov in ostalih domačih dobrot, darilnega 
programa, modnih dodatkov in rokodelskih spominkov mojstrov 
domače obrti. 

Tržiški praznični utrinki
Damjana Škantar, foto: Mateja Berguš Studio Boutique, Dušan Podrekar 
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Tržiška mladina je tekmovala v tradicionalnem krašenju izvirnih 
božičnih jelk. Po mnenju članov strokovne komisije Janeza Štera, 
Lučke Kavčič in Milice Ješe je najbolj izvirno jelko okrasila eki-
pa Mladinskega centra Tržič - CSD Tržič. Najmlajši otroci sku-
pine Medvedki iz Vrtca Tržič - enota Deteljica so s plesnim pro-
gramom popestrili simpatično tekmovanje, ki se ga je udeležilo 
kar 6 ekip.

Pridne otroke je obiskal in obdaril dedek Mraz. Plesna skupina 
POŠ Podljubelj - OŠ Tržič je pripravila simpatičen plesni program. 
V svet pravljic je najmlajše s prebiranjem najlepših božičnih in 
novoletnih pravljic popeljal pravljičar Nejc iz Knjižnice dr. Tone-
ta Pretnarja. Mentorice VDC Kranj - enota Tržič so pripravile 
ustvarjalno delavnico z izdelovanjem voščilnic. Najmlajši so 

si lahko letos prvič ogledali projekcijo božičnih risanih filmov. 
Tržiški pohodniki so se razveselili priznanj v akciji Planinskega 
društva Tržič, 100 x na Kamnek. 

Pod okrašeno jelko so ljubitelji ljudskih pesmi lahko prisluh-
nili prepevanju koledniških pesmi v izvedbi pevcev KD Jerbas 
in pevk KD FS Karavanke, posebne gostje so bile izvrstne pe-
vke vokalne skupine Katice iz Ljubljane. Mladi in starejši so 
ob pokušini tržiških bržol, ki so jih skuhali in ponudili člani TD 
Tržič, uživali in se zabavali ob rock ritmih mlade tržiške skupine 
Rising sky. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem nastopajočim in 
sodelujočim za uspešno izvedeno prireditev, številnim obiskoval-
cem pa za udeležbo na vseh dogodkih. Fotogalerija prireditve in 
zahvala s seznamom sodelujočih, donatorjev in pokroviteljev je 
objavljena na www.trzic.info. Vabljeni k ogledu!

Skupina Rising Sky

Ekipa Mladinskega centra Tržič - CSD Tržič s svojo zmagovalno jeklo

Zazvenele so tudi ljudske pesmi

Vse jelke, ki so se potegovale za naslov najlepše, so bile pravljične

Dedek Mraz si je vzel čas za pridne tržiške otroke
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Da je Tržič mesto, ki zna in zmore »žurati na polno«, se je poka-
zalo na silvestrovanju, sprva otroškem, nato pa še na »pravem«, 
do zgodnjih jutranjih ur v družbi Juhubande. Staro mestno jedro 
z neprecenljivimi vedutami je skupaj z voditeljem silvestrovanja 
Gorazdom Dominkom, ki na račun župana Boruta Sajovica ni 
»šparal« in celo pripomnil, da je žena lepša od njega in da ga, 
ko ga prime, ne izpusti zlahka (op. p. v mislih je imel seveda 
mikrofon), pokalo po šivih in se smejalo do ušes. 

Cela ulica nori – letošnji slogan silvestrovanja v Tržiču

Polona Brodar, foto: David Bole

spremljamo, poročamo

A kar je najpomembneje, otroci so bili zaradi obiska dedka Mra-
za, številnih brezplačnih daril, otroških igric in dobrot številnih  
sponzorjev, zadovoljni. Tako zelo, da že komaj čakajo naslednje 
silvestrovanje. Starši pa si najbrž še enega »mačka« ne želijo 
privoščiti tako hitro. 

Vesela sem, da smo z Občino Tržič združili moči in da je bil 
Tržič eden od krajev, kjer je bilo živo in nepozabno silvestrovan-
je. Hvala vsem sodelujočim, sponzorjem in seveda Tržičanom za 
obisk. Se vidimo spet na silvestrovo! Otroci so bili navdušeni.

Dedek Mraz je zapel z Dominkom, županom in njegovo ženo,
ki je Dominku bolj všeč kot župan

… prinesel je bonbone in pisane balone. In srečo v otroške oči.

Čarovnik Grega je pravi … čarovnik!

Darilo je dobil tudi dobri dedek.
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Od vseh mesecev je december najbolj 
prazničen, zato smo se v Tržiškem muz-
eju odločili, da Tržičanom pričaramo 
praznično razpoloženje v Kurnikovi hiši. 
Od 3. do 7. decembra 2012 so si obisk-
ovalci lahko v Kurnikovi hiši ogledali 
maketo železnice, razstavo starih jaslic in 
prazničnih otroških ilustracij. Naključni 
mimoidoči so se v Kurnikovi hiši pogre-
li ob krušni peči, okrepčali z vročim 
božičnim čajem in posladkali s slad-
kimi prazničnimi dobrotami. Dnevno so 
potekale različne prireditve: razstava star-
ih jaslic, predavanje o jaslicah, razstava 
in dobrodelna dražba slaščic, Miklavžev 
sprevod, pohod z baklami na sv. Jožefa 
nad Tržičem, ustvarjalno-pravljična urica. 

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim: 
županu mag. Borutu Sajovcu, direktorju 
občinske uprave Dragu Zadnikarju, Man-
di Mikić, Željku Babiču, Igoru Kuraltu, 
patru dr. Leopoldu Grčarju, župniku mag. 

29. 12. 2012 se je v tržiški farni cerkvi odvijal božični koncert 
Mešanega pevskega zbora Ignacij Hladnik. Letošnjo praznično po-
slastico je dirigent Tomaž Meglič razdelil na dva dela. Za prvi del 
koncerta je izbral prenovljeno in premierno izvedeno orkestrsko 
izvedbo božične kantate skladatelja Marka Mihevca »Naj sije luč«, 
Skladatelj Marko Mihevc, ki je redni profesor na akademiji za 
glasbo v Ljubljani in spada med plodovitejše slovenske skladatelje 

Romanu Starcu, Viktorju Konjedicu, Špeli 
Ahačič, Juretu Smoleju, Marinki Damjan 
in članicam Društva podeželskih žena 
Svit Tržič, Metki Kosem, Anki Štancar, 
Slaščičarstvu Cerkovnik, Renati Prosenc 
in članom Lions Cluba Tržič, Ljupki Ca-
hunek iz Centra za socialno delo, Davidu 
Ahačiču, Joži Seifert in pevskemu zboru 
OŠ Bistrica, Ani Peharc, Nani Peharc, 
Silvi Gregorc iz Konjeniškega društva 
Naklo, mag. Metki Knific in pevcem KD 
Jerbas, Idi Mlakar in Kristini Krhin. 

Praznični večeri v Kurnikovi hiši

Zapojmo v novo leto z 
MePZ Ignacij Hladnik

Tina Pleško, foto: Zlata Kleindienst

Nana Peharc, foto: Marjeta Novšak

spremljamo, poročamo

Miklavžev večer

Maketa železnice Pravljična urica

srednje generacije, je tudi tokrat osebno prisostvoval našemu kon-
certu in ob koncu ganjeno čestital k zelo uspešni izvedbi. V drugem 
delu koncerta je bila publika navdušena nad skladbami Johna Rut-
terja, verjetno najbolj prepoznavnega še živečega angleškega skla-
datelja, katerega skladbe izvajajo po vsem svetu. Koncert je bil 
ob glasnem odobravanju publike zaokrožen z dodatkom, med kat-
erim je bila tudi Sveta noč z originalnim besedilom Jakoba Aljaža, 
tržiškega kaplana, ki je Sveto noč poslovenil in jo v tržiški cerkvi 
sv. Andreja leta 1870 pri polnočnici tudi prvič javno predstavil.

Orkester, zbor, solista Mateja Langus in Tomaž Koder ter dirigent 
Tomaž Meglič so s svojim nastopom prepričali publiko, da so kon-
certi, ki jih izvajajo, vredni ogleda. Nekaterim posnetkom MePZ 
Ignacij Hladnik lahko prisluhnete tudi na strani http://mepz-iht.
blogspot.com/
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Že od ustanovitve kulturnega društva v 
Lešah smo si zadali cilj, da ob koncu leta 
na kratko predstavimo dejavnosti, ki smo 
jih negovali čez celo leto. Tako je bilo 
tudi letos. V dvorani novega gasilskega 
doma v Lešah so se predstavile vse gener-
acije nastopajočih. Od mladih Nine, Sare, 
Eve in Tanje, ki so predstavile potek let-
nih časov od prebujajoče se pomladi do 
vročega poletja z vonjavami sonca in mor-
ja in v pričakovanju počitnic, preko bar-
vite in radodarne jeseni v radostno zimo, 
polno upanja in želja ob prihodu dobrih 
mož. Marcel se je predstavil z igranjem 

Koledovanje ob godu svetih kraljev (6. januarja) je starodavna 
verska in etnografska posebnost, ki jo v zadnjih letih skupine mla-
dih po slovenskih župnijah oživljajo pod okriljem Misijonskega 
središča Slovenije. Prejete darove iz vse države omenjena ustano-
va namreč razdeli med slovenske misijonarje v najrevnejših delih 
sveta (Angola, Etiopija, Madagaskar itd.). Letos se je priprave 
koledovanja v Križah lotila skupina odraslih v sodelovanju s 
Skupino za ohranjanje običajev KD Kruh Križe in obiskala prek 
40 gospodinjstev, kamor smo prinesli veselje božične pesmi in 
Božji blagoslov. Vsem, ki ste sprejeli nenavadne obiskovalce, 
se zahvaljujemo za gostoljubje in darežljivost, s katero smo za 
misijonske potrebe zbrali 750 evrov. Gospod naj vas blagoslovi 
in varuje!

Z Vlasto Prešeren, vsestransko pedagoginjo, sem se srečala 
v Domu pod Storžičem, kjer se nas je zbralo nekaj zaintere-
siranih žena in mož, da bi se priučili izdelave idrijskih žlikrofov. 
Naključna skupina, Mojca, Marica, Rudi, Helena, Milena, Kar-
men, Marko, Matjaž, Zalka, Zdenka, smo kaj hitro našli skupno 
nit srečanja – druženje, oplemeniteno z idejo naučiti se izdelave 
pravih žlikrofov, kot so jih pripravljale mame, babice. Pa ne samo 
one, tudi dedki so bili mojstri pri pripravi žlikrofov, kot nam je 
v uvodu pojasnila Vlasta. Njen dedek Tušarjev France – Štrikavc 
je namreč v 70. letih slovel kot eden najboljših izdelovalcev 
žlikrofov v gostišču »V nebesih« v Idriji. Ko smo slišali, da so celo 
izkušene kuharice prepustile delo temu veščemu in natančnemu 
kuharju, smo se zavedali, da bo delo zahtevalo natančnost in dos-
lednost. Ker je žlikrof sestavljen iz rezančevega testa, krompirja 
ter začimb, smo si delo razdelili, pri tem pa oskrbnika doma Mar-
ka zaposlili za izdelavo testa. Kuhanemu in stisnjemu krompirju 
smo dodali začimbe: čebulo, drobnjak, majaron, nekaj zaseke 
in že so pridne roke oblikovale na stotine majhnih krompirjevih 
kroglic. Kar nekaj težav je predstavljalo pravilno oblikovanje 
žlikrofa – torej krompirja, ki smo ga skupaj z zaseko poskušali 
zaviti v rezančevo testo. Izkušeni Marko je neumorno priprav-
ljal tanke liste testa, pridni prsti žena pa so poskušali ustvariti 
trenutke zgodovine v sedanjem času. Vlasti se zahvaljujemo, da 
nas je popeljala v svet jedi, ki se je oblikovala v času trpljenja in 
pomanjkanja in nam omogočila, da se z njo srečamo tudi v sedan-
jem času. Tisti, ki se ne ustrašite kuharskih izzivov, pa se le lotite 
izdelave žlikrofov, pokukajte v kulinarične »bukve«, na internet 
ali pa se oglasite v Domu pod Storžičem. Morda Vlasta in Marko 
tudi za vas pripravita podobno srečanje. Druži naj vas misel, da 
boste svoj jedilnik popestrili, hkrati se družili, spoznavali nove 
prijatelje ter morda predstavili kakšno domačo jed, skrito nekje 
med recepti vaših babic! 

na kitaro, Eva pa z igranjem na violino. 
Za dobro vzdušje v dvorani so poskrbeli 
Matic in Urban, oba s harmoniko, takt na 
»ribežnu« pa jima je dajal mladi Nejc. 
Prireditev so povezovale članice medgen-
eracijske skupine Leske, Majda, Marja-
na in Metka. Vse skupaj si je domislila, 
napisala in režirala Ana Šter. Na koncu pa 
je nastopil še Mešani pevski zbor Dobrča 
pod vodstvom novega zborovodje Grega 
Bitežnika. Peli so božične pesmi. Na pr-
ireditvi so bili s strani KS Leše obdarov-
ani še starejši občani. Predsednik Primož 
Meglič jim je izročil skromna darila. Ka-

Novoletna prireditev v Lešah

Glejte, trije kralji … Idrijski žlikrofi v Domu 
pod Storžičem

Boris Šter

David Ahačič, foto: Anita Albreht

Milena Dolinar

spremljamo, poročamo

Mlada violinistka Eva

ritas pa je obdaroval našega sovaščana 
Gregija Valjavca. Pri-reditev je bila v 
četrtek, 27. 12. 2012 v dvorani Prosto-
voljnega gasilskega društva Leše, ki je za 
večje prireditve malo premajhna in pren-
izka, je pa ogrevana in svetla. S svojim 
obiskom nas je počastil župan mag. Borut 
Sajovic, ki nam je v svojem nagovoru 
zaželel vse dobro v letu 2013.
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Tržiški muzej se slikarju Vinku Hlebšu 
zahvaljuje za donacijo štirih slik za 
stalno galerijsko zbirko. Vinko Hlebš 
se je rodil l. 1943 v Tržiču, kjer živi in 
ustvarja. Je član društva slovenskih liko-
vnih umetnikov, Prešernov nagrajenec 
Gorenjske, dobitnik različnih nagrad in 
priznanj. Poleg slikarskih del (tehnika 
olje na platnu) so njegovo delo tudi ilus-
tracije in likovne opreme knjig.

Mladinski center Tržič CSD Tržič je v 
sodelovanju z Občino Tržič in Lions 
klubom Tržič je 15. 12. 2012 v Kul-
turnem centru Tržič že četrtič organiziral 
dobrodelni koncert, ki je bil namenjen 
zbiranju sredstev za novoletno obdaritev 
tržiških otrok, ki odraščajo v rejniških 
družinah, zavodih, in otrok iz socialno 
ogroženih družin. Koncert Mladi za 
mlade je bil namenjen temu, da podpremo 
mlade talentirane tržiške izvajalce in jim 
v Tržiču ponudimo možnost sodelovanja 
v dobrodelnosti, hkrati pa jim popestrimo 
decembrski čas. V preddverju Kulturnega 
centra Tržič je na dan koncerta potekala 
razstava likovnih del Patricije Zbičajnik, 
obiskovalci so si lahko ogledali stojnico 
enote VDC Tržič. Nastopali sta talentirani 
mladi pevki Vivien Isabel Herak Hadaš in 
Tea Drobnič. V okviru natečaja »Naj rap 
komad«, ki ga je organiziral Mladinski 
center Tržič, sta svoj pogled na svet pred-
stavila tudi Andi in LaFe. Glavna skupina 
našega programa pa so bili odlični T.M.S. 
Crew, ki so nas s svojo glasbo in energijo 
več kot navdušili. Koncert sta povezovala 
dolgoletna podpornika našega koncerta, 
pevka Eva Moškon in igralec Toni 
Cahunek. Ob koncu koncerta je obisko-

Enkrat za spremembo drugače. V polni 
dvorani, stran od uniforme in žgočih 
žarometov, umaknjen v temo desete vrste 
poslušam prelepo sozvočje in ubran-
ost. Drugače je tokrat, opažam s kepo v 
grlu. Prvič sem na koncertu kot gledalec, 
poznam vse nastopajoče, še kako cenim 
trud, ki so ga vložili v preteklih mesecih. 
Ves čas, ki so ga vsi mladi posvetili glasbi, 
namesto računalniškim igricam, ne samo 
med temi novoletnimi počitnicami, vsakič 
znova. In še prav posebno je letos, ko se 
poslavlja Franci Podlipnik, dolgoletni dir-
igent. Svečano in posvečeno, lepo. Kako 
bo v novxi dobi, ki jo bo pisal Nejc Bečan, 
novi prvostoječi na odru? Drugače – 
vsekakor, kvalitetno – nič manj. Ob arijah 
me misli nesó nazaj v pretekla štiri leta, 
ko sem kot godbenik delil vse te občutke 
in ponosen sem na fante in dekleta. In 
obenem srečen zanje. Tudi ta druga stran 

valce čakalo tudi presenečenje, izžrebali 
smo namreč srečneža, ki je prejel vikend 
paket v hotelu Čateški dvor z vključenim 
polpenzionom in kartami za vso družino.
Med koncertom je potekala licitacija 
slike, ki jo je za dobrodelne namene pris-
pevala Patricija Zbičajnik. Slika je najbolj 
navdušila gospoda župana mag. Boruta 
Sajovica, ki je na dražbi z nakupom slike 
prispeval 250 evrov. S prodajo kart, pris-
pevki in licitacijo slike smo zbrali 719,90 
evra, znesek pa namenili za novoletno 
obdaritev otrok. Zahvaljujemo se vsem, 

ki ste nas podprli, z vašo pomočjo nam 
je uspelo obdariti 140 otrok. Razveselili 
smo se tudi podarjenih sredstev v višini 
515 evrov za aktivnosti Mladinskega cen-
tra Tržič v času zimskih počitnic. Za nas 
jih je zbral Tržiški muzej v sodelovanju z 
Društvom podeželskih žena Svit Tržič in 
Lions klubom Tržič na dobrodelni dražbi 
slaščic v Kurnikovi hiši. Ekipa Mladin-
skega centra Tržič in vsi zaposleni na 
Centru za socialno delo Tržič vsem bral-
cem želimo, da bi tudi v letu 2013 ohranili 
igrivost in dobroto v vaših srcih. 
Pri zbiranju sredstev za novoletno obda-ritev otrok 
se za pomoč zahvaljujemo tudi: Barilla Adriatic, 
Avrora AS d.o.o., Optika Aleksandra, Mikona 
d.o.o., Lions klub Golf Bled, gospa Bernarda 
Balantič, Romatex d.o.o., Komunala Tržič d.o.o., 
Optika Aleksandra, Sipulus d.o.o., Elan d.o.o., 
Romana Krajnčan, Trgovina in svetovanje, 
Matic Žagar s.p., Hotel Čateški dvorec.

Zahvala Tržiškega 
muzeja Vinku Hlebšu

Dobrodelni koncert "MLADI ZA MLADE” 

Prvikirat na drugi strani

dr. Tina Pleško

Ljupka Cahunek, Katarina Kuzma, foto: Luka Rener

Matej Meglič, foto: Domen Malovrh

spremljamo, poročamo

T.M.S. Crew

ima svoje prednosti, saj sem dvorano, tako 
kot vsi ostali obiskovalci, zapustil z nas-
mehom in prvič s popolnoma drugačno 
predstavo o svojem orkestru. 
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V atriju Občine Tržič se je v oktobru z 
drugo samostojno razstavo z naslovom 
»Podobe v lesu«predstavil rezbar Peter 
Guček. To je bila njegova deseta samos-
tojna razstava iz obdobja šestih let, od-
kar se ukvarja rezbarstvom. Avtorjeva 
ljubezen do narave se kaže tudi v iz-
branih motivih, predvsem v svetu živali 
in rastlin. Zanj predstavlja ustvarjanje 
del z motivi flore in favne neomejen stik 
z naravo, saj do vsakega prizora pris-
topa z ljubeznijo in zelo premišljeno, 
zato je vsak motiv drugačen in samo 
njegov. V zbirki njegovih del prevladuje 
lovska tematika, ki jo zelo dobro pozna. 
Je tudi dobitnik certifikata nacionalnih 
in poklicnih kvalifikacij, s katerim ima 
priznan poklic rezbar. Z leti je ustvaril 
svoj slog, ki bogati starodavno rezbar-
sko izročilo.
V njegovi zbirki prevladujejo globoki 

Slikar David Premrl se nam je v Galeriji 
Atrij Občine Tržič predstavil na samos-

reliefi iz različnih vrst lesa. Kljub temu, 
da se z rezbarstvom ne ukvarja dolgo, 
uspe nadeti reliefni plastiki videz oblega 
telesa. Njegovi reliefi poleg ikonograf-
sko jasnih oblik vsebujejo še zanimivo 
površinsko mikrostrukturo, ki ponekod 
premore bogastvo teksturnih vrednosti. 
Izdelanih ima tudi nekaj kipov. Zadnje 
čase pa izdeluje še skulpture iz borovih 
štorov in korenin drugih dreves. S tem 
je dokazal, da je lahko tudi štor ali ko-
renina podlaga za marsikatero umetnino. 
Največ pri svojem delu uporablja les lipe, 
hruške, breze in oreha. Svojega rezbar-
skega dela se Peter Guček loteva z vso 
resnostjo in odgovornostjo, saj se zaveda, 
da so njegova dela pomembna za razvoj in 
ohranitev rezbarstva na naših tleh. Zani-
manje za umetniške izdelke iz lesa je zelo 
veliko, kar se je tudi pokazalo s številčnim 
obiskom v času razstave. 

Razstava "PODOBE V LESU"

Razstava Davida Premrla:
PO POTI LEPOTE IN IMAGINARNOSTI

Zvonka Pretnar

dr. Tina Pleško

kulturne novice

V gozdu

tojni razstavi. Razstavo slikarskih del 
v ornamentalno izrezljanih okvirjih je 
naslovil Po poti lepote in imaginarnosti. 
David Premrl izhaja po očetovi strani iz 
stare in slavne rodbine Šubicev iz Pol-
janske doline. Njegov oče je bil priznan 
akademski slikar in grafik Dušan Premrl. 
Nemalokrat se zgodi, da sinovi ostane-
jo v senci svojih “velikih” očetov - v 
Davidovem primeru temu nedvomno ni 
tako. David sodi v mlajšo generacijo 
priznanih in uveljavljenih slovenskih 
slikarjev. Rodil se je v Kranju l. 1970. 
Njegova umetniška pot se je začela že v 
otroških letih – prve risbe je naredil že 
kot triletni otrok. Njegovo zanimanje za 
umetnost se je krepilo ob opazovanju 
ustvarjanja njegovega očeta, ob spozna-
vanju velikih slikarskih mojstrov skozi 
zgodovino umetnosti. Leta 1998 je 
diplomiral na Visoki strokovni šoli za 
risanje in slikanje v Ljubljani, pri prof. 
mag. Mladenu Jernejcu. David Premrl 
ima za seboj več kot 40 samostojnih 
razstav in nešteto skupinskih, udeležil 
se je mnogih slikarskih kolonij, je do-

Društvo ljubiteljev smučarskega muzeja 
se zahvaljuje Društvu likovnih umetnik-
ov iz Tržiča, na čelu s predsednico gospo 
Francko Globočnik, glavnemu organi-
zatorju Mednarodne likovne razstave, 
ki je bila v Paviljonu NOB v oktobru in 
novembru 2012. Veseli smo bili, da smo 
se lahko odprtju razstave priključili tudi 
mi, z otvoritvijo dela smučarske zbirke, 
ki jo hranimo v društvu in ki čaka na 
postavitev v Smučarski hiši, ki je pro-
gramski cilj letošnje leto ustanovljenega 
Koordinacijskega odbora Dnevov tržiške 
smučarije. Veseli smo bili velikega 
števila obiskovalcev, tako domačih kot 
tujih, ki so si po ogledu razstave ogledali 
še našo zbirko.

V paviljonu se 
dogaja

Bojan Kokalj

bitnik številnih mednarodnih nagrad. 
Kot likovni pedagog je vrsto let delal 
na Osnovni šoli Tržič. Leta 1999 je pre-
jel srebrno Kurnikovo plaketo v Tržiču. 
Njegov likovni opus je izjemno širok – v 
njem najdemo tako risbe kot tudi grafike, 
akrile in olja na platnu. David je izjemen 
risar – prva tehnika, s katero se je srečal, 
je bil svinčnik, že dobrih dvajset let pa 
se najraje izraža v tehniki olja na platnu. 
Njegova slikarska dela odlikuje tehnična 
dovršenost, iluminoznost in globoka 
humanistična izpovednost. Poleg portre-
tov in ženskih aktov v njegovem opusu 
prevladujejo tihožitja. Njegov zaščitni 
znak so hote ali nehote postale čaplje. 
David Premrl živi in dela v Tržiču.



    januar 201312

Na regijskem srečanju fotografskih skupin 
in posameznikov v organizaciji Foto klu-
ba Mavrica smo se v Domžalah predstavi-
li tudi člani Foto kluba Tržič. Letošnji 
izbor je zajemal dve temi, delovni portret 
in prosto. Na otvoritvi v Domžalah smo 
se izkazali kot najbolj zastopana foto 
sekcija na gorenjskem in s ponosom sem 
ploskal vsem fotografom, katerih dela so 
bila sprejeta, a to še ni bilo vse. Ob podel-
itvi je Foto klub Tržič dobesedno stal na 
odru, saj so naši člani zasedli skoraj vsa 
mesta na podiumu. Tako je v kategoriji 
delovnega portreta v hudi konkurenci 
170 del prvo mesto za fotografijo Pred 

Dvajsetkrat za prvega maja vstati ob štirih, neštetokrat obleči nar-
odno nošo, za dve leti prostovoljnih ur in 2000 vaj pri »godbi«, 
preko 750 nastopov ... Da, vse to obeležuje tvojih enaindvajset let 
delovanja kot člana in kot dirigenta, ko si se z Božično-novoletnim 
koncertom Pihalnega orkestra Tržič poslovil od dirigentske 
paličice. Od prvih začetkov pa vse do danes, ko je orkestrski ses-
tav eden najboljših v Sloveniji, s trdim delom tlakovana in z zla-
timi priznanji zaključena pot. In to ne navadna pot; vseh teh dva-
jset let vsaka vaja, brez možnosti izostanka, večkrat prvi na vajo 
in zadnji domov, pa vse prebite ure ob »študiranju« gradiva, zbi-
ranja idej za koncerte, zagnanost, vztrajnost in vera v uspeh ... In 
obenem tudi zelo lepa pot, polna gostovanj in dopustovanj, prigod 
in nezgod, predvsem pa lepih spominov in sklenjenih prijateljstev. 
Franci hvala, hvala in še enkrat hvala za ogromen pečat, ki si ga 
v teh dveh dekadah pustil Tržiču, godbi in vsem nam. Veliko nam 
pomeniš, zato si želimo, da nas še kdaj obiščeš na vaji, ali pa vsaj 
na odmoru med vajo, predvsem pa, da ob vsem gorskem kole-
sarjenju zdaj najdeš čas še za ostale, prej tolikokrat zapostavljene 
konjičke. Za tiste, na srčni strani.
Hvala v imenu vseh članov Pihalnega orkestra Tržič!

V Trbovljah v delavskem domu je bila zaključna prireditev tek-
movanja za Zlato paleto 2012. Na svečanosti so podeljevali tudi 
certifikate kakovosti za tekoče leto v vseh zahtevanih smereh 
slikarstva, kiparstva in fotografije. 
Certifikate in Zlate palete je podeljeval predsednik Zveze liko-
vnih društev Slovenije g. Branko Železnik iz Trbovelj v sprem-
stvu tajnice društva in podžupanje Občine Trbovlje. Certifikat 
kakovosti si je letos pridobil član Društva tržiš kih likovnikov 
Boris Šter za sliko »Fehtar« v grafiki. Razstavo nagrajencev si je 
ogledala tudi Francka Globočnik, predsednica Društva tržiških 
likovnikov. 
Certifikate ZLD Slovenije podeljujejo za kakovostna likov-
na dela s pozitivno oceno zvezne strokovne žirije in je vpisan 
v evidenčno knjigo izbranih likovnih del, ki se hrani v arhivu 
Zveze likovnih društev Slovenije.

štartom zasedel Viljem Vogelnik, drugo 
pa Milan Malovrh s fotografijo Escape. V 
prosti temi je Milan Malovrh s tipično fo-
tografijo študije konj zasedel prvo mesto, 
vsesplošen uspeh pa je s tretjim mestom 
obeležil Mirko Kunšič s helikopterskim 
posnetkom Parkirišče. Viljem Vogelnik 
je v tej kategoriji prejel posebno pohvalo. 
Prav tako ob tej priložnosti čestitam vsem 
članom za nastop in sprejete fotografije 
na XIII. Celjski fotografski razstavi in na 
razstavi LUMEN 2012 – Škofja Loka z 
mednarodno udeležbo čez 400 avtorjev. 
V novem letu v Foto klub Tržič vabimo 
nove člane, stare in mlade, izkušene in 

neizkušene, važna sta veselje in dobra 
volja. Prav tako v letu 2013 v Foto klubu 
Tržič organiziramo mladinsko sekcijo s 
posebnim programom in s poudarkom 
na mladih med 15 in 20 letom. Srečanja 
potekajo v prostorih Ljudske univerze 
tržič vsako sredo ob 20. uri. Želim vam 
pregovorne »dobre luči« v 2013.

Tržiški fotografi pobrali skoraj vse 

Franci, HVALA! Certifikat kakovosti 
v rokah Borisa Štera

Matej Meglič, foto: Mirko Kunšič

Matej Meglič

Francka Globočnik
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Certifikat kakovosti v rokah Borisa Štera Franci hvala!
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Ne boste verjeli, uspelo nam je. Izpel-
jali smo prodajno razstavo likovnih del 
podljubeljskih in pridruženih umetnikov. 
Od 14. do 19. januarja, torej v kratkem 
času trajanja razstave, je bilo prodanih 
13 slik od 23, kar je v mošnjiček Prosto-
voljnega gasilskega društva Podljubelj za 
prizidek h gasilskemu domu dodalo 1.230 
evrov. Veseli smo bili odziva občine, pod-
jetij in domačinov! Kako tudi ne, saj so 
dela nesebično prispevali tudi priznani 
umetniki in slike so bile zares čudovite. S 
svojimi deli so pristopili Boris, Srečko in 
Drago Kos, Darja Zupan, Lučka in Kris-
tina Kavčič, Damjana Škantar, Marjeta 
Zlobec, Fina Ležaja, Olga Ahačič, Anže 
Bizjak in Rožle Nahtigal. Franci Janc st. 
in Jože Romšak sta za razstavo prispe-
vala dela drugih slikarjev. Alenka Kos 
pa je prispevala knjigo Najlepše vilinske 
pravljice, ki jih je izdala pred kratkim. 
Kot rečeno, vse slike pa še niso našle svo-
jih novih lastnikov. S pomočjo fotografa 
Luka Renerja smo pripravili katalog v 

Po ukinitvi lokalnega časopisa in za boljšo 
informiranost prebivalcev Tržiča je pred 
50 leti vzklila ideja o ustanovitvi tržiške 
radijske postaje. V zvezi s tem je nekdanja 
SZDL prevzela iniciativo in s finančno 
pomočjo omogočila uresničitev te zamis-
li. S pridružitvijo ustreznega tehničnega 
kadra pri ustanavljanju radijskega medija 
in pod pokroviteljstvom SZDL je leta 
1962 ustanova zaživela pod nazivom Ra-
dio Tržič.

Mnogi starejši Tržičani se še prav dobro 
spominjamo, s kakšnim navdušenjem smo 
prisluhnili prvi oddaji. V tistem času je bil 
to resnično nepozaben dogodek izrednega 
pomena in posebna pridobitev za mesto 
Tržič. Pri tem ne moremo in ne smemo 
prezreti začetne prizadevnosti in dela us-
tanoviteljev ter ustvarjalcev, ki so z ve-
liko zavzetostjo, osebnimi napori ter izna-
jdljivostjo orali ledino na tem področju. 
V spominu so mi Miloš Babič, tehnični 
vodja in direktor (vse do svoje smrti), 
Milko Roblek, tonski tehnik, Edo Roblek 

elektronski obliki, ki ga lahko najdete 
na spletni strani KUD-a Podljubelj in na 
Facebooku. Vabljeni torej k ogledu in 
morebitnemu nakupu še naprej. 

in Štefan Brezavšček (poznejši direktor), 
oblikovalca programa ter napovedovalca in 
drugi, katerih imena mi žal niso poznana. 
Začetki dela ustanoviteljev niso bili rožnati. 
Razpoložljiva finančna sredstva so bila 
skromna, predvsem pa je velik problem 
predstavljala nabava tehničnega materia-
la. Z iznajdljivostjo in lastnim znanjem je 
mojemu bratu Milošu uspelo skonstruirati 
mešalno mizo za izvajanje radijskega pro-
grama. Pri tem mu je bil v izdatno pomoč 
Milko Roblek, ki je iskal in dobavljal 
tehnični material iz raznih virov. Sprva je bil 
obseg radijskih oddaj vsebinsko in časovno 
skromnejši, a se je kaj kmalu povečal. Tako 
so se ustanoviteljem sčasoma pridružili novi 
ustvarjalci, med drugimi so bile znane na-
povedovalke Vera Cankar, Marina Bobič-
Bohinc in Marija Gradišar. Vsi zaposleni so 
v 34-letnem obdobju z vsem žarom uspešno 
opravljali svoje poslanstvo pri Radiu Tržič, 
v splošno zadovoljstvo prebivalcev Tržiča 
in okolice. Številna občinska in republiška 
priznanja ustanovi in posameznikom to tudi 
potrjujejo.

Likovniki so prišli na pomoč

Abraham Radia Tržič - Radia Gorenc 

Miha Lindav, foto: Luka Rener

Vlasta Babič Zadnikar 

Projekt »Umetniki za prijatelje« pa 
se ni zaključil z zabavno prireditvijo 
skečev in glasbe 19. januarja, ampak bo 
vrhunec doživel 23. februarja v Domu 
krajanov Podljubelj. 
Pripravljamo koncert narodno-zabavne 
in zborovske glasbe z ansambli Lajb, 
Zarja in Fantje s treh bregov. Posebni 
gostje so pevci in pevke MePZ Sele iz 
Avstrije! Vabljeni!

Pred 16 leti se je s prevzemom novega 
lastnika Radio Tržič preimenoval v Ra-
dio Gorenc, ki uspešno nadaljuje delo 
svojega predhodnika. Torej je Abra-
hamovo obeležje rezultat kolektivnega 
dela in uspehov prav vseh ustvarjalcev 
radijskega medija v Tržiču. 

Na zadnji proslavi te pomembne ob-
letnice je bil v nagovorih prireditelja 
glavni poudarek samo na delu in uspe-
hih ustvarjalcev Radia Gorenc, medtem 
ko so bili uspehi in 34-letno delo ust-
varjalcev Radia Tržič popolnoma 
prezrti. Po mnenju mnogih Tržičanov 
bi organizator proslave v besedi lahko 
posvetil več pozornosti ustanoviteljem 
in jih vsaj poimenoval, čeprav so že 
pokojni. To so si zaslužili in spodobi-
lo bi se. Prav tako se je tudi v članku 
Abraham Radia Gorenc, objavljenem 
v zadnjem Tržiškem glasu, z dne 14. 
decembra 2012, ponovila že opisana 
pomanjkljivost.
Škoda!
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Rožle Nahtigal je prispeval kar šest svojih del, štiri mojstrovine so še na voljo.
Informacije: info@kudpodljubelj.si
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V počitniških dneh med novoletnimi 
prazniki se je novoletno vzdušje naselilo 
tudi v Knjižnico dr. Toneta Pretnarja. Z 
otroki smo se dobili na počitniški delavni-
ci, kjer smo z velikim veseljem ustvar-
jali izdelke, ki so jih lahko dali kot darilo 
svojim staršem pod novoletno jelko. Pod 
spretnimi prstki so nastajali prečudoviti 
izdelki, kot so novoletne snežene hišice, 
jelenček Rudolf, voščilnice in Božiček. 
Otroci so pri ustvarjanju zelo uživali, 
sprostili svojo domišljijo in čas je kar pre-
hitro minil. Prišlo je veliko otrok, ki so z 
navdušenjem obljubili, da se vidimo tudi 
na naslednjih otroških delavnicah, ki bodo 
potekale med zimskimi počitnicami konec 
februarja.

V petek, 16. 11. 2012, smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk 
in ob tej priložnosti je našo skupino obiskal čebelar Vinko Perne 
iz Loma. Otroci so se potrudili in prišli v vrtec zgodaj, ker je 
bil tudi čebelar zgoden. Bili so polni pričakovanj. S čebelarjem 
so se pogovarjali sproščeno, ga zavzeto poslušali, tudi vprašali 
vse, kar jih je zanimalo o čebelah, njihovem življenju v panju, o 
medu, čebelarski obleki. Bilo je prijetno srečanje. Prinesel nam je 
tudi knjigo o čebelah, ki smo si jo kasneje ogledali. Ob njej smo 
še enkrat podoživeli razgovor. Dobili smo tudi kozarec medu za 
pokušino in zloženke o medu in čebelah za domov. V zahvalo 
smo mu poklonili album z našimi risbicami.

V soboto, 10. 11. 2012, smo se učenci planinskega krožka Os-
novne šole Križe odpravili na planinski izlet v Litijo. Tam naj bi 
se udeležili tradicionalnega popotovanja od Litije do Čateža.
Ob sedmi uri zjutraj smo se z avtobusom odpravili izpred šole. Po 
slabih dveh urah vožnje smo prispeli na začetek našega pohoda. 
Polni energije smo se odpravili po poti. Na poti ponujajo veliko 
različnih stvari, od kostanja, palačink, čaja, predvsem pa veliko 
vina, kar je za ta dogodek tudi značilno, saj se odvija le dan pred 
Martinovim. Pot je dolga kar 22 kilometrov, zato smo učenci pre-
hodili malo manj, to je 15 kilometrov. Pot je hitro minila, zato 
smo kmalu prišli na naš cilj, kjer nas je čakal avtobus, ki nas je 
odpeljal proti domu.
Po prihodu pred šolo pa smo vsi odšli domov na zaslužen počitek. 
Učenci planinskega krožka se vsako leto tradicionalno odpravi-
mo na popotovanje. Pot je zanimiva, saj poteka skozi več krajev. 
Večinoma pot poteka položno, razen manjših vzponov. Upamo, 
da nam bo tudi naslednje leto uspelo prehoditi to dolgo in zani-
mivo pot.
        
  

Počitniška delavnica Veseli december
v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

Čebelar pri Klobučkih Popotovanje od Litije do 
Čateža

Martina Klemenčič 

Marija Gašperlin

Jan Bitežnik, 8. a, foto: Dragica Štalc

šolske novice
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V soboto, 8. 12. 2012, je v organizaciji 
Karate kluba Bohinj potekalo tekmovanje 
za Karate pokal Gorenjske 2012, na kate-
rem so naši člani prejeli kar 23 medalj; od 
njih je bilo 35 odstotkov zlatih, na kar so 
tako njihovi dobitniki kakor starši dobit-
nikov in drugi simpatizerji Karate kluba 
Tržič zelo ponosni.

Mogoče je med bralci Tržičana še kdo, ki 
ne ve, da na Balosu 4 deluje zelo kako-
vosten Karate klub Tržič. V njem se člani 
usposabljajo v osnovnih veščinah karateja, 
posredno pa klub skrbi tudi za optimalen 
in celosten razvoj otrok, mladostnikov in 
odraslih, saj prek treningov in tekmovanj 
pri svojem članstvu razvija intelektualne, 
psihosocialne in gibalne sposobnosti. Zna-
no je, da je učenje v otroštvu in mladosti 
veliko preprostejše in učinkovitejše kot pa 
učenje v zrelih letih. V tem pogledu so še 
posebej pomembne športne aktivnosti, ki 
jih sicer v zrelih letih ne smemo zapos-
tavljati, saj za svoje telo in razvoj lahko 
naredimo največ z vseživljenjsko redno 

V soboto, 24. novembra 2012, je Splošno 
športno društvo Tržič v Sokolnici orga-
ni-ziralo 3. Sokolski turnir v namiznem 
tenisu. Dobra udeležba, trdi in pošteni 
boji so garancija, da bomo v društvu z or-
ganizacijo Sokolskega turnirja nadaljevali 
tudi v bodoče.

Tekmovalci so bili razvrščeni v pet skupin, 
zmagovalci po posameznih kategorijah pa 
so naslednji:
članice: 1. mesto Olga Benčina, 2. mesto 
Metka Kolevski,
moški nad 70 let: 1. mesto Ambrož Te-
ran, 2. mesto Mirko Meglič, 3. mesto 
Hazim Omerovič,
moški od 6 –70 let: 1. mesto Janez Mu-
zik, 2. mesto Boris Polajnar, 3. mesto 
Janez Bečan,
moški do 62 let: 1. mesto Matej Keršič, 2. 
mesto Samo Rupar, 3. mesto Danilo Haf-
nar, 4. mesto Bojan Lemut, 

telesno aktivnostjo. A česar se otrok v rani 
mladosti na športnem področju ne nauči, 
pozneje nadomešča z bistveno večjim 

dvojice: 1. mesto Muzik-Keršič, 2. mes-
to Polajnar-Benčina, 3. mesto Bečan-
Rupar.

Karate razvija pozitiven odnos do športa in življenja

3. Sokolski turnir

mag. Metka Knific 

Metka Kolevski 

športne novice

naporom. Otrok se v obdobju zgodnjega 
otroštva hitreje in brez večjih težav uči 
novih načinov gibanja, ni ga strah, krepi 
svojo samopodobo, dviguje se mu samo-
zavest … To se ne dogaja le v otroštvu, 
temveč tudi v zreli dobi. Navsezadnje je 
ukvarjanje s športom tudi najboljše preven-
tivno sredstvo proti raznim obolenjem, saj 
krepi imunski sistem in človeku daje energ-
ijo. Seiko Kostić je zelo prizadeven trener, 
mentor omenjenega kluba in zato pri svojih 
članih pomaga razvijati športnega duha – 
lahko bi rekli, da je njegov moto »zdrav 
duh v zdravem telesu« – ter ga vzgajati na 
način, da rekreativno ukvarjanje s športom 
postane tudi človekov življenjski stil. 

Naj karate v Tržiču še vedno predstavlja 
način zdravega preživljanja prostega časa 
in naj člani še vedno z velikim veseljem in 
pozitivizmom trenirajo, se učijo samoob-
vladovanja in drugih tehnik, ki služijo kot 
psihosocialna rekreacija in šport ali pa kot 
vsestransko koristen sestavni del njihovega 
vsakodnevnega življenja.

Medalje je tekmovalcem podelila častna 
in še vedno aktivna članica Splošnega 
športnega društva Tržič ga. Zora Konič. 

S tekmovanja v Bohinju
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Že tradicionalno je Namiznoteniški klub 
Križe v nedeljo, 23. 12. 2012, organiziral 
3. mednarodni namiznoteniški turnir za 
Pokal Alpe – Adria. Turnir je slovesno 
odprl tržiški župan, mag. Borut Sajovic. V 
Dvorani tržiških olimpijcev smo postavili 
dvanajst namiznoteniških miz, za kateri-
mi je bilo veselje videti kar 113 igralk in 
igralcev, starih od osem do devetnajst let. 
Videli smo veliko lepih, borbenih tekem. 
Največ uspeha so imeli fantje iz Preserja, 
Vesne, Mute in Logatca, pri dekletih so 
zmage odšle v Arrigoni, Logatec, Muto 
in Vesno. Za domači klub NTK Križe, 
so nastopili štirje fantje in šest deklet. 
Najuspešnejši sta bili Sabina Dobrin, ki 
je osvojila drugo mesto v kategoriji do 
devetnajst let, in Nuša Bolte, ki je v kate-
goriji do 15 let osvojila tretje mesto. 
V počastitev praznika Občine Tržič je 
NTK Križe v Osnovni šoli Križe v petek, 

Namizni tenis v decembru 2012

Vanja Novak
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Plesalci Plesnega kluba Tržič so tudi 
zadnji mesec minulega leta blesteli, 
tokrat na finalu Pokala Slovenije v 
rock'n'rollu. V kategoriji MINI sta bila 
zmagovalca Teja Gajski in Tej Štrukelj, 
na drugem mestu sta bila Neja Skočir 
in Aljoša Špiler Bratuša, na tretjem pa 
Nika Nemec in Jure Jordan. V kategor-
iji mlajši mladinci sta Eva Đorđeska in 

Plesalci PK Tržič
ponovno blesteli

Zadnjo soboto v decembru smo v pri-
jetnem vzdušju v atriju Občine Tržič 
podelili priznanja in diplome vsem 
tistim, ki so se v letu 2012 odločili 
pristopiti k akciji 100 x na Kamnek.  
Uspešna akcija, ki teče že od 100-let-
nice PD Tržič! Samo v letu 2012 je 
bilo v vpisne knjige na vrhu vpisanih 
15.000 pohodnikov. Ker pa letos 
obeležujemo 105 let delovanja, smo se 
odločili, da se bomo na Kamnek pov-
zpeli vsaj 105-krat in s tem naredili ve-
liko zase, društvu pa izrazili priznanje 
za neutrudno delo. Vabljeni torej, da 
se nam pridružite! Prijavnico lahko 
izpolnite v času uradnih ur. Člani PD 
Tržič ne plačajo prijavnine, ostali pa 
simboličnih 5 evrov.

Tržiško planinsko pot je doslej pre-
hodilo 552 pohodnikov. Vabljeni, da se 
po vrhovih TPP tudi vi vpišete v vpisne 
knjige in izpolnite zloženko, ki smo ji 
ne dolgo tega dali novo podobo. Skrb-
nik poti je Lojze Hostnik, ki neutrudno 
vodi evidenco že od samega začetka, 
za kar smo mu neizmerno hvaležni. 

Akcija "Vrhovi brez meja" teče že 
pet let, vendar je še vedno čas, da se 
je lotite, če ste količkaj gornika, saj je 
zanimiva in bo potekala še pet let, se 
pravi do 110-letnice PD Tržič.
Lahko pa se nam pridružite na naših 
zanimivih izletih, izobraževanjih, vabi-
jo tudi naši odseki s svojimi dejavnost-
mi. V upanju na snidenja po planinskih 
poteh vam želim varen korak na hrib 
in v dolino!

Uradne ure PD Tržič na sedežu društva 
na Balosu 4 (drugo nadstropje), kjer 
lahko poravnate tudi članarino za leto 
2013, so: torki od 10. do 12. ure in 
četrtki od 19. uredo 20.30. V kolikor 
želite, lahko pridemo k vam na dom ali 
pa se dogovorimo za drug termin, izven 
uradnih ur, nas pokličite (040168925).

Ema Anderle

Akcije PD Tržič

Marta Markič

21. 12. 2012, organiziral občinsko prven-
stvo v namiznem tenisu. Prvenstva se je 
udeležilo trideset igralk in igralcev. Re-
zultati pa so bili:
najstarejši člani: 1. Ciril Mrakič, 2. Janez 
Bečan, 3. Hazim Omerovič,
starejši člani: 1. Janez Muzik, 2. Boris 
Polajnar, 3. Pavel Erlah;
mlajši člani: 1. Uroš Mrak, 2. Igor No-
vak, 3. Jože Krpič;
ženske: 1. Vanja Novak, 2. Olga Benčina, 
3. Martina Šmitek;
mladinke in mladinci: 1. Sabina Dobrin, 
2. Nina Štular, 3. Anja Bolte;
učenke in učenci: 1. Tadej Perko, 2. Kaja 
Tomasini, 3. Rok Lorenčič.
Vsem sodelujočim čestitamo. V bodoče 
si želimo le malo večjega obiska. Zato 
Tržičanke in Tržičani, kar pogumno, va-
bimo vas na naša naslednja tekmovanja. 

Jaka Jordan zasedla drugo mesto, četrto 
Kaja Šmid in Klemen Vrankar, trinaj-
sto pa Nika Meglič in Domen Žepič. V 
kategoriji starejši mladinci sta Iza Petek 
in Ian Polak Rožac priplesala na četrto 
mesto. Tudi v MTP plesih na letošnjem 
prvem pokalu smo gledali odlične pred-
stave naših plesalcev. V Hip hop solo 
mladinke je bila Neja Zupan 40., v Break 
dance pa med mladinci Marko Stegnar 
13., Gregor Tadel 14. in Vid Zaman 15. 
V kategoriji Break dance solo je med 
člani Timotej Koren priplesal na 11. po-
zicijo. Čestitamo odličnim plesalcem 
in trenerjem!
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S 15. 1. 2013 je začel delovati signalno-opozorilni tablo na 
Ljubelju, ki prikazuje aktualno stopnjo nevarnosti snežnih plazov 
za področje Zelenice. Glavni namen tabloja je jasen, nazoren pri-
kaz in opozarjanje obiskovalcev na aktualno stopnjo nevarnosti 
proženja snežnih plazov za področje Zelenice, in sicer na izhodišču 
za Zelenico, na parkirišču na Ljubelju. Osnovna ideja o postavitvi 
informativno-opozorilnega tabloja se je porodila ob razmišljanju 
o možnostih zagotovitve večje obveščenosti, ozaveščanja obisko-
valcev in posledično varnosti pred snežnimi plazovi na področju 
Zelenice, še posebej po zaprtju smučišča Zelenica. V decembru 
so potekali dogovori o vsebini, izdelava elektronskih komponent 
in montaža table, od začetka januarja pa je tablo že testno deloval. 
Na tabloju je prikazana aktualna stopnja nevarnosti snežnih pla-

Lansko jesen je tržiško Društvo prijateljev 
mineralov in fosilov Slovenije organizira-
lo za svoje člane strokovno ekskurzijo v 
okolico Laškega. Pričeli smo z obiskom 
Muzeja Laško, kjer nas je sprejel vodja 
Tomaž Majcen. Predstavil je kratko zgo-
dovino Laškega, od prazgodovine do 
nastanka in razvoja pivovarne Laško. V 
muzeju je v dveh sobah predstavljena tudi 
geološka zgodovina okolice in nekaj zani-
mivih fosilov, ki so jih udeleženci ekskur-
zije z zanimanjem občudovali. Drugi del 
izleta smo namenili terenskemu ogledu 
nahajališč miocenskih fosilov pri Govcah. 
Kljub deževnemu vremenu so udeleženci 
z veseljem pregledovali in iskali fosilne 
zobe morskih psov in različne školjke. Z 
nekaj sreče so skoraj vsi našli vsaj nekaj 
zanimivih fosilov in si tako dopolnili 
zbirke. 
Zadnji del je bil organiziran za ogled 
turističnega (opuščenega) rudnika Padež. 
Rudnik je bil šele pred nekaj leti obnov-
ljen in danes do njega vodi krožna pot, 
kjer lahko poleg geoloških spoznamo 
tudi druge naravoslovne zanimivosti. Ob-
novo in ureditev rudnika je izvedel last-
nik, saj le-ta leži na njegovem posestvu 

zov za področje Zelenice v skladu z mednarodno petstopenjsko 
lestvico nevarnosti. Poleg opozoril glede snežnih razmer so do-
dani še informativni podatki planinskega doma in Gorniškega 
učnega centra Zelenica. Prikazana stopnja nevarnosti snežnih pla-
zov se ureja daljinsko preko interneta in je v skladu z objavljenimi 
napovedmi za to področje, ki jih pripravljajo Agencija republike 
Slovenije za okolje, partnerji pri projektu »Naravne nesreče brez 
meja« in avstrijska Koroška služba za opozarjanje pred plazovi 
(Lawinenwarndienst Kärnten). Dodatne dobrodošle informacije o 
aktualnih snežnih razmerah na terenu so še s strani obiskovalcev 
in oskrbnikov doma na Zelenici ter občasni strokovni ogledi in 
preizkusi trdnosti snežne odeje na terenu. Nastavitev objavljene 
stopnje na tabloju sledi objavljenim v zgoraj omenjenih virih in 
je vsakodnevno osvežena. Aktualna nevarnost snežnih plazov je 
stalno prikazana tudi na internetni strani www.zelenica.info, kjer 
najdete še dodatne informacije in priporočila. Postavitev tabloja 
sta zagotovila Planinsko društvo Tržič in Občina Tržič.

Prikaz nevarnosti 
snežnih plazov za 
področje Zelenice – 
signalni tablo na Ljubelju
in internetna stran www.zelenica.info

Po poti geoloških
zanimivosti pri Laškem 

Primož Štamcar, Grega Bahun 

Matija Križnar

po domovini in v svet

in vanj vodijo skupine obiskovalcev (tudi 
posamezno, po predhodnem naročilu). V 
rudniku smo si ogledali zanimive kapniške 
tvorbe, ponvice in kristale, ki nastajajo na 
tleh in rudniških stenah. Rudnik je deloval 
v več nivojih, kar kažejo tudi vpadniki, ki 
so danes zaliti z vodo. Ob koncu ogleda 
je sledila še pogostitev z domačimi do-
brotami. Kljub dežnemu vremenu je bil 
obisk rudnika za vse udeležence resnično 
vrhunec dneva in verjetno ga bodo še 
obiskali. Enako pa je lahko rudnik pri 
Padežu zgled za vse, ki si želijo oživljati 
nekdanjo rudniško tehnično dediščino, ki 
je v Sloveniji ni malo. 

Pred rudnikom Padež

Ozki rovi v rudniku Padež
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Da so vipavski griči pravo predalpsko hri-
bovje, smo spoznali že v prvem delu poti. 
Za Razdrtim se svet popolnoma spremeni, 
na levi strani Vipavske doline leži hri-
bovje do višine 400 m in je bil brez snega, 
na desni stani doline pa se začne Trnovski 
gozd in pobočje je bilo zasneženo do do-
line. Res vremenska prelomnica. In ta dan 
ni bilo burje. 

V Vipavi so se nam pridružili vodniki in 
pohodniki planinskega društva Križna 
gora, ki so poskrbeli tudi za vse gos-
toljubne dogodke. Tako se nas je nabralo 
50 pohodnikov in svoj pohod smo začeli v 
vasi Lože, se spustili do vasice Slap in pri 
Ferjančičevih poskrbeli za praznjenje vin-
skih sodov. Res imajo dobro vino. Od tod 
smo se povzpeli do cerkvice sv. Pavla nad 
Planino. Cerkvica je na višini 400 m okoli 
nje pa zasneženi vinogradi, obsijani s son-
cem. Že v vasi Lože se nam je pridružil 
dobrodušen pes in se tu odločil za samos-
tojen povratek. Pot smo nadaljevali po 
Vertovčevi poti mimo sodobne dvorane 
za balinanje do sedla in nato do skrite va-
sice Gaberje, kjer so nas domačini zopet 
pričakali z domačimi dobrotami. Nada-
ljevali smo preko Erzelja in med potjo 
opazili nekaj kraških izvirov, lepo nego-

Na povabilo ZSČ, območno združenje Nova Gorica, smo se člani 
OZSČ in člani OZVVZ Tržič udeležili 14. Pohoda po poteh soške 
fronte, ki je bil v soboto, 1. 12. 2012. Zbrali smo se na parkirišču 
trim steze Šempeter. Po popisu pohodnikov smo se seznanili z 
letošnjim namenom in smerjo pohoda, ki je vsako leto en del poti 
po soški fronti. Po pozdravnem na govoru organizatorja pohoda, 
župana in vodje pohoda smo se odpravili na pot.
Pot nas je vodila na Sveti Ot, občina Šempeter – Vrtojba. Hrib 
Sveti Ot je spominski park prve svetovne vojne. Obeležje je 
postavljeno v spomin padlim in na dogodke na goriški fronti v 
prvi svetovni vojni. Tu smo bili seznanjeni z dogodki tistega časa 
in pomenom za nadaljnji razvoj v zgodovini našega naroda na 
tem območju.
Pot nas je vodila naprej do vojaškega pokopališča iz prve svetovne 
vojne, kjer je pokopanih približno 350 padlih avstro-ogrskih voja-
kov. Pokopališče je bilo obnovljeno v letu 1982, označeno pa je z 
nagrobnimi križi, na travnatem terenu. Pokopališče leži v kotlini 
sredi Biljenskih gričev, severno od vasi Bukovica.

vane vinograde, pa tudi nasade oljk in ob-
novitvene vinograde. Skratka, domačini 
pridno delajo in skrbijo za dobro kapljico. 
Vse parcele pa so povezane s traktorskimi 
potmi, vasice pa z makadamskimi ali as-
faltiranimi cestami.

Od Erzelja smo bočno prečili pobočje in si 
ogledali notranjost cerkve v zgodovinski 
vasi Goče. V vasi ima skoraj vsaka hiša 
svojo vinsko klet, hiše so med seboj stis-
njene, kar prebivalce varuje pred burjo, 
vnaša pa neredke vaške prepire. 

Med potjo smo mimogrede nabrali tudi 
lovorjev list, pa rožmarin in »špile«. Tako, 
še spust do cilja, do vasice Lože, in spet 
smo se znašli pri ljubeznivih domačinih 
na kmečkem turizmu. Izlet smo zaključili 
še z dobro primorsko joto in že smo mo-
rali proti domu. Kljub temu, da so to zgolj 
griči, smo prehodili približno 15 km in 
naredili okoli 1000 m višinske razlike - in 
bili tudi temu primerno utrujeni. Res zani-
mivi so tile griči, še bolj pa njihovi ljudje, 
v te kraje se bomo še radi vračali.

PD Križe, Vipavski griči – 19. 1. 2013

14. Pohod po poteh
soške fronte

Ivana Valjavec, foto: Franci Hrovat in Karolina Kaštrun

Miro Roblek

po domovini in v svet

V vasi Bukovica smo imeli krajši postanek, napitke in razlago 
linije soške fronte in nesmisel te in vseh ostalih vojn po svetu. 
Skozi vinograde smo se v lepem sočnem vremenu med pogovo-
rom z ostalimi udeleženci seznanili z življenjem in aktivnostmi v 
drugih krajih po Sloveniji, saj smo bili prisotni udeleženci iz vse 
Sloveniji.
Lepo druženje smo zaključili v vojašnici na Ajševici, kjer nas je 
organizator postregel z dobrim pasuljem, pršutom, vinom in dru-
gimi napitki. Po zaključnem govoru smo se odpravili proti domu 
z željo, da se drugo leto zopet srečamo.
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Strogo varovana skrivnost izleta v nezna-
no se je razblinila šele, ko smo zapuščali 
Kranj in so bili vsi udeleženci na avto-
busu. Groba lokacija nam ni povzročala 
težav, smo nekako ugibali, kje smo že 
bili in kam bi torej morali iti. Širši okoliš 
je bil Trebnje, s 581 m visokim Trebnim 
vrhom. Tako torej, hodili bomo po Do-
lenjski.
Avtobus smo zapustili nedaleč od Mirne 
peči in se odpravili proti izviru reke Te-
menice, imenovanem Zijalo. Do tja smo 
hodili po namočenih travnikih in pod ali 
nad podrtimi drevesi. Nedavni sneg je v 
teh krajih podrl veliko dreves, saj ga je 
bilo kar 35 cm. V soboto pa je bilo prijet-
no toplo in delno tudi sončno, le vidljivost 
proti gorenjskim goram je bila slaba. 
Reka Temenica izvira pod 35 m visoko 
skalo in se leno pomika do naslednjega 
ponora, kar ji omogoča kraški svet. Na 
obeh bregovih reke so številni izviri, kar 
tako izpod skale, nekateri so tudi delno 
raziskani. Ob reki so bili nekoč mlini 
in žage, kjer so še danes vidni ostanki 
minulega časa. Od tod smo se vzpeli 
po hribu navzgor proti cerkvici sv. Ane. 
Okoli cerkvice so še zakopani ostanki 
grobov naših daljnih prednikov, pobočje 
pa je obdelano z vinogradi, kjer domačini 
pridelujejo imenitno »najbolj močno 
brezalkoholno pijačo«, to je znameniti 

cviček. Cviček ni poimenovan po vinski 
trti, pač pa je mešanica več vrst vina. Ka-
korkoli že, marsikomu prija zaradi nizke 
vsebnosti alkohola in prijetne kisline.
Po ogledu cerkvice smo se spustili v 
dolino, prečkali železniške tire in se us-
merili preko gozda do vasi Repče in na 
Trebni vrh, od tod pa skozi vas Vrhtreb-
nje do Trebnjega. Raztresene vasi so ob-
dane z negovanimi travniki in obdelanimi 

Izlet PD Križe v neznano 

Obvestilo uredništva 

Ivana Valjavec, foto: Lina Kaštrun, Alenka Sakelšek, Drago Car

Petra Hladnik

po domovini in v svet

njivami. V vasi Vrhtrebnje je označba 
15. poldnevnika z natančno sončno uro, 
to pomeni, da smo eno uro vzhodno od 
nultega poldnevnika v Londonu. 
Po gozdu je bil pravi adrenalinski park z 
vsemi podrtimi drevesi, nato je sledil le 
še spust in po stopnicah do brvi preko av-
toceste in že smo bili na cilju. 
V novi prostorni restavraciji Galaksija v 
Trebnjem smo se dobro najedli, odžejali, 
nagradili Ivano in Marjana, ki sta se 
udeležila vseh izletov v letu 2012, in ve-
selo zaplesali ter se veseli in v sproščenem 
vzdušju odpravili proti domu. 
Bilo je fletno in že se veselimo 
dogodivščin leta 2013.

Trebni vrh

Erna Anderle

Skupščina PZS v Tržiču

12. januarja je v Kulturnem centru Tržič 
potekala skupščina Planinske zveze 
Slovenije. Da bi gostili organizacijo, 
ki je tretja največja po številu članov in 
praznuje 120 let delovanja, se ne zgodi 
prav pogosto. Tudi zato smo se tržiški 
planinci še posebej potrudili, saj smo 
kot gostitelji želeli pustiti kar najboljši 
vtis. Skupščina je bila pri delu uspešna, 
pa tudi naša prizadevanja so bila na-
grajena s pohvalami vodstva PZS in 
delegatov. Župan Občine Tržič mag. 
Borut Sajovic je z izbranimi besedami 
dal priznanje planinski dejavnosti, sama 
pa sem se kot predsednica Planinskega 
društva Tržič dotaknila zgodovinskih 
drobcev naše 105-letne dejavnosti in 
tudi naše prihodnosti. Prepričana sem, 
da so se prav vsi vrnili v domača okolja 
s prijetnimi vtisi iz Tržiča in da se bodo 
radi vrnili.

Pred vami je prva letošnja številka 
Tržičana, ki je zaradi postopka izvedbe 
javnega naročila izšla z manjšo zamudo. 
Vas pa zato z veseljem obveščamo, da 
bo v letih 2013 in 2014 glasilo Tržičan 
spet nastajalo pri domačen podjetniku, v 
Tiskarni Uzar d.o.o. 

Predvideni datumi izdaje našega in 
vašega glasila so še 1. marec, 3. maj,  3. 
junij, 1. avgust, 30. avgust, 1. oktober, 
4. november. 

Pravila za objavo člankov pa ostajajo 
enaka; v dolžini 1500 znakov (v Wordu) 
+ 1 fotografija (v jpg. formatu) ali 2000 

znakov brez fotografije. Do 15. v mesecu 
nam jih pošljite na e-poštni naslov
informacije@trzic.si. 

Naslovnice Tržičana
V letu 2013 bomo na naslovnicah 
posameznih številk objavljali posamezne 
fotografije, ki bodo prispele za objavo v 
glasilu. Uredniški odbor bo za naslovnico 
izbral fotografijo, ki se bo nanašala na 
odmeven dogodek, povezan z življenjem 
v Tržiču, in bo hkrati dovolj kakovostna 
za tisk v formatu A4.
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iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja

V tržiški knjižnici nadgrajujemo zbi-
ranje domoznanskega gradiva. V zadn-
jem času opažamo precej marljivih zbi-
rateljev starih fotografij in razglednic o 
Tržiču. Slike so zanimive in imajo svojo 
vrednost, vendar pa nekaj manjka. To, 
kar manjka, je zgodba. Ob sliki tržiškega 
sladoledarja s slaščičarskim vozičkom, 
ki jo je v knjižnico prinesel pokazat znan 
tržiški zbiratelj tovrstnega gradiva g. Ju-
rij Smolej, se je vnela zanimiva debata in 
nastala sledeča zgodba.

Slaščičarji v Tržiču nekdaj in z njimi 
povezano ledarstvo
Pred kratkim je gospod Jurij Smolej pri-
nesel v knjižnico staro fotografijo z zani-
mivim motivom. Gre za prodajalca slado-
leda s svojim slaščičarskim vozičkom, ki 
otrokom deli sladoled. Lastnik fotografije 
pravi, da je fotografija iz leta 1935, dogo-
dek pa se odvija na »Pvacu«, Trgu svo-
bode, kakor mu je povedal prvotni last-
nik fotografije. Okrog fotografije je takoj 
stekel pogovor in porodila so se zanimiva 
vprašanja.
Kdo so pravzaprav bili slaščičarji, ki so 
delovali v Tržiču? Viktor Kragl v Zgo-
dovinskih drobcih župnije Tržič (1936) 
omenja nekdanjo »Prodajo boljše vrste 
kruha in nekako slaščičarno«, ki sta jo 
imeli sestri Jožefa (pokojna 1911) in 
Ana Ošabnik (pokojna 1920). Hkrati pa 
omenja, da je bil tedanji slaščičar (Zgo-
dovinski drobci so izšli leta 1936) Jefto 
Kuljič in je po tem sodeč na sliki prav on 
(na sliki z Emilijo Simčič). Mnogi starejši 
Tržičani se še dobro spomnijo slaščičarja 
Jefta, ki je v Tržič prišel (po ustnem viru) 

iz Mostarja. Svojo slaščičarno je imel na 
današnjem Trgu svobode 14. Izdeloval je 
sladoled, pa tudi ostale slaščice, ki jih je 
potem prodajala njegova žena. Sodelavec 
Janez Bohinec se spominja, da je v drugi 
polovici 50. let 20. stoletja v Tržiču bil 
tudi slaščičar Hasan. Svojo slaščičarno 
je imel na današnjem Trgu svobode 2. 
Sladoleda ni prodajal samo v Tržiču, am-
pak je s svojim slaščičarskim vozičkom 
prišel celo do Križev, Sebenj in Žiganje 
vasi. Njegov glavni cilj pa naj bi bilo 
nekdanje Tosovo kopališče v Križah. Za 
tamkajšnje otroke je bil to seveda vsa-
kokrat izjemen dogodek. Kot se spomni 
Janez, je kepica sladoleda stala takratne 4 
kovače. Takšnega sladoleda, kot ga je de-
lal Hasan, kot pravi sodelavec, danes ne 
dobiš več. Tudi druge njegove slaščice so 
bile bojda tiste prave, »bosanske«. Mnogi 
se še posebej dobro spominjajo turškega 
medu ter sladkih palčk - »cigar«, jabolk s 
karamelo, baklav ...
Postavilo se je vprašanje, kako je deloval 
slaščičarski voziček. Le kako je voziček 
ohranil temperaturo od »Pvaca« tja do 
Žiganje vasi, da se sladoled ni stopil? 
Po ustnem viru je bila »pri Bučarju«, v 
nekdanjem Hotelu Stara pošta, danes Trg 
svobode 26, v kleti posebna ledenica. Tam 
se je dalo dobiti led tudi poleti. S tem 
ledom se je potem obložilo sladoled v 
slaščičarskemu vozičku, s čimer se je tudi 
ohranila primerna temperatura.
Kako je bilo torej z uporabo ledu, še 
preden so k nam prišle električne za-
mrzovalne naprave? Kako je delovala 
ledenica »pri Bučarju«? Po ustnem viru 
so led izdelovali pozimi, za hišo, nato pa 
ga shranili v kleti gostilne, v vinski kleti, 

kjer se je, prekrit s slamo, žaganjem ali 
podobnim izolatorjem, ohranil še daleč 
v poletje. »Bučarjeva« ledenica sicer ni 
zadostovala povpraševanju Tržičanov po 
ledu, zato so ga vozili tudi od drugod. 
V tržiški občini poznamo še eno ledeni-
co. Le-ta je bila ob gradiču barona Car-
la Borna v Jelendolu. Gospa Elizabeta 
Born: »Hladilnika v hiši nismo imeli, 
tako kot danes. Zunaj je bila nekakšna 
jama, ledenica smo ji rekli. Pozimi je po 
lesenem podstavku škropila voda in zm-
rznila. Delavci so nastali led zdrobili in 
ga zmetali v ledenico, kjer je ostal čez po-
letje do začetka oktobra. Takšen je bil naš 
hladilnik«. 
Za popestritev zgodbe še del članka, ob-
javljenega v letošnji novembrski številki 
revije Gea, avtorja Marjana Žiberne, z 
naslovom Ledarstvo, ki se sicer bolj ori-
entira na kraško območje: »Led je bil 
namenjen takojšnji uporabi, ali pa so ga 
spravili za visoko poletje. Shranili so 
ga v t. i. ledenicah, v katerih se je lahko 
obdržal celo do jeseni. Nekatere ledeni-
ce so bile zidane, zgrajene podobno kot 
cisterne vodnjakov, v večini primerov 
pa je šlo za naravne jame, ki so jih po 
potrebi obzidali, pokrili ali poglobili. Pri 
naravnih ledenicah so vhod zaprli in tako 
preprečevali dotok toplejšega zunanjega 
zraka, pri zidanih pa so zidove ometali, 
kar je imelo prav tako izolacijski učinek. 
Sistematično zložene kose ledu so na vrhu 
pokrili z debelo plastjo stelje ali slame, da 
so bili zaščiteni pred visokimi zunanjimi 
temperaturami. Poleti, ko je bil čas za pro-
dajo, so kose ledu zvečer naložili na vo-
zove in jih ponoči, ko je bilo hladneje in 
so bile izgube zaradi topljenja najmanjše, 
odpeljali k odjemalcem, ki so bili bolj ali 
manj stalni. Včasih so ga prenašali sami 
lastniki ledenic, včasih so za to najeli fur-
mane.«
Izčrpna in zagotovo v marsičem vzpored-
na tržiškemu okolišu pa je tudi razisko-
valna naloga učenk OŠ 8 talcev Lo-
gatec z naslovom Ledarstvo v Dolnjem 
Logatcu. Opozoril bi na opis rabe ledu 
v slaščičarstvu in izdelovanja sladoleda 
»po starem«. Naloga je dosegljiva tudi na 
http://www.kamra.si/Data/Ledarstvo.pdf. 
Prve električne hladilne skrinje so, po ust-
nih virih, v tržiško občino prišle v začetku 
70-ih let 20. stoletja. 

VIRI:
Viktor KRAGL, Zgodovinski drobci župnije Tržič, 
Tržič, 1994 [2].
Marjan ŽIBERNA, Ledarstvo, Gea, XXII/11, 2012, 
32-35.
Sara MEGLIČ, Baron dr. Carl Born - spomini na 
Borna še živijo. Zgodovina. Raziskovalna naloga. 
Tržič, 2008
http://www.kamra.si/Data/Ledarstvo.pdf
Ustni viri: Michael Berger, Janez Bohinec, Alojz 
Glavič, Špela Jerala, Cvetka Perko, Janez Slatnar … 

O tem sem pa tudi jaz nekaj slišal …

Nejc Perko, foto: arhiv Jurija Smoleja, Gozdarska knjižnica
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Jude Deveraux: V zlato odeti dnevi 
Tržič: Učila international, 2012

Roman se dogaja v 18. stoletju in sledi-
mo življenjski zgodbi Edilean Talbot, 
ki je zgodaj postala sirota, vendar pa ji 
je oče vseeno zapustil bogato dediščino. 
Svoje otroštvo preživlja v internatih in 
pri svojih sošolkah. Ko se bliža njen os-
emnajsti rojstni dan, se hoče njen stric , 
ki je skrbnik njene dediščine dokopati do 
njenega zlata in skuje načrt, da jo poroči 
z enim od svojih nespodobnih prijateljev. 
Edilean se s tem ne strinja in načrtuje 
pobeg s Škotske. Po naključju se zaplete z 
postavnim Škotom Agnusom Mc Ternom, 
ki se vanjo zaljubi, a ljubezni ne prizna 
zaradi stanovske razlike. Zaradi spletk 
in naključij ga obtožijo ugrabitve in kra-
je, zato oba skupaj zbežita v obljubljeno 
deželo Ameriko, da bi si vsak zase ust-
varila novo življenje. Toda v Ameriki ju 
čakajo novi izzivi in priložnosti. Ali se 
bodo njune poti križale tudi v Ameriki 
ali bosta dala ljubezni možnost, pa boste 
spoznali, če boste knjigo prebrali.
Knjigo priporočamo kot lahkotnejše bran-
je za ljubitelje zgodovinskih ljubezenskih 
romanov.

Martina Klemenčič

Michael Berger:  
Po sledi mojega očeta
Tržič: samozaložba, 2012

Knjiga tržiškega avtorja Michaela Berger-
ja je izšla v samozaložbi in je šla precej 
neopazno mimo nas. Avtorju je življenje 
zaznamovala 2. svetovna vojna, čeprav 
se je takrat komaj rodil. V njej je namreč 
izgubil očeta, ki je kot partizan padel v 
hribih nad Idrijo ob hajkah, ki so si sl-
edile čisto ob koncu vojne. Avtor se je po 
materini smrti odločil, da poišče očetov 
grob, saj se je izkazalo, da je do tedaj vel-
javno izhodišče napačno. Poleg zgodbe, ki 
opisuje iskanje, je knjiga izdatno oprem-
ljena s slikovnim in dokumentarnim 
gradivom, ki podkrepi avtorjeve izsledke. 
Gre za zanimiv drobec mdr. iz zgodovine 
Tržiča in njegovih prebivalcev. Sam vred-
nost te knjige najdem tudi v tem, ker se 
v njej ne zasledi poskusov kakršnegakoli 
obračunavanja, temveč vseskozi sledi 
svojemu zastavljenemu cilju. Knjige v 
prosti prodaji verjetno ne boste zasledili, 

saj je bila izdana v skromni nakladi. Vam 
je pa na voljo v naši knjižnici, saj nam jo 
je gospod Berger prijazno odstopil.

Nejc Perko

Jean Echenoz: Pobliski  
Ljubljana: Sanje, 2012
Gregor pride na svet v nemirni, vihar-
ni noči, kar posledično vodi v to, da ob 
njegovem rojstvu pozabijo pogledati na 
uro. Tako čisto natančnega datuma rojst-
va ni. Zatem hitro, vedno hitreje sledimo 
Gregorjevi zgodbi, zgodbi o nenavadnem 
dečku, ki zraste v še bolj nenavadnega, 
odljudnega moža. Življenjski zgodbi sle-
dimo tukaj in sedaj, smo tihi opazovalci, 
ki neopaženo spremljamo vsak Gregorjev 
korak. Čeprav se skozi zgodbo zavemo, da 
gre za nek pretekli čas, ko je elektrika še v 
povojih, smo ves čas zgodbe v sedanjosti. 
Gregorjev briljantni um kmalu preseže 
meje domače vasi, vasi nekje v našem 
koncu Evrope, zato odide preko luže. 
Čeravno je reven kot cerkvena miš, ve, da 
je pametnejši od ostalih, zaradi česar se 
počuti vzvišenega. Svojega karakterja ne 
skuša skrivati, nima prijateljev, živi samo-
tarsko življenje, pa vendar se ne počuti 
osamljenega. Uživa v razvijanju svojih 
idej, ki jih po poraznem sodelovanju z 
izkoriščevalskim Thomasom Alvo Edi-
sonom končno lahko začne razvijati pri 
konkurenčnem podjetju, podjetju Georga 
Westinghousa. Ko tako hitimo s prebiran-
jem strani, nam Gregorjeva leta kar bežijo. 
Skoraj mimogrede izvemo, da je obseden 
s številko tri in z vsem, kar obdaja število 
tri. Živi v 21. nadstropju, hišna številka 
podjetja, kjer ustvarja, je 33 itd. Karkoli 
že počne, venomer šteje. Prešteva korake, 
ptice, med katerimi so mu najljubši golo-
bi, ki so na koncu njegovi prijatelji, do 
neizbežne smrti, pločnike, ljudi ... Bolest-
no je obseden s čistočo, ne kaže čustev, 
izredno rad nastopa, sovraži nakit, sploh 
zlatega. Otepa se žensk in, čeprav vemo, 
da mu ni do njih, tudi moških. Edinkrat, 
ko se zave, da je sposoben romantičnih 
čustev, gre za ženo njegovega, lahko 
zapišemo, edinega prijatelja. Ker je Gre-
gor etičen človek, ne dopusti, da bi se iz 
tega razvilo kaj več.
Čeravno je izjemno inteligenten, se zdi, da 
mu denar ne pomeni nič. Tako se v nekem 
trenutku namesto s poldrugim milijonom 

Iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja priporočajo v branje

Ugotovili smo, da bi ob fotografijah 
lahko zvedeli marsikaj, če nam boste 
vi, Tržičani, posredovali svoje spom-
ine, doživetja. Želimo si, da bi ob sliki 
rekli: O, o tem sem pa tudi jaz nekaj/
tole slišal, nam to povedali in tako 
dopolnili zgodbo. Zgodbe bomo objav-
ljali v časopisu Tržičan, prav tako pa 
na spletni strani www.knjiznica-trzic.
si v domoznanskem kotičku, ki vas 
bo pripeljal do omenjenega gradiva. 
Dobrodošli vaši spomini na fotografijo 
sladoledarja in ledarstva. Že zdaj pa da-
jemo novo fotografijo v razmišljanje:

dolarjev zadovolji z dvema slabima sto 
tisočakoma. Vse svoje življenje vedno in 
kar naprej posveča zgolj svojim idejam. 
Po prvi zares uspeli ideji o izmeničnem 
toku si ostale sledijo ena za drugo, niso pa 
vse uspešne, saj mu za patentiranje ni mar.
Življenje pa gre svojo pot. Če so skozi čas 
postali golobi njegovi najboljši prijatelji, 
pa so posredno krivi za njegovo smrt. Po 
tistem, ko ga zadane avto, vozniku katere-
ga vetrobransko steklo naenkrat zakrijejo 
golobi, čez nekaj mesecev umre sam sam-
cat v svoji hotelski sobi. Življenjski krog 
vizionarja Nikole Tesle je tako sklenjen. 
Jean Echenoz je francoski romanopisec, 
ki je bil za svoja dela nagrajen s številnimi 
mednarodno odmevnimi nagradami. 
Pričujoče delo je izšlo s podporo Sklada 
za knjižne projekte na območju Srednje in 
Vzhodne Evrope, natis dela pa je gmotno 
podprla Javna agencija za knjigo Repub-
like Slovenije.

Sabina Šolar

iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja

Gre za Bornovo gozdno železnico
(v bližini krmišča za jelene v bližini  
Medvodij)?
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… bivše prostovoljke v Domu Petra 
Uzarja, ki smo deset ali več let rade volje 
hodile v dom krajšat čas oskrbovancem. 
Na povabilo Jožice Srečnik smo se zbrale 
pri njej, za Virjem, Fina Ležaja, Alenka 

Člani ŽK bi se res radi zahvalili dobrim 
ljudem, ki nas podpirajo in nam pomagajo 
pri našem poslanstvu, saj je to potrditev, 
da so na svetu in tudi v našem kraju še 
ljudje, ki so občutljivi na stisko sočloveka 
in pripravljeni pomagati.
Rada bi se zahvalila vsem, ki so nam v 
času praznikov podarili denar, darovali 
hrano v vozičke, ki so bili v trgovinah, 
in namenili prostovoljen prispevek za ad-
ventne venčke, s katerimi smo vam želeli 
polepšati praznike.
Zato so bili paketi, ki smo jih raznašali 
v prazničnih dneh, bogatejši in pestrejši. 
Dodali smo tudi majhno presenečenje, 
ki so ga pripravili naši najmanjši. Otroci 
tržiškega vrtca, skupina Ježki, ki imajo 
svoj prostor v OŠ Bistrica. Prav ves-
ela sem bila, ko so mi podarili majhne 
volnene ježke, ki so jih pridno izdelovali 
z pomočjo vzgojiteljice Marije Kopač 
in pomočnice Andreje Knafelc. Koliko 
vztrajnosti in ljubezni je skrite v takšni 

Krajevna organizacija RK Podljubelj se 
je na pobudo predsednice Marije Janc 
odločila, da se izvede akcija zbiranja 
denarja za pomoč poplavljencem. Priza-
devne aktivistke in aktivisti so se podali 
od hiše do hiše in nabrali 1800 evrov. 
Vaščani so darovali 5 evrov in več, tudi 
po 50, en vaščan je daroval 100 evrov. 
Po predhodnem telefonskem pogovoru s 
poveljnikom civilne zaščite in predsed-
nice RK Slovenj Gradec smo se 20. de-
cembra 2012 odpeljali v Slovenj Gradec. 
Za prevoz smo prosili g. Lada Golmajer-
ja, ki je brez pomislekov privolil. Ker je 
prevoz opravil brezplačno, se mu krajevna 
organizacija RK Podljubelj prav lepo zah-
valjuje. Ko smo prispeli v Slovenj Gradec, 
so nas tam že pričakali poveljnik CZ g 
Vlado Nikolič in predsednica občinskega 
združenja RK ga. Renata. Prisoten pa 
je bil tudi g. Krebs, lastnik poplavljene 
dvostanovanjske hiše. To družino sta 
nam predlagala poveljnik CZ in preds-
ednica RK. Hišo smo si tudi ogledali in 
videli, kakšno škodo lahko povzroči nič 
hudega sluteč potok Suhadolnica, ki teče 
nekaj metrov mimo hiše. Ko le-ta naraste 
nekaj metrov, podivja. Očetu Frančku in 
sinovi družini smo izročili vsakemu po 
900 evrov. Bila sta zelo ganjena nad našo 
odločitvijo in se neizmerno hvaležna za 
pomoč lepo zahvalila. Lahko bi pisal še 
in še, kako so se reševali, ko je voda tako 
neusmiljeno naraščala in so reševali svoje 
imetje. Predsednica krajevne organizacije 
RK Podljubelj Marija Janc se vsem tistim 
vaščanom, ki ste darovali za prizadete v 
novembrskih poplavah, iskreno zahvalju-
je. Da je ta akcija tako uspešno in hitro 
potekala, se zahvaljuje tudi aktivistkam 
Nadi Gliha, Minki Marn, Julki Srečnik, 
Marjeti Nemc, Kristini Golmajer, Mariji 
Kavar in aktivistu Francu Jancu. Predsed-
nica tudi zagotavlja, da sta pomoč dobili 
dve družini izmed mnogih, ki so bile v 
tem času v hudi stiski. Kdor drugemu da, 
tudi sam ima.

igrački, ki se ji otrok odreče v korist 
drugega. Tako se rojeva solidarnost, ki 
je v tem današnjem času tako potrebna 
in dragocena! Hvala vam, Ježki, za vaše 
ježke, ki smo jih razdelili med otroke in 
z njimi razveselili tudi kakšno osamljeno 
gospo, čeprav jih je prehitro zmanjkalo, 
da bi lahko ogreli vsa osamljena srca. 
Hvala vam za vse vaše objeme, ki ste jih 
podarili meni, da jih lahko delim naprej. 
Vsem iskrena hvala!
Svetovalnica v prostorih KS Bistrica vam 
je na voljo vsako prvo sredo v mesecu 
od 17. do 18. ure in vsak tretji četrtek 
v mesecu od 10. do 11. ure. V našem 
skladišču za hrano na Koroški cesti so 
uradne ure vsak zadnji četrtek v mesecu 
od 9. do 11. ure. Prošnje ali prispevke 
lahko pošljete ali prinesete v župnišče v 
Bistrici, Ročevnica 60. Naš transakcijski 
račun - SI56 9067 20000 0693 417 PB 
Slovenije. Vsem želim prijazno in bla-
goslovljeno leto 2013!

Zbrale smo se…

Zahvala župnijske Karitas Tržič – 
Bistrica 

Vaščani Podljubelja 
poplavljencem v 
Slovenj Gradcu 

Draga Koren

Nuša Meglič
Franci Janc

med ljudmi

Kohek, Helena Plevanč, Alenka Gros, Si-
mona in Draga Koren. Vesele smo bile, da 
je prišla tudi nekdanja direktorica doma 
Danica Mešič in seveda glavna pobudnica 
prostovoljstva Ljupka Cahunek. Obu-
jale smo prijetne spomine in ugotovile, 
da nam je prostovoljno delo obogatilo 
življenje. Z željo, da se še srečamo, smo 
si zaželele srečno novo leto, seveda ob 
dobrih rogljičkih, ki jih zna speči samo 
Jožica. 
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članstvu vabimo nove člane, prostovoljce, 
donatorje, ki bi pomagali pri uresničevanju 
naših ciljev. Lepo se zahvaljujemo gos-
podu županu mag. Borutu Sajovicu, ki je 
v najbolj kriznem obdobju Rdečega križa 
Tržič priskrbel 740 litrov mleka in tako 
omogočil, da smo poleg osnovnih pre-
hranskih sestavin lahko delili tudi mleko, 
katerega so ljudje najbolj veseli. 

Uradne ure imamo ob ponedeljkih in sre-
dah med 9. in 11. uro in popoldan vsako 
prvo in tretjo sredo v mesecu med 16.30 
in 18. uro. Za vse informacije smo doseg-
ljivi na telefonski številki 04 597 16 90, 
od ponedeljka do petka med 8.30 in 12.30 
ali na e-mail naslovu: trzic.ozrk@ozrks.si

• K polaganju venca pri osrednjem 
spomeniku v Gozdu je bil povabljen 
tudi g. župnik Ivo Kožuh (v civilni 
opravi). 

• Zadnji sestanek organizatorjev je bil 
sklican za 22. 10. 2012 ob 20. uri. Na 
sestanku so bile izrečene pohvalne 
besede o organizaciji in izvedbi pr-
ireditev. Predstavnikoma KZZB Križe je 
bilo ob 21. uri izročeno »PROTESTNO 
PISMO« z datumom 11. 10. 2012. Ob-
sodbe so letele od vseh prisotnih, celo 
g. župnik bi slavnostnega govornika 
najraje v »arest«.

• Zadeva je bila zelo premišljeno izpel-
jana! »PROTESTNO PISMO«, dati-
rano 11. 10. 2012, predano KZZB Križe 
22. 10. 2012. Odgovora v isti številki 
Tržičana ni bilo več moč objaviti. 

• S protestnim pismom je bilo seznan-
jeno predsedstvo ZZB Slovenije, ki je 
dovolilo, da se objavi osnutek govora 
tov. Tita Turnška in njegov odgovor na 
»PROTESTNO PISMO«. 
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V letu 2012 je območno združenje 
Rdečega križa dobilo novo ekipo in 
poživilo svoje delovanje. Spomladi je 
na pobudo župana mag. Boruta Sajovica 
stekla zaposlitev strokovne sodelavke, 
konec avgusta pa skupščina in izvolitev ter 
potrditev organov OZ RK Tržič. Pisarno, 
skladišče s hrano in oblačili ter predaval-
nico za izvajanje tečajev prve pomoči za 
bodoče voznike nam je omogočila Občina 
Tržič na Trgu svobode 31a. 

V letošnjem letu bomo na skupščini spre-
jeli nov statut, ki ga usklajujemo z Rdečim 
križem Slovenije oz. zveze združenj. 
Transparentno delo, približevanje in oskr-
bovanje ljudi, ki potrebujejo našo pomoč, 
so poglavitni cilji naše organizacije. K 

Glede na objavo protestnega pisma v 
glasilu Tržičan št. 8, leta 2012, smo 
dolžni odgovor. Nikakor ne želimo, da 
bi bili bralci Tržičana neuravnoteženo 
obveščeni. Zakaj zavračamo protestno 
pismo:
Vsa leta je bila nosilec praznovanja KZZB 
Križe. Snovalci praznovanja krajevnega 
praznika v letu 2012 so se sami dvakrat 
sestali v začetku leta 2012. KZZB Križe 
je bila povabljena šele na 3. sestanek 
7. 5. 2012. V predstavljenem programu 
praznovanja KS je bilo navedeno v 6. 
točki: »V nedeljo položimo vsi predsed-
niki skupno venec (ali več) ob spomeniku 
požgani vasi v Gozdu (ali še kje)«. Zaht-
evali smo, da se spominska slovesnost v 
Gozdu odvija tako časovno kot vsebinsko 
po programu, ki se je izoblikoval v vseh 
prejšnjih letih.
• Že pred sestankom se je šušljalo o 

predhodnih dogovorih o praznovanju 
krajevnega praznika. KZZB Križe je 
pripravila zbornik o dogajanjih v štirih 
KS v letih med 1941 in 1945.

Območno združenje Rdečega križa Tržič

Odgovor na objavljeno »protestno 
pismo krajevnemu Združenju  
borcev za vrednote NOB Križe«

Igor Grguraš, foto: Noelle Kavčič

dr. Marija Šimenko Vodnjov, Jure Jerkič

med ljudmi

• Celoten govor in odgovor tov. Tita 
Turnška lahko preberete na http://www.
trzican.si/ pod naslovom: »Protestno 
pismo iz Gozda«.

• KOZZB Križe je za organizacijo 
spominske slovesnosti v Gozdu pri-
padlo 73 evrov od dotacije cca. 900 
evrov. Strošek treh vencev!

• KZZB Križe je v letu 2012 ob dnevu 
mrtvih organiziralo dve žalni komemo-
raciji. Na nobeni ni bilo nikogar od 
podpisnikov protestnega pisma.

• Podpisnike protestnega pisma še enkrat 
opominjamo, da ZZB ni nikakršna 
stranka, da smo združenje isto mislečih 
ljudi, ki želijo ohraniti vrednote in 
izročila NOB. Člani ZZB smo člani 
civilne družbe. Kot člani civilne družbe 
smo dolžni opozarjati na nam ne-
sprejemljiva dogajanja v naši družbi. 
Če tega ne bi storili bi bili sokrivi za 
dogajanja katera obsojamo. Da se v 
naši družbi dogajajo nepravilnosti so 
potrdili zadnji neljubi dogodki. 

Nihče od sestavljavcev protestnega pisma 
11.10.2012 ni imel ob podpisu nobenega 
pisnega soglasja svojih krajevnih sve-
tov. Pozabljajo, da imajo v svojih sredi-
nah tudi drugače misleče ljudi, ki jih kot 
predsedniki KS tudi zastopajo. Od kod 
jim torej ideja, da se s protestnim pismom 
opravičujejo vsem krajanom? 

KRAJEVNO ZDRUŽENJE BORCEV
ZA VREDNOTE NOB KRIŽE 
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Domače hišno ime je Kušpegar, 
priimek Meglič.

Štiri stoletja stara domačija Kušpegarjevih 
se nahaja na 850 metrih nadmorske višine, 
na sončni legi, pol ure hoda od dolinske 
šole, danes Razstavno-izobraževalnega 
središča o Dovžanovi soteski. Ima pose-
ben položaj, že veliko let tudi ugled dobro 
stoječe kmetije. Pripada ji 101 hektar ve-
lika posest; gozdov, pašnikov, travnikov 
in njiv.
Sedanji gospodar Franci ve povedati, da 
je bila verjetno še pred časom Marije Te-
rezije lastnica ogromnega posestva gro-
fica s priimkom izgovorno Kušpergar. To 
je nemški priimek. Viktor Kragl v svoji 
knjigi Zgodovinski drobci župnije Tržič 
omenja posestvo Kušperg. Med Dolinci je 
uveljavljeno domače ime Kušpegar.
Prvotna posest je segala od znanih divje 
lepih Kušpegarjevih turnov nad tunelom v 
Dovžanovi soteski do ostrega ovinka tik 
ob skali preden se začne Jelendol, tistemu 
mejnemu delu med Dolino in Jelendolom, 
rečejo Pod repam. Obsegala je vse Lena-
rtovo, Šuštarjevo, Urhovo in Pinčevo, 
je povedala Francijeva mati Tončka. 
Preizkušena, utrjena, vajena težkega dela, 
ki ga z veliko dobre volje opravlja že 51 
let, odkar se je kot dvajsetletno dekle iz 
ravninskega kraja Voglje primožila v 
bregove h Kušpegarju. Je mati devetih 
otrok. Pri hiši je še Francijev brat Joža.
Ob stari hiši, ki še vedno kaže nekdanjo 
moč in je pred leti izgledala kot majhen 
gradič, stoji nadomestna hiša. Zgradili so 
jo 1973. leta. Na stari hiši je na zunanji 
steni od treh fresk dobro vidna le podoba 
sv. Florijana, ki naj bi varovala hišo pred 
požarom. Enkrat da je pri hiši gorelo. 
Gospodarska poslopja kažejo, da je kmet-
ija kot zaselek zase. V preteklosti so im-
eli svoj mlin in svojo kovačnico. Žaga za 
razrez lesa je stala pod današnjo Žanovo 
hišo, poganjala jo je voda, ki izvira iz 
tistega dela Kušpegarjevega zemljišča, ki 
mu pravijo Mala Španka. 
Prvotna veja gospodarstva je bila 
gozdarstvo, ukvarjali so se še z oglarstvom 
in živinorejo. Poleg goveje živine so redili 
po 50 do 60 ovac, njihov svet je še posebej 
primeren za drobnico.
»Pri Kušpegarju se je izmenjalo več 
gospodarjev. Zelo umen je bil Franc 
(1882–1950). Povečal je že tako obsežno 

zemljišče, z odkupom zemlje od kmeta 
iz Loma. Za časa Franca je bilo pri hiši 
več furmanov, ki so furali les, domačega 
in baronovega iz Puterhofa, na Žago 
blizu želežniške postaje. Žage ni več, 
želežniške postaje tudi ne. Tam sta sedaj 
Spar in Hofer. Franc je dobro sodeloval z 
baronom Bornom. Bil je izredno napreden 
kmet. Imel je lastno žago, ki jo je poganja-
la Francisova turbina. Dolincem je dajala 
elektriko in razsvetljevala Dolino do zad-
nje elektrifikacije,« je poudaril Zdravko. 
Zraven žage je imel zidan mlin, v njem so 
občasno stanovali nekateri sovaščani.
Nabavil je stroj za drobljenje kamenja v 
šoder, ki ga je potreboval baron Born za 
utrjevanje kolesnic. Drobilec je Franc 
postavil na mesto, kjer je točka 13 Slov-
enske geološke poti skozi Dovžanovo 
sotesko.
Še eno pomembno dejanje za Dolino je 
treba omeniti: gospodar Franc je podaril 
zemljišče za dolinsko šolo, ki so jo gradili 
v letih 1929/30. Bil je idejni vodja in sve-
tovalec kmetom, nekaj časa tudi župan 
občine sv. Katarina. Med prvimi je na-
bavil stroje za svoje gospodarjenje. Prvi v 
Dolini je imel motor s prikolico.
Veliko ljudi je služilo kruh pri 
Kušpegarjevih. Najsibo ta ali oni gospo-
dar, vsak je spoštoval svoje posle, ki so bili 
ponosni na to, da služijo pri Kušpegarju.
Kušpegarjevi so bili poznani daleč 
naokrog tudi po svoji morendi, morenda 
je bila vedno za zaključek kakšnih večjih 
del, na primer košnje, žetve ... Takrat se je 
jedlo, pilo in plesalo. Do jutra je svoj meh 
vlekel vaški godec Dovžanov Tonček. 
Francova druga žena je bila Frančiška 
(1890–1973). Zelo gospodarna. H 
Kušpegarjevim je prišla od Ahca iz vasi 
Hudo. Izredno radodarnih rok. »Rekli smo 
ji Kušpegarca. Vedno je rada dobro pos-
tregla delavcem, kot se spodobi.«
Kušpegarjevi so med vojno veliko poma-
gali partizanom, prehranjevali so tiste, ki 
so delali v Partizanski tehniki nad tune-
lom v Dovžanovi soteski. Hrano zanje so 
pripravili v posebnem sodu, malo odd-
aljenem od hiše, da partizani ne bi bili vid-
ni. Domačija je bila večkrat v nevarnosti, 
da jo požgejo Nemci, ker so slutili, da par-
tizani pri Kušpegarju dobivajo hrano.
Še po drugi vojni so imeli krasen sadovn-
jak, z izbranim sadnim drevjem; jablane, 
hruške mrgolinke, rjavke, češnje, slive, 

špingeljne, pri hiši je bilo vedno dovolj 
mošta in kvalitetnega žganja.
Pred drugo vojno so postavili čebelnjak. 
Zanj je skrbel Tona, sin Franca, oče 
današnjega dolinskega čebelarja Antona 
Megliča. Leta 1942 so pridelali toliko 
strdi, da niso imeli dovolj posode zanjo. 
Napolnili so vse škafe.
Imeli so tudi svojo apnenco. 
Pred Francem je bil gospodar Jan-
ez Meglič, stari oče Janeza Megliča, 
Žanovega, ki živi v Jelendolu.
Za Francem je posestvo podedoval sin 
Francelj (1927–1999), njegova prva žena 
je bila Marica Jakova, mlada je na porodu 
umrla (1934–1962).
Po drugi vojni so Kušpegarjevi zaradi 
denacionalizacije izgubili veliko hektar-
jev; gospodar Francelj je gospodaril v 
težkih razmerah. Utihnila sta mlin in žaga.
Danes na kmetiji uspešno gospodarita 
Franceljnova druga žena Tončka in sin 
Franci. Prevladujoči gospodarski veji sta 
gozdarstvo in živinoreja. V hlevu imata 
dvaindvajset repov.
Še zmeraj je posestvo veliko. Franci je 
povedal, da je nemogoče obhoditi vse 
parcele v enem dnevu. Večinoma je 
zemljišče v enem kosu, samo sedem hek-
tarjev gozda je drugod. Vsaka parcela 
ima svoje ime – ledinsko ime, zato se tu 
srečamo še s številnimi ledinskimi imeni, 
to so imena za določeno njivo, travnik, 
pašnik, gozdno parcelo, pišemo jih z ve-
liko začetnico; kažejo jezikovno pestrost 
izražanja in iznajdljivost lastnikov ne 
le te kmetije, nekaj primerov: Okrogva 
niva (Okrogla njiva), U rep (največja 
Kušpegarjeva njivska parcela, ki ima po-
dobo repa), Za travnkam (Za travnikom), 
Pod mako (Pod mlako, močvirnat svet), 
Kopiše (Kopišče), Za kajžo, Pod kovačnco 
... Na vseh so se trudili, garali, se potili, 
spoštovali in ljubili svojo zemljo rodovi 
Kušpegarjevih, tako tudi sedanji. 

Kmetija Kušpegar v Dolini

Jožica Koder – po pripovedi Zdravka Dovžana, foto: Lucija Kavčič

med ljudmi

24

Sedanji Kušpegarjev dom



tržičan   

jezik, borcem za svobodo in dali veljavo 
vsem skritim drobnim spominom na tiste, 
ki smo jih imeli radi.

V soboto, 22. decembra 2012, smo se na 
kriškem pokopališču poslovili od naše 
drage Janki.
Bili smo generacija, sošolke in sošolci, ki 
smo hodili v Osnovno šolo Križe. Ugan-
jali smo mnoge mladostne vragolije, pre-
den smo prispeli do zgornjega dela vasi, 
kjer smo bili doma. Po končanem šolanju 
smo se porazgubili vsak na svojo stran, si 
ustvarili družine, tebe pa je bolezen priko-
vala na dom in svoje najdražje. Dolgo je 
že tega, ko smo se ob dnevih okrog božiča 
dobivale sošolke pri tebi doma. Še vsa 
družina ste bili, ati, mami, Mirko, Majda 
in ti, v hiši v Križah. A usoda je kruta, 
vzame nam tisto, kar imamo najrajši. Ko 
ste ostali brez očeta, mami sama ni zmo-
gla vse skrbi za vas, otroke. Vsi skupaj 
ste odšli v Dom Petra Uzarja, kjer ste bili 
deležni tako zdravstvene kot ostale os-
krbe. Kmalu sta vas zapustila še Mirko in 
Majda in z mami sta ostali sami, vendar 
skupaj, močno navezani ena na drugo. 
Kljub bolezni, ki te je prikovala na pos-
teljo, si bila vesela vsakega obiska. Nisi 
nas pozabila. Zadovoljna si bila, če smo 

Ob dnevu reformacije in spomina na vse 
mrtve je Kulturno društvo Leše pripravilo 
slovesnost v počastitev obeh praznikov. 
Letos so s slovensko besedo sodelovale 
recitatorke iz medgeneracijske skupine 
Leske, ki se tedensko sestaja ravno v stari 
šoli. Lili, Marjana, Metka in Ana so brale 
pesmi naših znanih pesnikov. Nastopili so 
tudi pevke in pevci MPZ Dobrča, ki ga 
vodi Stane Bitežnik, ob kitarski spreml-
javi Sama Bitežnika.
Komemoracije se je udeležil tudi Alojz 
Meglič, predstavnik Zveze borcev, ki je 
ob spomeniku padlim borcem položil 
venec. Predsednik KS Leše Primož 
Meglič je ob zaključku komemoracije vse 
prisotne povabil v šolo na kratek klepet ob 
čaju. Kot vedno so se domačinke izkazale 
s pogostitvijo. S svojo prisotnostjo smo 
izkazali spoštovanje borcem za slovenski 

ti ob obisku natrosile novic iz domače 
vasi. Draga Janki! Pogrešali te bodo tvoji 
domači, prijatelji, pogrešali te bomo tvoji 
sošolci. Radi smo te imeli in verjemi, os-
tala boš v naših mislih. 

Sošolke in sošolci 8. razreda  
Osnovne šole Križe 1965-1966

Janki Vovnik (8. 6. 1951–18. 12. 2012)

Komemoracija pri spomeniku ob 
stari šoli v Lešah

Boris Šter 
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Nekoga moraš imeti rad,
pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen,
nekomu moraš nasloniti roko na ramo,
da se, lačna, nasiti bližine,
nekomu moraš, moraš, …
                                           /I. Minatti/

V spomin

V prvih decembrskih dneh leta 2012 
smo se na kriškem pokopališču tiho 
poslovili od 97- letne gospe Marije 
Faganel iz Sebenj. Zadnja leta svojega 
življenje je našla svoj dom v Domu Pet-
ra Uzarja, kjer je jesen njenega življenja 
tekla lepo in prijazno, kjer je prav tako 
sijalo sonce in padal dež, kjer je bilo 
veselje, pa tudi žalost in solze … Prijaz-
na, skromna, a včasih zamišljena gospa 
srebrnih las se je znala vedno poveseliti 
s slehernim obiskovalcem, se pozan-
imati, kako teče življenje zunaj doma, 
se spomniti na povojne ideale, delo v 
tovarni Peko in Zvezi borcev Tržič in ne 
nazadnje na vsa tista prebrana dela Si-
mona Gregorčiča in Ivana Minattija …

Marija Gradišar
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v preštevanju 
vseh hipov 

- za istim časom.

Vse do konca 
štetja svojega.

Do - neštetja.

3.
Pride čas, ko na poti 

v nek trenutek
jutrišnjega dneva,

v nek »bo«, 
prestopimo 
iz tu in zdaj
v - nič več. 

V - »ne–bo«.
Da, mogoče,
tudi v nebo.

4.
Pride čas, ko srce izve, 

da ni bilo, 
bílo in odbílo 

svoje hipe zase le.

Da je bilo,
za vse 

okoli sebe.
Za njo. Za njega. 

In za njih.

5.
Pride čas, ko srcu, 

ki odide, ki preneha
šteti
biti,

se odpre 
drugačen čas. 

Čas drugih src.
Čas nas vseh, 

ki v sebi nosimo 
naprej spomin 

na to srce 
ki je nekoč bilo 
in bílo z nami.

Čas nas vseh, 
ki nosimo spomin

na vse 
kar smo delili 

z njim si tostran 
med seboj.

Tostran - pred usodno,
večno 

črto, ki ločuje 
čas od časa.

Minulost 
od časa tu.

6.
Srca, ki nehajo šteti,

to, čemur pravimo življenje
odidejo iz časa.
Odidejo od nas.

Od »tu« in »zdaj«
se življenja naša

tako selijo 
v pripoved in spomin.

V čas besede.

V čas na tej strani
besede.

1.
Pravimo, da srce veruje, verjame, da je 
razumno, da spregovori, da misli na ne-
koga, da bije za nekoga … Srce torej ni 
le sedež življenja, ampak tudi sedež upov 
vere, misli, razuma. Pravimo tudi »srčna 
vera«. In kaj nam pomeni izraz srčen? 
Za človeka pravijo, da je srčen, kadar 
je nepopustljiv v tistem, česar se poloti. 
Srčnost je mera za vztrajanje v dejanju, 
srčnost nam je včasih tudi mera za značaj. 
Zato tudi poimenujemo lastnosti značaja 
po srcu: ozko-srčnost, dobro-srčnost, pri-
srčnost, brez-srčnost. Te besede o značaju 
srca pišem v spomin na Marjana, človeka, 
prijatelja, za katerega so vsi govorili, da 
je srčen. Da ga je krasila neuklonljiva in 
posebna vera srca.
2.
In tak bo moj in naš spomin nanj, na Mar-
jana: Bil je možak, kot ne vsak. Zaznam-
ovan s posebnimi, tudi izjemnimi last-
nostmi. Z bistrostjo prodornega, hitrega 
pogleda, ki marsikaj izve in ve. Samouke, 
skoraj kačje hitre misli. Skalno srce navz-
ven, a dobro, kadar se je odločilo dati. 
Veljak besede, kadar je bila dana. Mož de-
janja, ki ne odreče pomoči, včasih celo na 
lastno škodo. Pokončne vere, da, včasih 
celo preveč pokončne. In včasih tudi 
preveč ujete v svoj prav. A vsem je dala 
krila, kadar je poletela. Ni poznal besed: 
»To se ne da«. Zanj je bilo rešljivo vse. 
Vse, prav vse je bilo zanj izziv, tako da 
se je lotil sleherne zamisli, opravila, dela 
z ostrino misli, kakor reševalec zagon-
etk: in vedno našel rešitev na svoj izviren 
in bistroumen način. Bistrost duha, dar 
opazovanja in sklepanja so bile njegove 
opazne lastnosti. Če odštejemo napake 
in trmo, ki jih lahko imamo za znamenja 
trdosti značaja in nepokornega jaza, bi 
lahko bil vzornik mnogim.
Iz Marjana je pogosto sevala molčeča 
odločnost. Nepopustljiva do sebe. In 
mnogokrat do drugih. Trmasto molčanje, 
ali ostra zavrnitev, kadar mu premislek ali 

Svojo prvo besedo
iščemo dolgo. 
Zadnjo izrečemo tiho, 
v en sam izdih…

Med njima je, 
kar imenujemo življenje, 
vse, kar si povemo, 
ali kar si zamolčimo.

izvirna bistrost nista dovolila strinjanja.
Prepričan sem, in vem, da so tudi vsi, ki 
so ga poznali, da bi bil, če bi bil deležen 
v mladosti prave pozornosti in če bi imel 
priložnost priti do pravih šol zanj, lahko 
zrasel Marjan v velikega in znanega moža, 
mogoče celo na področju inovacij in zna-
nosti. 
Imel sem srečo, da sem ga poznal. Njegovi 
sokrajani so lahko ponosni, da so ga imeli 
v Podljubelju, v tem lepem, malem kraju 
pod gorami.
Oprostili si bomo zdaj misli, ki ne sodijo 
v ne-bo niti med nas. Spomnili se bomo 
njegovih besed. Veselih, nasmejanih in 
tudi tistih, ki so zabolele. In spomnili se 
bomo včasih tudi tistih neizrečenih besed, 
ki jih je zadržal le zase, a smo jih zaslutili 
v njegovem predirnem pogledu.
Ostajajo le še podobe spomina. Spomina 
na njegovo kleno, samoniklo, kot skala 
krepko življenje.
3.
Srce je tudi naša naprava za štetje časa. 
Srčna mišica nam je dana za življenje, za 
utrip, za štetje, za mero vsakega dne na tej 
strani življenja. Zato pravimo, da se srce 
ustavi, obstane, ko »je čas«, ko »pride 
njegov čas«. 
Ko obstane, na robu življenja, se njega 
štetje sešteje v spomin. Med drugimi (v 
njih času), ostanemo le še po spominu. 

Vse te misli me obhajajo, ko se spomnim 
na Marjana. In tako je nastal tudi ciklus 
pesmi o času in srcu, posvečenih njemu.
 
Podljubelj, 12/11/2012.

ČAS NA TEJ STRANI BESEDE
za Marjana

1.
Pride čas, ko stopiš 

iz časa svojega
iz sebe 

- v ne-bílo.

Pride čas, ko se nebo 
zapre očem
in srce izve, 
zakaj je bílo 

– in bilo.

2.
Pride čas, ko srce izve, 
zakaj je nebo nad nami 

– razpeto le za tiste, 
ki so skupaj 
v istem času.

Ki živimo skupaj

V spomin Marjanu Maliju (besede ob slovesu)

mag. Igor Likar
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vabila, obvestila, razpisi 

Šola za starše je namenjena vsem bodočim 
staršem v drugi polovici nosečnosti. 
V okviru svojih zmožnosti vam bomo 
poskušali odgovoriti na številna vprašanja, 
ki se vam porajajo ob prihodu novega 
družinskega člana.

Srečanja se pričnejo vsak drugi ponedeljek 
v mesecu ob 18. uri v predavalnici 
Zdravstvenega doma Tržič. Planirani ter-
mini v letu 2013: 11. februar, 11. marec, 8. 
april, 13. maj, 10. junij,

Pogumno in smelo smo zakorakali v 
leto 2013, saj si želimo, da znanje, ki je 
za človekov razvoj ključnega pomena, 
tudi prek Ljudske univerze Tržič pride v 
čim več tržiških gospodinjstev. Kakov-
ost življenja predstavljata neodvisnost in 
avtonomija in vsi si želimo biti samosto-
jni, neodvisni, se dobro počutiti, veliko 
vedeti, biti pozitivno naravnani, ostati 
razmišljujoči v naši družbi, zato smo v 
okviru projekta programov splošnega ne-
formalnega izobraževanja za vas pripravi-
li organizirano pridobivanje novega 
znanja in posledično s tem razpisali kar 
nekaj izobraževalnih oblik. Pomembna je 
vključenost čim več ljudi v vseživljenjsko 
izobraževanje, ki pomembno vpliva 
na kakovost življenja, da pa bi bilo 
Tržičanom to čim bolj dostopno, ponuja-
mo brezplačna izobraževanja, namenjena 
različnim ciljnim skupinam, in sicer:

Za brezposelne: Računalniška pismenost 
za odrasle (začetna stopnja), 
za starejše od 45 let: Začetni računalniški 
tečaj (termin: ponedeljki 9.00-12.00), 
za starejše od 35 let z dokončano največ V. 
stopnjo izobrazbe: Nadaljevalni računal-
niški tečaj (termin: srede 17.00-20.00), 

Šola za starše

Brezplačni programi Ljudske
univerze Tržič

Nataša Kavar

mag. Metka Knific (info@lu-trzic.si), foto: Kristina Zupan

9. september, 14. oktober, 11. november, 
9. december.

Prijavite se lahko v Zdravstveno vzgo-
jnem centu po tel. 04 598 22 32 ali 051 
624 560 ali po e-pošti zdravstvenavzgo-
ja@zd-trzic.si. Kontaktna oseba je Nataša 
Kavar, dipl. med. sestra.
OKVIRNA VSEBINA SREČANJ:
nosečnost in porod (potek,vloga očeta pri 
porodu), nega novorojenčka, značilnosti 
in posebnosti poporodnega obdobja, 

Za starše osnovnošolskih otrok in brez-
poselne: Nadaljevalni tečaj angleškega 
jezika (termin: ponedeljki 16.30-18.30  in 
(ali) srede 15.00-17.00).

Druga brezplačna ponudba: Svetopisem-
ska življenjska vodila (torki 9.00-11.15), 
praktične delavnice na temo osebnostne 
rasti (torki 11.30-13.00), predavanje Kako 
izdelati osebni finančni načrt (četrtek, 
21. 2., 16.00-19.00), Razsežnosti sakralne 
dediščine Tržiča (torki 16.30-17.30). 

Finančne spodbude za rabo obnovljivih virov 
in večjo energetsko učinkovitosti
stanovanjskih stavb v letu 2013 

V Uradnem listu RS št. 03/2013 sta bila objavljena dva nova 
razpisa, in sicer razpis 18SUB-OB13 za nepovratne finančne 
spodbude občanom za naložbe v rabo obnovljivih virov energije 
in večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb ter razpis 

vloga patronažne med. sestre v družini 
z novorojenčkom, komunikacija med 
staršema, družina in spremembe v njej ob 
prihodu novega družinskega člana, pre-
hrana novorojenčka in dojenčka (dojenje, 
mešana prehrana), kako ravnati, ko otrok 
zboli, zobozdravstvena vzgoja (nega in 
razvoj zobkov v prvem letu), tehnika di-
hanja, sodelovanje, sprostitev med poro-
dom.

PREDAVATELJI: Andreja Horžen, dipl. 
babica, Cvetka Debevc,višja med. sestra, 
Nataša Kavar, dipl. med. sestra, Alenka 
Fortuna,višja fizioterapevtka, Hermina 
Dolinar Krese, dr. med., spec. pediater.

Za računalniške tečaje se prijavite osebno 
18. 2. 2013 od 10. do 12. ure na Ljudski 
univerzi Tržič, Šolska ulica 2. V kolikor  
mesta še ne bodo zapolnjena, pa še 19. 
2. 2013 od 15. do 16. ure. Za vse ostale 
izobraževalne oblike se lahko prijavite ka-
darkoli, tudi prek tel. številke 04/592 55 
51 ali e-pošti na info@lu-trzic.si.

Imamo še nekaj prostih mest za (plačljiv) 
nadaljevalni in začetni tečaj nemškega 
jezika; prijave zbiramo do zapolnitve 
mest.

Naj vam cilji, ki si jih zadate, predstavl-
jajo izzive, izzivi pa naj vas vodijo k us-
pehu. Trud ne pomaga le pri doseganju 
ciljev, temveč spodbuja tudi ohranjanje 
dobrega počutja in zadovoljstva.

19SUB-OB13, namenjen za nepovratne 
finančne spodbude za naložbe v rabo ob-
novljivih virov energije in večjo energetsko 
učinkovitost večstanovanjskih stavb. Več 
informacij lahko dobite na spletni strani 
ENSVET (www.trzic.si/esp.aspx), celotna 
razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani Ekološkega sklada RS (www.
ekosklad.si).
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ – 
FEBRUAR 2013
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je  
objavljen tudi na spletni strani www.trzic.si/prireditve

vsak ponedeljek ob 18. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• DELAVNICA ZA ODRASLE: ODKRIVAMO LEPOTO
 ČIPKE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

vsak četrtek ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 8. 2. 2013, ob 10. uri izpred koče na Kriški gori
• 7. SPOMINSKI POHOD ŠTEFANA BUKOVCA; PD Križe

petek, 8. 2. 2013, ob 18. uri v stari šoli v Lešah
• KULTURNI DAN; KS Leše                                                     

sobota, 9.2.2013,  od 8. do 13. ure na Trgu svobode v Tržiču
• TRŽNI DAN; Boris Šukalo v sodelovanju
 z Občino Tržič in TD Tržič

sobota, 9.2.2013, ob 15. uri v Sokolnici
• MAŠKARADA ZA NAJMLAJŠE; Splošno športno
 društvo Tržič

sobota, 9.2.2013 v Restavraciji Raj
• PUSTOVANJE DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ;
 Društvo invalidov Tržič

sobota, 9. 2. 2013 iz Tržiča
• NOČNI PLANINSKI IZLET: VALVASORJEV DOM POD
 STOLOM (1181M); PD Tržič

sobota, 9. 2. 2013, ob 19. uri v domu krajanov v Podljubelju
• PORTRETI TRŽIŠKIH LJUBITELJSKIH KULTURNIKOV:
 FILMSKI PORTRET KARLA AHAČIČA; ZKO Tržič v
 sodelovanju s KUD Podljubelj

sobota, 9. 2. 2013 (tudi 16. 2. in 23. 2.), od 17. do 19. ure  
na Balosu 4, v prostorih društva
• DELAVNICA NAUČIMO SE VALČEK IN POLKO -
 4 delavnice; KD Folklorna skupina Karavanke

nedelja, 10. 2. 2013, od 14.30 dalje pred poslovalnico  
Mercator na Cankarjevi cesti v Tržiču
• TRŽIŠKO PUSTOVANJE; TD Tržič v sodelovanju z
 Občino Tržič

ponedeljek, 11. 2. 2013, od 17. do 19.30 v domu krajanov  
Lom pod Storžičem
• ZIMSKA LIGA V STRELJANJU Z ZRAČNO
 PIŠTOLO - 3. KOLO; ŠD Lom pod Storžičem

ponedeljek, 11. 2. 2013 (vsak drugi ponedeljek v mesecu)  
ob 18. uri v predavalnici ZD Tržič
• ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

torek, 12. 2. 2013, ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
• PUSTNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ;
 Glasbena šola Tržič

torek, 12. 2. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• LITERARNI VEČER: PREDSTAVITEV KNJIGE
 VENCI – POVEST O BELTINŠKI BANDI Z VLADOM
 KRESLINOM;  Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 13. 2. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREDINO PREDAVANJE: ŠTUDENT DIJAKU -
 OBVPISU NA FAKULTETE; Knjižnica dr. Toneta
 Pretnarja in KTŠ

četrtek, 14. 2. – petek, 15. 2. 2013, v Kulturnem centru Tržič
• OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN
 LUTKOVNIH SKUPIN; OI JSKD Tržič

petek, 15. 2. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA
 SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 16.2.2013, iz Križev
• PLANINSKI IZLET: LISEC - OROŽNOVA KOČA; PD Križe

sobota, 16. 2. 2013, iz Tržiča
• PLANINSKI IZLET ZA MLADE PLANINCE: SANKANJE
 –TAMAR; PD Tržič

sobota, 16. 2. 2013, ob 12. uri v Kavarni Špela
• PRVO SLOVENSKO PUSH&PULL PRVENSTVO; Športna
 zveza Triatlon moči Slovenije

sobota, 16. 2. – nedelja, 17. 2. 2013 na Zelenici
• SNEŽNI PLAZOVI BREZ MEJA-lavinski tečaj;
 Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU in
 Društvo GRS Tržič

ponedeljek, 18. 2. 2013, od 17. do 19.30 v domu
krajanov Lom pod Storžičem
• ZIMSKA LIGA V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO -
 4. KOLO; ŠD Lom pod Storžičem

sreda, 20. 2. 2013, ob 16. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE
 RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 20. 2. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• POTOPISNO PREDAVANJE: DEJAN OGRINEC, Islandija;
 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 20. 2. 2013, ob 19.30 v prostorih Ljudske univerze Tržič
• SEMINAR: MALA ŠOLA IZOBRAŽEVANJA O DAVKIH ZA
 KULTURNA DRUŠTVA; ZKO Tržič

četrtek, 21. 2. 2013, ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN
 SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 22.2.2013, ob 7. uri iz Tržiča
• EKSKURZIJA V OBSOTELJE IN KOZJANSKO; 
 Društvo diabetikov Tržič

petek, 22.2.2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• PREDAVANJE: EKO NASELJA IN TRAJNOSTNA KULTURA 
 BIVANJA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 23. 2. 2013, iz Tržiča
• PLANINSKI IZLET: KRVAVICA (909M); PD Tržič
sobota, 23. 2. 2013, ob 19. uri v Domu Krajanov Podljubelj
• KONCERT GLASBE ZA DUŠO: Ansambel Lajb z
 gosti, ans. Zarja, Fantje s treh bregov, MePZ Sele
 (A); KUD Podljubelj

nedelja, 24. 2. 2013, na Zelenici
• TEKMA ZA SLOVENSKI POKAL V TEKMOVALNEM
 TURNEM SMUČANJU; Društvo GRS Tržič

ponedeljek, 25. 2. 2013, od 17. do 19.30 v domu krajanov 
Lom pod Storžičem
• ZIMSKA LIGA V STRELJANJU Z ZRAČNO PIŠTOLO -
 4. KOLO; ŠD Lom pod Storžičem

TURISTIČNO PROMOCIJSKI IN
INFORMACIJSKI CENTER TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 TRŽIČ, tel.: 04 59 71 536
e-pošta: informacije@trzic.si,
spletni naslov: www.trzic.si
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ponedeljek, 25. 2. -  četrtek, 28. 2. 2013, od 10. do 12. ure  
v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• DELAVNICA ZA OTROKE: ZIMSKA PRAVLJICA;
 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 27. 2. 2013, ob 18. uri v Paviljonu NOB
• PREDSTAVITEV ZBORNIKA ALPSKI IZVIDNIŠKI
 VODI TERITORIALNE OBRAMBE;  
 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Občina Tržič in Agencija Media butik vas 
vabita na AN FLET'N VEČER, ki bo v so-
boto, 16. marca 2013, ob 19. uri v Dvorani 
tržiških olimpijcev. 

Program, ki ga bosta povezovala Saša Pivk 
Avsec in Boštjan Meglič-Peška, bodo z glas-
bo obogatili Helena Blagne, Alfi Nipič, ans. 
Saša Avsenika, Zarja, Akordi, Biseri in Lajb. 

Vstopnice bodo od 18. 2. dalje v prodaji v 
TPIC Tržič in ostalih običajnih prodajnih 
mestih.

Vabljeni.

Obljubljamo an fleten 
večer

Saša Pivk Avsec

Dom krajanov Podljubelj –
sobota, 23. februar 2013, ob 19. uri

Z vami bodo:  
Ansambel Lajb z gosti, Ansambel

Zarja, Mešani pevski zbor Sele (Avstrija),
Fantje s treh bregov in še kakšno presenečenje!

Cena vstopnice: 5 € 
Izkupiček od prodanih vstopnic
bo namenjen PGD Podljubelj.

Koncert so omogočili:
KUD Podljubelj, KS Podljubelj in Občina Tržič.

Vabljeni na koncert
glasbe za dušo

DNEVI ODPRTIH VRAT
Pred vami je vpis otroka v vrtec.

V času od 25. 2. do 27. 2. 2013 vas vljudno vabimo 
v naš vrtec na obisk, kjer si boste lahko ogledali in 

začutili utrip vsakdana otrok.
Dnevni odprtih vrat bodo potekali po razporedu:

ENOTA PALČEK in ENOTA LOM:
v ponedeljek, 25. februarja 2013, med 9.30 in 11. uro;

ENOTA KRIŽE:
v torek, 26. februarja 2013, med 9.30 in 11. uro;

ENOTA DETELJICA:
v sredo, 27. februarja 2013, med 9.30 in 11. uro.

PRIDRUŽITE SE NAM V NAŠ VSAKDAN.

Dodatne informacije dobite na upravi Vrtca Tržič, 
telefon: 59 71 607 ali 59 71 606.

Vpis za novo šolsko leto
2013/2014

Vrtec Tržič vabi k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 
2013/2014, za vstop na dan 1. september 2013.

Vpis bo potekal v prostorih svetovalne službe vrtca na 
upravi Vrtca Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28,

od 4. 3. 2013 do 8. 3. 2013, v ponedeljek, torek in 
četrtek od 6.30 do 14.30 in v sredo od 6.30 do 16. ure.

Sprejemali bomo tudi vpisne liste za otroke, ki bodo 
dopolnili starostni pogoj:  

starost 1 leta oziroma 11 mesecev, po 1. 9. 2013.

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
• DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 3. leta
 (trajanje 6-9 ur)

• DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta
 (trajanje 6-9 ur)

• POLDNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta  
(trajanje 4-6 ur)

• CICIBANOVE URICE za otroke v starosti od 3-6 let
 (v obsegu do 160 ur letno)
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Gradbena praksa je v zadnjih dveh de-
setletjih zelo napredovala, danes se pri 
gradnji uporabljajo sodobni gradbeni in 
izolacijski materiali, ki omogočajo grad-
njo nizkoenergijskih in pasivnih stavb. V 
takih stavbah je bistveno izboljšano bi-
valno ugodje, izboljšana je učinkovitost 
rabe energije, povečana je možnost rabe 
obnovljivih virov energije, na enoto 
ogrevane površine pa se je raba energije 
zmanjšala kar za nekajkrat. Za ogrevanje, 
hlajenje in pripravo tople vode v sodob-
nih stavbah se danes več kot v dveh tretji-
nah primerov vgradi toplotna črpalka. 
Navedenemu razvoju gradbenih tehnolog-
ij so sledile tudi spremembe tehnologij 
ogrevanja, enega največjih razvojev je v 
tem času doživela toplotna črpalka kot en-
ergetsko učinkovit generator za ogrevanje, 
priprave tople vode in hlajenja stavb. Še 
več, današnja uporaba toplotnih črpalk za 
ogrevanje in pripravo tople vode ni ome-

jena samo za uporabo v sodobnih in pren-
ovljenih stavbah, vse pogostejša je prak-
sa, da se toplotne črpalke vgrajujejo tudi 
v slabše izolirane stavbe z radiatorskim 
ogrevanjem kot zamenjava ali dopolnitev 
ogrevanja. Za ogrevanje slabše izoliranih 
stavb z radiatorskim ogrevanjem se upo-
rablja toplotne črpalke, ki dosegajo višje 
temperature, sama izbira tehnično ust-
rezne toplotne črpalke in vgradnja le-te 
je zahtevnejša, ekonomsko gledano ima 
investicija daljšo vračilno dobo v primer-
javi z vgradnjo v nizkoenergijsko hišo. Če 
primerjamo ogrevalni sistem na kurilno 
olje z ogrevalnim sistemom s toplotno 
črpalko, so letni stroški ogrevanja s to-
plotno črpalko tudi pri slabše izoliranih 
stavbah nižji, kar pomeni, da je vgradnja 
toplotne črpalke tudi v take stavbe lahko 
ekonomsko upravičena. Razmerje med 
pridobljeno toploto in vloženim delom 
(električno energijo) imenujemo grelno 

število, njegova vrednost je odvisna od 
vrste toplotne črpalke in vira okoliške 
toplote. Sodobne toplotne črpalke doseg-
ajo grelno število od 3 do 5. V primeru 
delovanja toplotne črpalke z grelnim 
številom 3 za pridobitev toplotne energije 
3 kWh porabimo in plačamo le 1 kWh 
električne energije.

Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in/
ali pripravo tople vode spada med ukrepe 
učinkovite rabe energije, zato vgradnjo 
podpira tudi država. Občani so upravičeni 
do pridobitve nepovratne finančne spod-
bude, če se prijavijo na javni razpis 
18SUB-OB13, objavljen v Uradnem 
listu RS št. 03/2013, in vgradijo toplotno 
črpalko skladno s pogoji razpisa.

Več informacij o učinkoviti rabi energije, 
rabi obnovljivih virov energije in prido-
bitvi finančnih spodbud lahko dobite v 
energetsko svetovalni mreži ENSVET 
(www.ensvet.si) oziroma v Energetsko 
svetovalni pisarni na Občini Tržič, ki 
deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, za 
obisk se predhodno dogovorite po tel-
efonu 04  59 71 552 ali se naročite preko 
spletne strani http://www.trzic.si/esp.aspx 
(naročanje na brezplačno svetovanje). 

Toplotne črpalke za ogrevanje – 
uporaba v praksi
mag. Samo Cotelj

naše okolje, obvestila

SUBVENCIJA DO ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Ljupka Cahunek

Od 1. 1. 2012 v skladu z novo socialno zakonodajo o pravici do 
subvencije za vrtec, na podlagi vloge, z odločbo odloči pristojni 
center za socialno delo. Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo 
starši za otroke, ki so dejansko vključeni v javni vrtec, zasebni 
vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega 
proračuna. Pravica do znižanega plačila vrtca jim pripada od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, dodeli pa 
se za obdobje koledarskega leta ali do spremembe dejstev in 
okoliščin, ki vplivajo na priznanje te pravice. 
Starši morajo spremembe (izguba ali pridobitev periodičnega 
dohodka, sprememba števila oseb v gospodinjstvu, spre-
memba statusa, sprememba vzgojno-izobraževalnega oziroma 
visokošolskega zavoda, sprememba stalnega prebivališča) 
sporočiti pristojnemu centru za socialno delo v osmih dneh na 
predpisanem Obrazcu za sporočanje sprememb. 
Z odločbo, s katero pristojni center za socialno delo odloči 
o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o višini plačila vrtca za 
drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak 
naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem z 
novo odločbo na podlagi nove vloge staršev. 
V decembru je Center za socialno delo Tržič prejel skupaj 708 
vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 24 obrazcev za 
sporočanje sprememb, 7 vlog za štipendije in 46 vlog za izredno 
denarno socialno pomoč. Obseg dela se je na centru zelo povečal, 
vendar si zaposleni prizadevamo, da odločamo v najkrajšem 
možnem času in zakonsko določenem roku.

PUSTNO VESELJE PO TRŽIŠKO
Tržiško pustovanje, pustna nedelja,  

10. februar  2013 
TD Tržič v sodelovanju z Občino Tržič

in Željkom Preradovičem iz Kava bar M
na pustno nedeljo, 10. februarja, od 14.30 

naprej vabi tržiške maškare pred
blagovnico Mercator v Tržič na

tradicionalno Tržiško pustovanje. 

Pustna zabava se bo začela točno ob 15. uri 
s povorko maškar po tržiških ulicah v družbi 
Pihalnega orkestra Tržič in se nadaljevala

z ocenjevanjem mask ter pustnim rajanjem ob 
glasbi ansambla Lajb in s pomočjo

animatorjev in plesalcev
Plesnega studia Špela.

Program bo povezoval pustno razpoloženi 
voditelj Bojan Makovec. 

Vse maškare se bodo posladkale s pustnimi krofi. 
Najlepše in najbolj izvirne maškare bodo nagrajene.

Za več informacij o pustovanju kliknite na
www.trzic.info
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OBVESTILO
Krajevna skupnost Kovor

na naslovu Glavna cesta 14
v Kovorju odda v najem

prostor, velik približno 130 m2. 
Za dodatne informacije in 

ogled pokličite 031 632 512
(Franc Smolej).

 
Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec

oglasi

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

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

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

•  ročna avtopralnica • dodatna oprema • 

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

Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

Tu smo zato, da vam ponudimo vse frizerske 
storitve za celo družino!
- modno barvanje, gratis masaža lasišča
- trajna ondulacija, gratis masaža lasišča
 
Poleg vseh storitev vam nudimo tudi
- podaljševanje las
- nego naravnih nohtov 
- gelirane nohte
 

UGODNOSTI V NAŠEM FRIZERSKEM STUDIU
STALNI 15 % POPUST ZA UPOKOJENCE!!

VSAKO DESETO STRIŽENJE GRATIS!
 
Nahajamo se na GOLNIKU 56
(poleg trgovine Mercator)

FRIZERSKI STUDIO MIRA-M, tel.: 040545694

ODPRTO VSAK DAN OD 7. do 19. ure
ob sobotah 7. do 12. ure
Nudimo tudi možnost obiska na domu!

Nagradno vprašanje se glasi:
Ali je Frizerski studio Mira-M le studio za ženske?

Odgovore nam do 20. februarja pošljite na naslov 
uredništva: TPIC Tržič - Uredništvo Tržičana,
Trg svobode 18, Tržič, ali po elektronski pošti na
informacije@trzic.si.

NAGRADE 
1. BARVANJE + FEN FRIZURA
2. FEN FRIZURA + STRIŽENJE
3. NEGA NARAVNIH NOHTOV

Nagrajenci Avto šole Rondo  

Nagrajenci 8. številke Tržičana v letu 2012, ki jih za 
pravilen odgovor (v šoli vožnje RONDO poučujejo A1, 
A2, A in B kategorijo), nagrajuje Avto šola Rondo so:  1. 
nagrado (brezplačni CPP) prejme Teja Primožič, Sebenje; 
2. nagrado (3 brezplačne ure vožnje) prejme Sonja Ahačič, 
Podljubelj; 3. nagrado (2 brezplačni uri vožnje) pa prejme 
Ani Lovišček, Zelenica. Čestitamo.

VAS ZANIMA LEP IZGLED IN DOBRO POČUTJE?




