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Uvodnik

Marinka Stanonik

Pestro februarsko dogajanje, polno kulture in 
zanimivih maškar, je že napovedalo prihod 
prvega spomladanskega meseca, ki poleg prebu-
janja narave prebuja tudi naše razpoloženje, nas 
obogati z dobro voljo, pozitivno energijo in razi-
granostjo. 

Ob dnevu žena in materinskem dnevu bomo na-
menili pozornost, lahko le v obliki prijazne be-
sede ali šopka rož, ženam, materam. Otroci pa 
bodo svojo ustvarjalnost pokazali pri izdelovan-
ju hišic za gregorjevo in barvanju pirhov ob 
prihajajočih velikonočnih praznikih. 

Lepe  velikonočne praznike vam želimo tudi iz 
uredništva Tržičana. Naslednja številka Tržičana 
bo v vaših domovih spet maja in - glede na vaše 
dosedanje prispevke - pestra.

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:  
Spuščanje Gregorčkov po Tržiški Bistrici, 
avtor M. Kunšič, iz fototeke Tržiškega muzeja.

Naslov uredništva:
Turistično promocijski in informacijski center 
Občine Tržič
Občinsko glasilo "Tržičan"
Trg svobode 18, 4290 Tržič
urednistvo.trzican@gmail.com,  
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,
ISSN 1581-4831
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v neposredni bližini, hotel Gora (bivši 
TGT), Gostilna pod Dobrčo, Gostišče Slu-
ga, prostori nekdanje Abanke. Lahko smo 
še boljši pri ponudbi turističnih ali kmetij 
odprtih vrat. Manjka nam individualnih 
prenočitvenih kapacitet za krajše bivanje 
v slabo izkoriščenih objektih zasebnega 
lastništva.

Inovativni in podjetni na številnih lokaci-
jah dokazujejo, da se da. Imamo sloven-
sko naj kočo na Dobrči, vedno aktualne 
Kofce, za vse sankače vedno prenatrpano 
kočo pod Storžičem, izvirno kulinariko v 
Karavli ter zgodovinsko obiskano preno-
vljeno Zelenico. Tradicionalna gostišča 
delujejo in se bore z recesijskimi težavami 

in močnim upadom potrošnje, za zado-
voljstvo strank je in bo potrebno ponujati 
vedno kaj novega, drugačnega. 

Občina s svojimi projekti sodeluje pri 
razvoju turizma in spodbuja vse zanimive 
projekte. Občina je sodelovala pri izvedbi 
projekta Roženvenska pot, ki ima dober 
obisk, tržni dan se je prijel in daje dobre 
rezultate. Sodelovali smo pri izgradnji in 
vsebinski nadgradnji koče na Zelenici. 
Prenovili smo Trg svobode, zgradili cesto 
v Gozd in drugo javno infrastrukturo, ki je 
pomembna za razvoj turizma. Na Občini 
nas še veliko dela čaka na promociji naših 
potencialov. 

Zato že v tem letu na Občini Tržič 
načrtujemo izvedbo več turističnih pro-

V sredinah, kjer je bilo veliko industrije, 
se zgodovinsko turizem nikoli ni pretirano 
razvijal. V prejšnji državi je bilo lažje, 
lagodneje in hitreje zaslužiti v tovarni. 
Časi so se že in se bodo še spreminjali. 
Pri velikoserijski proizvodnji iz tekstila, 
usnja, pa žal tudi lesa še dolgo ne bomo  
konkurenčni niti v Sloveniji niti v Evropi. 
Lahko smo dobri v posameznih nišah.  
Dva izmed takih sta lahko turizem in gos-
tinstvo. 

Priložnosti je ogromno, le z znanjem 
in pogumom jih moramo izkoristiti. 
Turistični obisk v mestu in občini se rah-
lo, toda konstantno povečuje, naš izziv 
pa mora biti podaljševanje povprečne 

dobe bivanja turistov. Obiskovalcem 
imamo marsikaj pokazati, tako mestno 
jedro, Tržiški muzej, sakralno dediščino 
kot tudi neokrnjeno naravo. Tržiške gore 
in obljudene živinorejske planine so že 
desetletja magnet za obiskovalce. Več 
lahko naredimo na ponudbi in proizvod-
nji zdrave domače hrane. Možnosti za 
rekreativni turizem so iznajdljivim ne-
omejene. Tradicionalne prireditve kličejo 
po nadgradnji, še vedno pa imajo soliden 
obisk.

Priložnosti, na katere želim še posebej 
opozoriti, so že zgrajeni, a žal zaprti gos-
tinski in turistični objekti. Teh objektov je 
precej, kar pa pomeni, da je ravno toliko 
tudi novih priložnosti. Ponujajo jih hotel 
Kompas na Ljubelju, Kozorogova ploščad 

Sodoben turizem je realna 
možnost zaposlovanja in razvoja
mag. Borut Sajovic, foto: arhiv Občine Tržič
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jektov. Največji je zagotovo revitalizacija 
letnega kopališča, kjer se bo ob sofinan-
ciranju EU uredilo turistično-kulturni 
center. Poleg tega sofinanciramo razvi-
janje novih vsebin na Zelenici, gradila se 
bo atraktivna razgledna pot v Dovžanovi 
soteski. Za evropska sredstva kandidira-
mo tudi za projekt urejanja Udin boršta, 
ki se dotika mokrišča Blata in Poti treh 
zvonov. 

Kot rečeno, je več pozornosti potrebno 
posvetiti promociji, zato se delo našega 
TPIC-a usmerja v dodatno promocijo 
občine po Gorenjski in Sloveniji, za 
kar se bo izdelala nova celostna podoba 
občine, promocijski film in pripravil prvi 
turistični vodnik občine. V letošnjem 
letu načrtujemo tudi večji skupni nastop 
tržiške obrti, podjetništva in turizma na 
jesenskem celovškem sejmu Herbstmesse.

Možnosti za zaslužek in delovna mesta 
na področju turizma je možno zagotoviti 
ob slogi, sodelovanju in znanju. Največja 
težava pa bo ob nedelovanju bank začetni 
kapital. Ena od možnosti so uspešna pri-
java na razpise. Med drugim si želim tudi, 
da se s projekti Šuštarske nedelj, Minfosa 
ter drugimi dejavnostmi novim časom 
uspešno prilagodi tudi Turistično društvo 
Tržič.

Možnosti, priložnosti in dobri zgledi torej 
so. Sodelovanje in povezovanje vseh v tu-
rizmu pa je nujno in bi moralo biti samou-
mevno. Če imate predlog, idejo ali željo 
po sodelovanju, nam to sporočite nam na 
elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. 

Občina Tržič v letošnjem 
letu načrtuje izvedbo 

javnega razpisa za  
nepovratna sredstva za 
razvoj podjetništva in  
gospodarstva. Pravna  

podlaga je pravilnik, ki  
je v osnutku dostopen  

na www.trzic.si.  
Vabimo vas, da predloge  
in pripombe posredujete 

do 21. 3. 2013 na  
obcina.trzic@trzic.si.  

Zimska adrenalinska doživetja ponuja tudi okolica Tržiča

Zelena kartica gosta Gorenjske je nova 
turistična kartica ugodnosti
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zgodb, v katerih predstavlja ljubezen in 
življenje londonskih umetniških krogov. 
Zanimivi so predvsem odnosi med 
moškimi in ženskami. Tako v eni od zgodb 
spremljamo ženo in njenega ljubimca, po-
leg tega pa se v ljubezenskem gnezdecu 
pojavi tudi mož. In da bo mera polna se 
pogovor moža in ljubimca vrti okrog 
ženske, ki je obema naklonjena. Zgodba 
o mladenki, ki na obisk k mami pripelje 
svojega izvoljenca, je zgodba današnjega 
dne. Le da smo tukaj priča starejšemu 
vzhodnjaškemu ljubimcu in v življenju 
izgubljeni angleški mladenki. Pokukajmo 
še v zgodbo o ločenem očetu, ki svoja si-
nova pelje na pustolovsko igrišče, pri tem 
pa se spogleduje z mamami drugih otrok. 
In nesmrtna ljubezen ljubimcev, ki si 
zaželita modrih stolov. Trnova pot ju vodi, 
da si jih prineseta v stanovanje. A potem, 
ko se zjutraj zbudita, so okrog njune mize 
ljubezni čudoviti stoli, ki jima lepšajo dan.

Valerija Rant Tišler

Paolo GIORDANO:  
SAMOTNOST PRAŠTEVIL
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011
V knjigi spremljamo usodo dveh mla-
dih oseb, ki sta zaradi spleta naključij 
drugačna od drugih. Drugačnost pa je 
problematična v vseh obdobjih življenja, 

Marko SOSIČ: 
BALERINA, BALERINA
Trst: Mladika, 1997

Avtor je rojen v zamejstvu, tržaški Slove-
nec. Kratek roman se dogaja v kraški vasi, 
vendar bi se lahko kjerkoli. Balerina je 
deklica, božji otrok, kot je Kosmač ime-
noval večne otroke, ki kljub letom, ki jih 
nizajo, nikoli ne zmorejo samostojno skr-
beti zase. Kar naenkrat je prenehala govo-
riti, se igrati, se začela držati zase in kdo 
ve kaj misliti. Po ure in ure stoji na prstih, 
zato ji začnejo praviti Balerina. Njen ose-
bni svet je ozek in enostaven, omejen na 
domačo kuhinjo in njene obiskovalce, 
najbližje domače, na čisto sedanjost, še ta 
svet in onostranstvo sta enako živa. Sebe, 
domače in ostalih nekaj poznanih ljudi 
spremlja kot kamera, lebdeče beleži njiho-
va hrepenenja in hotenja. To je preprosto 
življenje preprostih ljudi v šestdesetih letih 
dvajsetega stoletja. Največje bogastvo so 
si eden drugemu.

Marinka Kenk-Tomazin

Jože URBANIJA:  
VLADATI ZA VSAKO CENO
Kamnik, samozaložba, 2012

V ospredju zgodbe je zasvojenost z oblast-
jo, kot pove že naslov. Že v preteklosti je 
ta zasvojenost povzročala vojne, uničenja, 
gorje celotnemu človeštvu in danes ni nič 
drugače. To problematiko je avtor ujel v 
zgodbo o treh obsedencih z vladanjem, 
Danilu, Adolfu in Jacku, ki jih pohlep 
in sla po vladanju nad celotnim svetom 
žene v nesprejemljiva dejanja. Na svetu 
želijo uničiti ljubezen, uničiti človeštvo. 
V ospredje postavi vprašanje istospolne 
ljubezni in obstanka družine. Odgovore na 
vprašanja, kaj je prav in kaj narobe, kako 
delati dobro, vprašanja splošne družbene 
norme, ali bo svet obstal, se rešil tiran-
skih zasvojenih voditeljev … pa poiščite v  
knjigi, vse do pretresljivega konca.
Kot pravi avtor: »Ko si v dilemi, ali nekaj 
narediti ali ne, si reci: kaj bi se zgodilo, če 
bi vsi ljudje tako delali? Potem boš vedel, 
ali se boš odločil prav ali ne.«

Martina Klemenčič

Hanif  KUREISHI:  
Polnoč ves dan
Ljubljana: Študentska založba, 2012

Angleški pisatelj pakistanskega rodu je 
slovenski publiki dobro znan. Njegov ro-
man Buda iz predmestja je bil zelo bran. 
Tokrat se nam predstavlja z zbirko kratkih 

spremljamo, poročamo
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OBVESTILO
NATEČAJ »PROSTOVOLJEC LETA 2012«
Mladinski svet Slovenije objavlja javni natečaj, na katerem bodo na 
podlagi prijav izbirali Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v treh 

starostnih kategorijah (do 19, 20 do 30 in nad 30 let), Naj mladinskega 
voditelja, Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. 

K sodelovanju pozivamo posameznike, društva, zavode ali druge 
institucije, da svoje prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite 

na natečaj. Za vse izbrane prostovoljce, njihove mentorje oz. 
predstavnike prijaviteljev bo predvidoma v juniju 2013 organizirana 

zaključna prireditev s podelitvijo priznanj, ki predstavljajo pohvalo za 
opravljeno delo ter spodbudo za nadaljevanje prostovoljnega dela.

Dokumentacija za prijavo, kjer so navedeni tudi pogoji za sodelovanje,  
je dosegljiva na spletni strani: http://www.mss.si/sl/novice/816/2012/ 

objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2012,  
prijavnice lahko dobite tudi v papirnati obliki  

(kontakt: prostovoljec@mss.si ali 01 425 60 55, Urša Holozan).
Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec@mss.si 

Rok za oddajo prijavnic je 29. marec 2013.

še posebej v mladosti, v času odraščanja, 
saj pomeni izobčenost. Alice zaznamuje 
nesreča na smučišču, ki ji pusti trajne pos-
ledice in trdo nogo, vendar si najbolj želi 
biti sprejeta med vrstniki, bremeni pa jo 
tudi motnja hranjenja. Mattia zaznamuje 
dogodek iz ranega otroštva, ko v parku 
pusti svojo prizadeto sestrico samo in 
le-ta izgine. Mattia je matematični genij, 
vendar samotar, ki se ne najde v življenju. 
Njegova edina svetla točka je druženje 
z Alice, s katero sta sprva samo tiha za-
veznika in tolažnika, nato pa se med nji-
ma počasi splete ljubezenska vez, ki pa 
si je ne priznata. Mattia njuno razmerje 
opiše zelo dobro, saj pravi, da sta kot 
praštevilska dvojčka, ki sta vedno skupaj, 
a se nikoli ne dotikata. Mattia kot nadarjen 
matematični genij odide kilometre stran 
in zazdi se nam, da je njune skupne poti 
konec. Alice se med tem poroči z mladim 
zdravnikom, ki jo neizmerno ljubi. Ven-
dar njegova ljubezen ni dovolj, saj ona v 
srcu ljubi Mattia. Alice doživi nenavadno 
izkušnjo in pokliče Marttia nazaj domov. 
Se bosta spet zbližala, ali pa bosta šla vsak 
svojo pot?  Preberite knjigo!
To je zgodba o prijateljstvu, predvsem pa 
zgodba o samoti, izobčenosti in iskanju 
sorodne duše. Hkrati gre za zgodbo o 
družinah in nezmožnosti, da bi vzpostavili 
tople in pristne medsebojne odnose.

Martina Klemenčič

Iz Knjižnice dr. Toneta 
Pretnarja priporočajo  
v branje
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V tretje gre rado. Tudi tokratno pustno druženje naših invalidov 
je bilo nepozabno. Izvirne pustne maske so se vrtele ob zvokih 
odličnega ansambla. Ob plesu, družabnih igrah in dobri hrani smo 
se veselili pozno v noč. Trenutki, ko naši člani pozabijo na vsa-
kodnevne tegobe in skrbi, so neprecenljivi, saj gre tu predvsem 
za psihično sproščanje, za druženje s sebi enakimi, zato bomo v 
skladu s svojim začrtanim programom s temi srečanji nadaljevali.

Eno takih bo že takoj v marcu, ko bomo v gostilni Pr' Čibru, po 
kopanju v Termah Snovik, praznovali dan žena. Zato, invalidi, 
pohitite s prijavami. 

V petek, 22. marca, pa se dobimo na rednem zboru članov, ki bo 
ob 16. uri v gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva 
Bistrica v Ročevnici. Lepo vabljeni!

Z novim letom pride čas, ko društva naredijo obračun svojega 
dela v preteklem letu. V Tržiču smo kar pohiteli, saj smo to nare-
dili v soboto, 26. januarja. To sobotno dopoldne se je v Restav-
raciji RAJ zbralo čez 60 naših članov, prisotni pa so bili tudi 
gostje iz gorenjskih društev diabetikov in predstavniki tržiških 
društev upokojencev, invalidov in bolnikov z rakom. Budno je 
naše delo spremljala tudi podžupanja Andreja Potočnik.
Delo preteklega leta je bilo predstavljeno v slikah. Predsednica 
društva je opozorila na vse tisto, kar se je bistvenega dogajalo 
v društvu. Načrtovane dejavnosti so kdaj tudi odpadle, v celoti 
gledano pa je društvo izvedlo vsebinsko zelo veliko različnih de-
javnosti. Samo meritev je bilo opravljenih 2224, imeli smo 5 ku-
harskih delavnic, tik pred izidom pa je naš bilten št. 5, z naslovom 
Pasti nakupovanja.
Vsi gostje so povedali kar precej spodbudnih besed za nadaljnje 
delo in letno srečanje je minilo v najprijetnejšem vzdušju.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič je v soboto, 16. feb-
ruarja, pregledalo svoje delo na rednem letnem občnem zboru. 
Predsednik Ivan Hotko je poudaril, da je bilo leto 2012 v društvu 
precej pestro. Na začetku leta so praznovali 60-letnico, v okto-
bru pa se je delegacija društva udeležila praznovanja 60-letnice 
šoferskega društva v pobratenem mestu Ste Marie aux Mines. 
Poleg tega je bil med člani zelo odmeven izlet v Koper, kjer so 
si udeleženci ogledali zelo moderno proizvodnjo avtomobilskih 
zavor v Cimosu, popoldne pa še znamenite soline. Skozi vse leto 
pa so sodelovali v vseh preventivnih cestno prometnih akcijah v 
okviru občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu, in sicer prvi šolski dnevi, kolesarski izpiti in tekmovanje 
Kaj veš o prometu. Kar štirim dolgoletnim članom so za 50 let 
članstva v združenju podelili častno članstvo. Čestitamo!

Novi častni člani od leve Janez Meglič, Franc Zupan, Franci Slatnar in 
Karel Črtalič, v sredini predsednik Ivan Hotko 

Pustovanje tržiških invalidov

Občni zbor društva diabetikov Tržič

Občni zbor ZŠAM Tržič

Jožica Laharnar

Ana Marija Hafner 

Ana Marija Hafner 

spremljamo, poročamo
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Naše maškare
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Tržiška pustna nedel´a bila je vesela! 
Damjana Škantar, TD Tržič, foto: Studio Boutique, Dušan Podrekar in Ana Peharc 

spremljamo, poročamo

Med najmlajšimi so bile najlepše male čarovnice, simpatični mali dinozaver 
in ljubka Sneguljčica. Foto: Studio Boutique

Tržiškega pustovanja  in povorke ni brez koračnic Pihalnega orkestra Tržič. 
Foto: Studio Boutique

Ansambel Lajb je poskrbel za poskočne pustne melodije.
Foto: Studio Boutique

Pustna komisija je z vso resnostjo maškare ocenila. 
Foto: Ana Peharc 

… in najbolj črne črnke iz daljne Afrike. 
Foto: Studio Boutique

… ljubke mačke ….
Foto: Studio Boutique

Najbolj prijazna in najlepša ježevka s predsednico TD Tržič, Marjano Zupan 
Foto: Studio Boutique

Špela in plesalci iz Plesnega studia Špela so zaplesali in rajali z maškarami … 
Foto: Studio Boutique
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ZAHVALA  
V imenu organizatorjev TD Tržič, Občine Tržič in Kava bar M - Željko Preradovič s. p. se zahvaljujemo vsem nastopajočim, donatorjem, 
sodelujočim in prostovoljcem za pomoč pri izvedbi prireditve, maškaram in obiskovalcem pa hvala za izjemno velik obisk. Prešerno in pustno 
je bilo v vaši družbi! 

Z nami so bili partnerji Radio Gorenc,  Elektrolift,  Studio Boutique, Komunala Tržič, Mercator, Integral Tržič, Restavracija Raj, ŠD Dovžanova 
soteska, Romix Boris Šukalo s. p., Zdravstveni dom Tržič, Policija Tržič, Upravna enota Tržič, ustvarjalci programa Bojan Makovec - Maki, 
Pihalni orkester Tržič, Plesni studio Špela, Ansambel Lajb, pustna komisija Judita Belhar, Ana Peharc, Jožica Lavrič, Boštjan Meglič, Matevž 
Urbančnik in donatorji, ki so prispevali nagrade za najlepše maškare TD Tržič, Občina Tržič, Restavracija Raj, Lipica turizem, Mercator, 
CAR & HIFI, Gorenjska banka, Kompas Shop, Optika Aleksandra, Pošta Slovenije, Zlatarstvo Rojšek, Slovenska vojska, Državna založba
Slovenije, Elektro Gorenjska in Integral Tržič.

spremljamo, poročamo

Med najlepšimi skupinami je bila izvirna druščina snežakov.
Foto: Studio Boutique

Rajanje maškar.
Foto: Studio Boutique

Tudi letos smo v Domu Petra Uzarja s tradicionalnim pustovan-
jem poskušali odgnati zimo. Že zjutraj je bilo po domu čutiti 
pustno vzdušje, za katerega so poskrbeli v kuhinji s cvrtjem slast-
nih krofov. Kmalu so se pričele zbirati prve maske. Indijanec, 
klovn, miška, kokoška, sonce, zamorka, ciganka, hudiček, gejša 
in še mnoge druge. S prihodom naših glasbenih gostov, Kranjskih 
furmanov, pa se je pustovanje zares začelo. Bilo je obilo petja, 
rajanja, veselja in smeha. Za pisano paleto mask pa so s svojim 
sprevodom poskrbeli otroci iz OŠ Bistrica. Kot pa se za vsako 
pravo pustovanje spodobi, je strokovna žirija na koncu izbrala tri 
najboljše maske, ki so dobile sladke nagrade. 
Pravijo, da je »dobra volja najbolja«, in bodite prepričani, da nam 
je v našem domu nikoli ne zmanjka!

Tudi letos so 9. februarja 2013 najmlajše maškare napolnile dvo-
rano Sokolnice v Tržiču. Polžki, pikapolonice, čebelice, krokodi-
li, gusarji, princeske in še mnogo drugih mask je rajalo, pelo in se 
igralo ob glasbi DJ Igorja. 
Tudi letos smo med maškare brezplačno razdelili več kot 150 kro-
fov in sokov. Da je udeležba tako številna, se moramo zahvaliti 
predvsem staršem, ki ste otroke našemili in jih v takem številu  
pripeljali v Sokolnico. V upanju, da smo z rajanjem pregnali 
zimo, vas že danes vabimo na maškarado prihodnje leto.

Pustovanje v domu  
Petra Uzarja Tržič

Sokolnica polna maškar

Maja Lapuh

Metka Kolevski
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12. decembra 2013 smo v knjižnici gos-
tili znanega glasbenika Vlada Kreslina. 
Da za prireditev vlada veliko zanimanje, 
so nam že dopoldne dali vedeti telefonski 
klici, ko so nas uporabniki zaskrbljeno 
spraševali, če prireditev kljub napove-
danemu snežnemu metežu bo. Vlado je 
prišel še prej, kot smo pričakovali. Mirno 
je odšel v večnamenski prostor, kjer sta ga 
že čakala mikrofon in ojačevalec za kitaro. 
Le-tega nam je za ta večer posodil prijatelj 
avtorja tega teksta, ki si to gotovo šteje v 
čast. Gost je še počasi uglasil kitaro, nato 
pa se je večer lahko začel. Med pogovo-
rom smo se sprehodili po njegovi glasbeni 
poti, pogovarjali smo se o besedilih, kate-

V torek, 22. januarja, smo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja prire-
dili večer srbske kulture z naslovom Kolo igraj, muziku sviraj, 
pesmo zapevaj. Pred letom dni smo v knjižnici priredili bošnjaški 
večer, letos pa smo predstavili srbsko kulturo. Pri tem nam je 
pomagalo Kulturno društvo Brdo Kranj, ki ohranja nacionalno, 
kulturno in duhovno identiteto, srbsko kulturo predstavlja v 
pozitivni luči in tako bogati slovenski kulturni prostor. Hkrati 
omogočajo pristen medsebojni odnos med člani, spodbujajo med-
sebojno spoštovanje, spoštovanje drugačnosti vseh vrst ter mlade 
ljudi umikajo z ulic in od nevarnih razvad. Z društva je prišlo kar 
37 nastopajočih, ki so nam obogatili večer. Predstavila se nam je 
mladinska folklorna skupina s plesi iz okolice Vranjskega polja, 

zaplesali so Emkino in Vlasinka ter plese iz Bosilegradskega 
Krajišta. Starejša folklorna skupina je zaplesala plese Bosilegrad-
skega Krajišta ter plese, ki so bili del zmagovalne koreografije iz 
leta 2010 v Brčkem.

Pesnika Krstan Jakovljovič in Dragan Djerič sta prebrala nekaj 
svojih avtorskih pesmi. Spoznali smo tudi srbsko tradicionalno 
glasbo, ki so jo peli povsod, ob vsaki priložnosti, še posebej pri 
delu. Pesmi so sprva nastale v neki duši in kasneje nadaljevale 
svojo življenjsko pot od ust do ust, iz grla v grlo, iz srca v srce. 
Tako je še dandanes veliko takih pesmi nedotaknjenih in ne-
spremenjenih. Predstavil nam jih je veliki narodni orkester Kul-
turnega društva Brdo Kranj, prepevali sta moška pevska skupina 
in ženska pevska skupina Brđanke, ki so že drugo leto zapored os-
vojile zlato plaketo in prvo nagrado za najboljšo pevsko skupino 
na evropskem prvenstvu srbske folklore.
  
Gospod Milan Glamučanin je razložil tradicionalno oblačilno po-
dobo. Med posameznimi nastopi smo preleteli srbsko književnost, 
obudili spomin na Vuka Stefanovića Karadžića (»piši kao što 
govoriš«), Petra Petrovića Njegoša in ostale književnike. Srbija 
nam je bila predstavljena kot prelepa dežela goratega zahodnega 
Balkana, edinstvenih pisanih vasi in mest, prijetnih presenečenj, 
bogate kulture in tradicije, predvsem pa izjemno srčnih in gos-
toljubnih ljudi. Ne nazadnje smo spoznali tudi njihovo bogato 
kulinariko, ki smo jo imeli priliko tudi okusili, saj so nam njihove 
žene napekle slastnih slaščic, piškotov, bureka in odojka. Seveda 
ni manjkala tudi njihova »mekana rakija«. 
 
Preživeli smo prečudovit večer, ki nas je navdušil, in zaželeli 
smo si, da bi si Srbijo, njihove ljudi in kulturo ogledali še sami s 
kakšnim izletom tja.

rih kakovost je eden od zaščitnih znakov 
Vlada Kreslina. Od slovenske popevke 
leta 1980, čez jezno obdobje Martina Kr-
pana, ko sovražnik ni nikoli spal, mali bo-
govi pa so bili vse manjši, ker so nekateri 
z iskro v očeh prižigali nov dan. Precej 
smo govorili o Beltinški bandi, saj je avtor 
predstavljal svojo knjigo z zbranimi anek-
dotami, ki jih je doživel z možmi iz bande. 
Te očake se pač ni dalo uničiti drugače kot 
»s topami«. Objel pa nas je tudi s svojim 
žametnim glasom v duetu s kitaro, s kate-
ro sta nam predstavila nekaj uspešnic. 
Zagotovo se je ob zgoraj povedanem 
zgodilo še kaj, večer se je namreč razpo-
tegnil precej čez običajno dolžino, nato 

Vlado Kreslin v tržiški knjižnici

Večer srbske kulture
"Kolo igraj, muziku sviraj, pesmo zapevaj"

Nejc Perko

Martina Klemenčič

kulturne novice

Takole sta se srečala dva pesnika v Pretnarjevi 
spominski sobi v tržiški knjižnici.

pa je sledil še »after party« v zgornjih 
prostorih naše knjižnice. Ni zmanjkalo za-
nimivih tem za pogovor z gostom večera. 
Ja, nalašč nisem v tem tekstu uporabljal 
nobenih superlativov. Vlado Kreslin je 
enostavno ČLOVEK.
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MePZ KD Kruh Križe je s prepričljivim nastopom pod vodstvom Mance Valjavec 
prestopil regijski prag in se bo novembra udeležil regijske revije v Škofji Loki.

Podelitev Kurnikovih značk: (od leve) ob predsednici ZKO Metki Knific 
stojijo Nejc Perko, Bojan Rejc, Miha Lindav in Irena Romih.

Srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Predstava POŠ Lom »Boj na zelenjavnem vrtu«.

Karel Ahačič

Čeprav je minuli mesec najkrajši v letu, zaradi kulturnega 
praznika ponuja izjemno bero najrazličnejših duha prebujajočih 
prireditev. Spomnimo se najodmevnejših, ki sta jih organizirali 
Območna izpostava JSKD Tržič in Zveza kulturnih organizacij 
Tržič. Prvega dne v mesecu se je na 32. pevski reviji Tržič poje 
v OŠ Bistrica srečalo sedem tržiških pevskih zborov (Gorščaki, 
MPZ Društva upokojencev, ŽPZ KD Bistrica, MePZ KUD Lom, 
MePZ sv. Janeza Krstnika Kovor, MePZ KD Kruh Križe, MePZ 
Ignacij Hladnik), Janez Kikel pa je spomin občinstva vrnil k zna-
ni tržiški kulturnici Dorci Kraljevi, ki bi v tem času praznovala 
svoj 100. rojstni dan. Le nekaj dni zatem (5. 2.) so se v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja srečali ustvarjalci, ki so se prijavili na 2. 
srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča. Da literarno ustvarjanje 

v Tržiču ni brez strehe nad glavo, so na literarnem večeru doka-
zali Tanja Ahačič in Tereza Gosar (pisateljici) ter Marija Ahačič 
Pollak, Alenka Kohek, Tanja Tomazin, Franc Bohinc in David 
Ahačič. Večer so še dodatno polepšali igralka Marina Bohinc z 
dovršeno interpretacijo nekaterih prijavljenih del, župan Sajovic 
z recitacijami pesmi Dorce Kraljeve in glasbena gosta Jaša ter 
Žiga Krese. V Kulturnem centru Tržič pa se je 14. in 15. febru-
arja odvijalo Območno srečanje otroških gledaliških in lutkov-
nih skupin Tržiča, kjer se je na ogled postavilo osem gledaliških 
skupin, pri katerih je strokovna selektorica Mira Stušek odkri-
la očiten napredek dramskega izraza. Sodelovale so povečini 
osnovnošolske skupine (POŠ Kovor, OŠ Bistrica – 2 skupini, 
OŠ Tržič, POŠ Lom, POŠ Podljubelj), poleg njih pa še lutkov-
na skupina Mladinskega gledališča Tržič in Otroška gledališka 
skupina Kajzerice pri KD Kruh Križe.
Zveza kulturnih organizacij je 9. februarja v kulturnem domu v 
Podljubelju pripravila projekcijo dokumentarnega filma o Kar-
lu Ahačiču, ki predstavlja tretji sad projekta »Filmski portreti 
tržiških ljubiteljskih kulturnikov«. Predsednica ZKO, ga. Met-
ka Knific, je ob tej priložnosti podelila tudi jubilejne bronaste 
Kurnikove značke štirim članom domačega kulturnega društva.

Februarski kulturni  
kalejdoskop
David Ahačič, foto: Tereza Gosar, Gorenjski Glas, Studio Boutique
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V okviru projekta FILMSKI POTRETI 
TRŽIŠKIH LJUBITELJSKIH KUL-
TURNIKOV, s katerim Zveza kulturnih 
organizacij Tržič ohranja pričevanja o 
kulturnem in družabnem življenju Tržiča 
v njegovi polpretekli zgodovini, je bil 
9. februarja v dvorani Doma krajanov 
Podljubelj na sporedu tretji portret, in 
sicer filmski portret Podljubeljčana Karla 

Med 7. marcem in 2. aprilom 2013 bo v 
Galeriji Atrij Občine Tržič na ogled fo-
tografska razstava Marjana Ručigaja. 
Marijan Ručigaj se je rodil v Čirčah pri 
Kranju. Zaposlen je bil pri Ministrstvu 
za obrambo, kjer je soustvarjal Gorsko 
šolo Slovenske vojske. Kasneje je nada-
ljeval svojo kariero kot pomočnik-kustos 
v Vojaškem muzeju slovenske vojske 
v Pivki. Ručigaj ima fotografski naziv 
F1 – fotoamater prve kategorije. Nekaj 
let vodi fotografsko skupino pri Planin-
skem društvu Iskra iz Kranja. Organizira 

Do 5. marca je v Galeriji Atrij Občine 
Tržič na ogled razstava keramičnih mask, 
ki so jih izdelali učenci OŠ Tržič pod men-
torstvom likovnega pedagoga Braneta 
Povaleyja. Otroško umetnost se je dolgo 
časa enačilo z umetnostjo »primitivnih« 
ljudstev, zaradi česar je v odnosu do li- 
kovne umetnosti od nekdaj veljala za manj-
vredno. Na začetku 20. stoletja so avant-
gardni umetniki, kot so bili Miro, Klee, 
Dubuffet, Kandinsky, začeli sistematično 
zbirati otroško umetnost, se v njej navdi-
hovati in jo razstavljati skupaj s svojimi 
likovnimi deli. Nekateri veliki umetniki, 
kot so bili Michelangelo, Meštrović in 
Picasso, so svoja prva umetniška dela, ki 
so danes razstavljena v muzejih, ustvarili 
že kot otroci. Otrokom je tako kot tudi 
umetnikom lastna želja po likovnem ust-

Ahačiča. Gre za zanimivo življenjsko 
pot domačina in glasbenika, ki je svoj 
pečat pustil tudi v podljubeljski dolini s 
številnimi glasbenimi skupinami, ki jih je 
vodil, in s številnimi nastopi, na katerih so 
te skupine sodelovale.
Pri nastajanju portreta so poleg portre-
tiranca sodelovali Franc Janc, Milka 
Ahačič, Maja Ahačič, Miha Lindav, David 

in izvaja fotografske tečaje za planince, 
udeležuje se alpinističnih odprav in vodi 
trekinge po različnih koncih sveta. Gore 
so njegova velika ljubezen že od mladih 
dni. Postal je alpinist, gorski reševalec, 
planinski vodnik. Poleg gora je zanimanje 
njegovega fotografskega objektiva priteg-
nil tudi podzemski svet Krasa. Na tokratni 
razstavi v Galeriji Atrij se bo avtor pred-
stavil s serijo fotografij, naslovljenih 
Kamnite oblike. Ručigajevo pozornost 
so pritegnile kamnite oblike – različne 
oble in ostre strukture grobega, neobde-

Ahačič in Dejan Berguš. Prireditev, ki sta 
jo skupaj pripravila ZKO Tržič in KUD 
Podljubelj, je poklon človeku, ki je dodal 
kamenček v bogat mozaik razvejane ljubi-
teljske kulturne dejavnosti v Tržiču. 
Pred projekcijo sta nekaj besed o projek-
tu spregovorila predsednica ZKO Tržič, 
mag. Metka Knific, in David Ahačič, 
obenem pa so podelili Kurnikove značke 
štirim podljubeljskim kulturnim ljubi-
teljem, in sicer Ireni Romih, Nejcu Perku, 
Mihu Lindavu in Bojanu Rejcu.

lanega kamna v naravi. Poseben poudarek 
njegovim fotografijam daje tudi medseboj-
no poigravanje svetlobe in sence. Kamni 
nosijo v sebi številne skrite simbolne 
pomene – povezujejo človeško z božjim, 
so simbol plodnosti in rodovitnosti, svo-
bode oz. sužnosti in teme.     

Filmski portreti tržiških kulturnikov 

Fotografska razstava Kamnite oblike

Razstava Keramične maske 

Boris Kuburič

dr. Tina Pleško, foto: Marjan Ručigaj

dr. Tina Pleško, foto: Brane Povaley

kulturne novice

Fotografska razstava Marjana Ručigaja

varjanju – za njihova dela v najbolj pri-
marni obliki je značilna neposrednost in 
originalnost likovnega izraza. Prvič se z 
likovnim ustvarjanjem srečajo že v vrtcu 
oz. šoli, pri likovnem pouku, na likovnih 
delavnicah oz. krožkih. Radi se izražajo 
s prostorskimi oblikami, njihov najljubši 
material v kiparstvu je običajno glina. 
Na razstavi v Galeriji Atrij so učenci OŠ 
Tržič v pustnem času razstavili keramične 
maske. Prav vsaka izmed njih je drugačna 
in edinstvena, kar je zasluga kakovost-
nega mentorja. Keramične maske gledal-
ca nagovarjajo z mnogoterimi obrazi in 
raznoliko obrazno mimiko, njihova liko-
vna izpovednost je svojevrstna in origi-
nalna. 
Brane Povaley že dvajset let dela kot li-
kovni pedagog na Osnovni šoli Tržič.



tržičan   11

V prejšnjih mesecih ste se s Klubom 
tržiških študentov lahko odpravili na 
izlet v Salzburg, na martinovanje, izbi-
rali pa ste lahko tudi tržiške talente. Tudi 
v prihodnje KTŠ ne bo pozabil na vas, 
saj pripravlja veliko zanimivih stvari. V 

februarju se je pričel tečaj nemščine, ki  
poteka v prostorih kluba, organizirali 
so tudi sankanje, obljubljajo pa še kar 
nekaj družabnih dogodkov. Organizirali 
so tudi informativni dan Študent dijaku, 
kjer so bodoči študentje lahko iz prve 

Tudi pri študentih se bo dogajalo

Šola v naravi – CŠOD Planica                

Neža Rozman 

Domen Žepič, 5. a

šolske novice

roke izvedeli vse o svojih fakultetah. 
Vrhunec leta pa je seveda tradicio-
nalno smučanje, ki bo letos v Franciji, 
in sicer v La Plagne, potekalo pa bo 
od 23. do 30. marca. Nekaj mest je še 
prostih, zato vas člani kluba vabijo, da 
se jim pridružite. Z novim letom pa so 
pričeli tudi s snemanjem KTŠ kanala, ki 
ga lahko zasledite na klubski Facebook 
strani in na Youtubu. Še enkrat vsi lepo 
vabljeni, da se KTŠ-ju pridružite na nji-
hovih dogodkih.

V ponedeljek, 11. 2. 2013, smo se izpred 
šole v Križah odpeljali v Planico. Ko smo 
prišli tja, smo razpakirali, medtem pa je 
že prišla še druga šola. Takoj smo skupaj 
imeli uvodni sestanek. Po sestanku ko-
silo, potem pa … SMUČAT!
A nekaj sem zamočil in skoraj padel in 
pristal sem v skupini začetnikov. Pred 
spancem smo odšli še na nočni pohod v 
Tamar. Okoli 22. ure sem zaspal. V torek, 
12. 2. 2013, sem se zbudil okoli 6.45. Ob 
7.30 smo imeli telovadbo. Okoli 8.00 
smo zajtrkovali. Po zajtrku pa smo šli 
smučat v Kranjsko Goro. Tam sem prešel 
v prvo skupino, s katero smo smučali tudi 

po vitranški strmini. Ko smo se vrnili, 
nas je že čakalo kosilo. Po kosilu smo 
pisali dnevnike in se igrali. Ob 18.30 je 
bila večerja. Ob 22.15 sem zaspal.
V sredo, 13. 2. 2013, me je zbudil učitelj 
Rok. Najprej telovadba, nato zajtrk, po-
tem pa spet smučanje. Spet smo smučali 
po Vitrancu. Po smučanju kosilo in po-
tem pohod v Tamar. Prišli smo do tretjine 
poti. Ob 18.30 smo imeli večerjo. Okoli 
19.30 so bile na vrsti Igre brez meja. 
Okoli 22.05 sem zaspal.
V četrtek, 14. 2. 2013, sem se zbudil, saj 
sem se spomnil, da je Valentinovo. In bil 
je tudi pomemben dan, saj je bila zvečer 

na vrsti prireditev Soba se predstavi in 
zadnjič smo smučali v Kranjski Gori. Kot 
vedno najprej telovadba, potem zajtrk in 
za zajtrkom smučanje. Za smučanjem ko-
silo, za kosilom pa dolga pavza, saj smo 
se morali pripravljati na večer. Ob 18.30 
je bila večerja, po večerji pa (končno) 
Soba se predstavi. Midva z Matijem 
sva bila najboljša. Pripravila sva oddajo 
Zvečernik. Nekdo si je med nastopom 
zvil gleženj. Okoli 22.10 sem zaspal.
V petek, 15. 2. 2013, nama je učitelj Rok 
povedal, da ni telovadbe. Juhu! Po zaj-
trku smo imeli čisto malo pavze potem 
pa »vun«. Na vrsti je bilo tekmovanje, 
a seveda nisem bil med prvimi tretjimi. 
Okoli 14.00 smo odšli domov. V šoli v 
naravi sem se imel dobro, čeprav mi je 
bilo med pavzo dolgčas. Najboljši učitelj 
je bil Rok.
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Kot diplomirana ekonomistka z 
andragoško izobrazbo že od leta 2007 
poučujem na Ljudski univerzi Tržič, kjer 
opažam, da je vključitev v izobraževanje 
odraslih nekaterim posameznikom 
popolnoma spremenilo življenje – ne 
le zaradi formalnega dokončanja iz-
branega izobraževalnega programa, 
temveč tudi zaradi vključitve v novo 
družbeno okolje, ki človeku omogoča 
celostno rast. V šestih letih poučevanja 
opažam razliko med izobraževanjem 
odraslih, ki končujejo osnovno šolo, in 
tistih, ki se izobražujejo za poklic na 
četrti ali peti stopnji izobraževanja. Sama 
poučujem naravoslovje in matematiko, 
podjetništvo in gospodarsko poslovanje, 
predmet mednarodna blagovna menjava 
in delovanje gospodarstva ter ekonomiko 
poslovanja. Po izkušnjah sodeč so odrasli 
srednješolci bolj motivirani za učenje kot 
odrasli osnovnošolci in nekako sem prišla 
do zaključka, da mora vsak človek sam 
spoznati, da se uči zase, za svoje uspehe 
in za zadovoljevanje lastnih potreb po pri-

Raziskovalnemu pouku evropske ustanove in mednarodna znan-
stvena skupnost priznavajo velik pomen. Poudarek je na tem, da 
zametke dejavnosti naravoslovja in matematike  vpletemo že v 
zgodnje obdobje otrokovega razvoja. Strokovni delavki vrtca 
enote Lom sva se odločili, da pristopiva k temu projektu iz dveh 
razlogov: da svoje znanje nadgradiva in ga na zanimiv način 
predstaviva našim malčkom. S projektom sva pričeli v preteklem 
šolskem letu.  Dodatno spodbudo in motivacijo sva dobili tudi od 
vodstva vrtca. 
Naravoslovne zakonitosti in eksperimente skušava vplesti v vsak 
projekt in vsak letni čas. Do zdaj smo v vrtcu izvedli naslednje 
eksperimente: igro senc, kaj plava, kaj se potopi s pripadajočo 
tabelo, naučili smo se ustvariti brezzračen prostor, ki zadrži vodo 
v kozarcu, ugotavljali smo, kako se snovi spreminjajo iz  trde 
v tekočo, mešali smo barve, spoznavali zakonitosti magnetov in 
statične elektrike.
Zelo aktivni smo tudi na prostem, kjer z veliko veselja in radoved-
nosti pripravljamo zemljo, sejemo, sadimo in nabiramo pridelke v 
našem vrtičku. V letošnjem letu bomo našo zemljo pripravili po prin-
cipu »permakulture« (posebne priprave zemlje za ekološko rast).
Na povabilo koordinatorke projekta, ge. Ane Blagotinšek, smo se 
v mesecu februarju udeležili naravoslovnega sejma na Pedagoški 

dobivanju novih znanj. Sama vidim, da 
je uspeh učenja večji, če ljudi prepričam, 
da je podrobno poznavanje vsebin, ki 
jih predstavljam, koristno – ne le zaradi 
zaključka zastavljenega izobraževanja, 
temveč tudi zaradi siceršnjega življenja. 
Osebno sem iskreno zadovoljna in srečna, 
ko kot profesorica pogledam na preho-

jeno izobraževalno pot naših slušateljev, 
učencev, dijakov. Zelo sem zadovoljna, da 
lahko pripomorem k viziji vseživljenjskosti 
učenja na Ljudski univerzi Tržič in da sta 
tako direktorica mag. Metka Knific kot 
tudi organizatorka izobraževanja odras-
lih Kristina Zupan sposobni in priprav-
ljeni uslišati posameznike, ki jim v za-
vodu skupaj pripravljamo prilagoditve in 
iščemo možnosti napredovanja. Vsi, ki 
poučujemo in delamo z odraslimi, vemo, 
da nam to predstavlja poseben izziv in da 
tega verjetno ne bi več počeli, če ne bi bili 
zadovoljni z našimi uspehi. Ti si sledijo 
– tako pri vodjih izobraževanj kot pri lju-
deh, ki se izobražujejo.

Učiti na Ljudski univerzi Tržič
je veselje in izziv

Raziskovalno učenje naravoslovja in matematike v lomski 
enoti Vrtca Tržič - projekt Fibonacci

Irena Stojc, foto: Kristina Zupan

Mira Lauseger in Nana Peharc, foto: Nana Peharc

šolske novice

V objektiv ujeti pridni srednješolci pri matematiki.

V tržiških vrtcih se učimo.

fakulteti v Ljubljani in sodelovali v naslednjih delavnicah: kako 
umijemo vodo, popolna preobrazba mokarja z učnimi listi od 
zrnja do moke, magnetni ribolov in drugi magnetni liki, obliko-
vanje plastelina, gorenje sveč, mehurčki, mešanje kapljevin in 
suhih snovi, sence, kapljice. Delavnice so otroke zaradi pestrosti 
in zanimivosti pritegnile k aktivnemu sodelovanju in opazovanju. 
Vrnili smo se polni pozitivnih vtisov in novih idej. Otroci v vseh 
dejavnostih zelo uživajo, ker so jim naravne zakonitosti predstav-
ljene skozi igro.
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delavnic, ki jih vodijo domači in gostujoči 
vrhunski plesalci. 

Anketirani plesalci so stari od 9 do 15 let, 
starejša Timotej Koren in Jure Markič sta 
obenem tudi trenerja. Poleg omenjenih 
dveh, ki se s plesom ukvarjata že od ma-
lih nog, ima kar nekaj plesalcev za seboj 
že več kot 5 let treningov, ostali se s ple-
som spoznavajo krajši čas.

Na vprašanje, zakaj so se odločili prav 
za ta šport, so večinoma odgovorili, da 
jim je ples všeč, da jih veseli. Enim se 
je zdel ples zanimiv ob gledanju video-
spotov, drugim so všeč akrobacije in gibi 
ter posebni elementi, kot npr. stoje na 
eni roki, »powermove« ipd. Nekateri so 
pričeli s treningi zaradi obilice prostega 
časa ali pa so jih starši vpisali v klub.

Da so plesalci Plesnega kluba Tržič 
pozitivno naravnani, pričajo odgovori na 
vprašanje, kaj jim je pri treningih najbolj 
všeč in kaj najmanj. Kar polovico odgov-
orov je bilo, da jim je všeč prav vse, všeč 
jim je, da so lahko vedno sproščeni, da je 
trener pozitiven, da se učijo dobrih kore-
ografij in elementov ter da se vsak tren-
ing naučijo kaj novega.

Žensko publiko pri plesu poleg uskla-
jenih gibov najbolj zanimajo oblačila. V 
modernih plesih, kot so breakdance, hip-
hop in electric, so pravila oblačenja manj 
stroga, podoba pa vezana na zgodbo, ki jo 
pripovedujejo skozi koreografijo. In kdo 
izbira drese plesnim parom, ki tekmujejo 
v rock'n'rollu? Solo plesalci jih lahko 
izbirajo sami, soplesalcem pa pomagajo 
tudi starši in trener.
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Mladi plesalci plesnega kluba Tržič
športne novice

Med treningom akrobatike

V Tržičanu redno spremljamo rezultate, 
ki jih na različnih tekmovanjih dosegajo 
mladi plesalci Plesnega kluba Tržič. Ple-
salci se radi odzovejo povabilom tržiških 
organizatorjev prireditev in s svojimi ko-
reografijami razveseljujejo še tako zah-
tevno publiko. Tokrat jih bomo spoznali 
malo drugače, saj smo jim zastavili nekaj 
vprašanj, na katera so odgovarjali: Jure 
Markič in Timotej Koren, Žiga R., Lara, 
Lia, Kaja, Gregor, Bor, Anže, Iza, Ian, 
Eva, Jaka, Lejla, Žiga J. In Teja.

V Plesnem klubu Tržič kot trenerji delu-
jejo Jure, Timotej in Nejc, pri najmlajših 
jim pomaga Ana, pri rock'n'rollu pa Leja. 
Nepogrešljiv del treningov je tudi akro-
batika, ki jo vodi Anže. Treningi potekajo 
vsaj dvakrat tedensko v dvorani Paviljo-
na NOB in v Dvorani tržiških olimpijcev, 
najmlajši pa se s plesom spoznavajo v 
sklopu Cicibanovih uric v bistriški enoti 
vrtca Tržič ter v OŠ Naklo. Plesni pari v 
dvorani preživijo kar 5 popoldnevov ali 
večerov. S plesom se tako v sklopu de-
javnosti kluba spoznava okoli 60 do 70 
otrok od 3. do 18. leta.

Jure je pred leti v paru z Melanijo Kogoj v 
akrobatskem rock'n'rollu dosegal odlične 
rezultate tudi v svetovnem merilu, danes 
pa se pojavlja predvsem v vlogi trenerja; 
starejšim tudi kot prijatelj, mlajše vzga-
ja kot oče. Tekmovanja danes spremlja 
precej bolj stresno kot včasih, saj mora 
biti mladim plesalcem predvsem v oporo. 
Od zadnjega njegovega tekmovanja je 
minilo približno 6 let, stili plesa se stalno 
spreminjajo, zato mora redno skrbeti za 
dodatna izobraževanja in se udeleževati 

Mateja Dolžan, foto: arhiv kluba

Pri plesalcih so opazni make-up in ure-
jene pričeske. Za to poskrbijo plesalke 
kar same, z veseljem pa pomagajo tudi 
fantom, katerim gredo tovrstna opravila 
malo slabše od rok. V pomoč so jim tudi 
mame.

Pred nastopi in tekmovanji se v glave 
plesalcev rada prikrade trema. Polovico 
anketirancev s tremo nima oz. nima več 
težav, drugi se z njo soočajo predvsem 
pred tekmovanji. Premagujejo jo z di-
hanjem, koncentracijo in pogovorom s 
trenerjem, ko pa zaslišijo glasbo, pravijo, 
trema izgine sama. 

Poleg napornih treningov člani Plesnega 
kluba Tržič nastopajo na številnih pr-
ireditvah in tekmovanjih. Udeležujejo se 
tekmovanj različnih rangov in državnih 
prvenstvih po vsej Sloveniji in tudi v tu-
jini; na Hrvaškem, Češkem, Poljskem, 
Italiji in Nemčiji. Nekateri so tekmovali 
na evropskem prvenstvu v Rusiji, Švici 
in na Finskem ter na svetovnem prven-
stvu v Avstriji, Belgiji in Bolgariji.

Za konec sem jih povprašala, ali bi bral-
cem glasila želeli povedati še kaj. Med 
odgovori sem izbrala dva, ki lahko pov-
zameta celoten članek:
»Ples mi pomeni vse na svetu, vesel sem, 
da smo v klubu kot ena velika družina.« 
(Timotej)
»Če koga zanima ples, naj se vpiše v 
Plesni klub Tržič in začne plesati. Ko 
boste začeli, ne boste mogli nehati.« 
(Lejla)

Timotej Koren v akciji

Mlad plesni par na eni od prireditev
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Društva invalidov občin Radovljica, 
Bled in Gorje je v petek, 8. februarja, or-
ganiziralo že 13. tradicionalno srečanje 
športnikov invalidov gorenjske regije, ki 
je bilo posvečeno počastitvi kulturnega 
praznika. Invalidi smo se pomerili v 
kegljanju in pikadu ekipno ter namiznem 
tenisu in prstometu posamezno. 
Tržičani smo dokaj številčno in tudi tokrat 
uspešno zastopali svoje društvo. Kegljači 
so bili četrti, v namiznem tenisu sta bleste-
la Olga Benčina z drugim mestom in Dani-
lo Hafnar s četrtim mestom, v prstometu 
pa smo bile najboljše Tržičanke. Olga 
Benčina prvo mesto, Joži Laharnar drugo 
in Marta Mesarek tretje mesto. Prav nič pa 
niso zaostajali naši ostali invalidi, saj je 
tekmovanje potekalo bolj v prijateljskem 

Orožnova koča na planini za Liscem ima 
dominantno lego v zatišju pred vetrom in 
stran od plazovitih terenov, s čudovitim 
pogledom na triglavsko pogorje. To je 
bi naš cilj in v visokem snegu smo ga s 
pomočjo naših vodnikov ter lokalne vod-
nice Tince tudi dosegli. Orožnova koča 
ima kot prva slovenska koča bogato 
zgodovino, saj je so jo na pobudo Josi-
pa Ravhekarja, občinskega tajnika in 
gostilničarja, zgradili leta 1894. Ideja je 
bila sprožena poleti 1893 in že dva dni 
po seji je bohinjska občina brezplačno 
prepustila »svet za stavbišče«. Vse 
priprave so potekale izjemno hitro, visoko 

Tržiški invalidi na 13. tradicionalnem srečanju 
športnikov invalidov

Orožnova koča za Liscem

Jožica Laharnar

Ivana Valjavec

Nordijski smučarski klub Tržič TRIFIX 
vabi otroke (dečke in deklice)  

letnikov 2002–2007 v  skakalno šolo 
za začetnike, smučarje  
skakalce in skakalke. 

 
Za dodatne informacije pokličete na 

tel. 041 749 505 (Viko). 

Skakalna šola

druženju in tekmovalni duh ni bil tako 
močan.
Invalidi, ki so v večini srednjih in poznih 
let življenja, se le s težavo vključujejo v 
dejavnosti, kjer sodelujejo pretežno zdravi. 
Druženje, tudi tekmovalnega značaja, in-
valide popelje iz osame in jim na ta način 
omogoča integracijo v družbeno življenje, 
saj na ta način ohranjajo psihofizično 
sposobnost in zdravje. Zelo pomemben 
pa je tudi vidik družabništva. Vsa zahvala 
gre radovljiškemu invalidskemu društvu 
kot gostitelju za brezhibno organizacijo, 
ki je tudi tokrat dokazalo, da gresta šport 
in druženje še kako skupaj. Druženje smo 
zaključili v prijetnem vzdušju z ostalimi 
gorenjskimi invalidi ob dobrem kosilu in 
prijetni domači glasbi.

nad planino so posekali les in slovesna 
otvoritev je bila 15. Julija 1894. Obisko-
valce otvoritvene slovesnost je že v Bo-
hinjski Bistrici pričakal slavolok »Odpira 
se koča planinska, raduje vsa dolina se Bo-
hinjska«. Otvoritveno slovesnost je vodil 
načelnik društva prof. Fran Orožen in po 
njem je koča tudi dobila ime. Do konca 
leta je kočo obiskalo še 23 hribolazcev, 
naslednje leto je eden od planincev zapisal 
v knjigo »Vsi politični škreberji na Slo- 
venskem naj postanejo turisti in edini bodo 
v ljubezni do domovine«. Kako uporabna 
misel za današnji čas. Leta 1921 so kočo 
popolnoma izropali, najbrž so nakrade-
no preselili v kočo na Črni prsti, pa tudi 
število izletnikov se je počasi povečevalo, 
saj jih je bilo leta 1928 vpisanih 431. Zgo-
dovina Orožnove koče je povzeta po za-
pisu Janeza Pikona, www.gore–ljudje.net.
In kako smo mi prilezli do koče, ki je 
bila na novo postavljena pred nekaj leti? 
Težko, saj je bil sneg že v Bohinju, prvi 
v koloni 29 planincev so nekaj časa ga-
zili sneg do kolen, potem pa do pasu. Mi, 
branilci zadnjih mest, pa smo imeli že 
lepo uhojeno gaz. Vzpon je bil počasen, 
saj smo do cilja potrebovali 4 ure, tam pa 
nas je pričakala s soncem obsijana in z 
debelo snežno odejo pokrita planina. Res 
izjemno, pogled na Julijske Alpe, na bo-

Zmagovalna trojica

Zimska idila

hinjsko dolino in na Lisec. Seveda pa je 
naša lokalna vodnica Tinka tudi poskrbela 
za odprtje koče in skuhala čaj, napravljena 
je bila še skupinska fotografija in sledil je 
spust.
Povratek je bil seveda mnogo lažji in 
hitrejši, saj smo se kar malo »drsali, 
sankali in smučali«.
Hvala vsem vodnikom, ki so nam or-
ganizirali tako lep izlet in »zrihtali« tudi 
odlično vreme.

športne novice
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Člani NK TRŽIČ 2012 smo jeseni objavili 
razpis za igranje v občinski ligi v dvoran-
skem nogometu za ekipe iz občine Tržič. 
Z ligo smo končali novembra 2012 in jo s 
končnico najboljših šestih ekip po rednem 
delu 27. 1. 2013 pripeljali do zaključka. 
Rekreacija in množičnost v tem športu, 
predvsem pa odzivnost ekip iz sosednjih 
krajev, so nas pripeljale tudi do organiza-
cije 1. odprtega turnirja NK TRŽIČ 2012, 
ki je bil odigran v nedeljo, 10. 2. 2013.
Obe tekmovanji sta potekali v Dvorani 
tržiških olimpijcev v OŠ Tržič. Zimska 
rekreativna liga v malem nogometu je 
potekala pod okriljem NK TRŽIČ 2012 
ob sponzorstvu Občine Tržič in podjetja 
Bios, d.o.o., Tržič. 
V zimski dvoranski ligi malega nogometa 
je sodelovalo 9 ekip z 98 aktivnimi igral-
ci. Končnica zimske lige je postregla z 
izredno kakovostnim dvoranskim malim 

Jožica Laharnar 

V organizaciji Zveze za šport invalidov 
Slovenije je v soboto, 9. februarja 2013, 
v Ravnah na Koroškem potekalo državno 
prvenstvo invalidov v veleslalomu. Tudi 
tokrat so tržiški invalidi navdušili z 
odličnimi rezultati, saj je Marija Ravnik 
Gaberc v nacionalni kategoriji veterank 
dosegla drugo mesto, Franci Poljanc med 
člani tretje in Aleš Rozman drugo mesto. 
Danilo Hafnar pa je v svoji kategoriji imel 
najboljši čas prve vožnje.
Invalidi, včlanjeni v naše društvo, so 
aktivni v različnih športnih panogah, 
tako rekreativno kot tekmovalno, saj 
skoraj v vseh panogah posegajo po 
odličnih rezultatih. V letošnjem letu 
bomo v okviru zastavljenega progra-
ma športnih aktivnostih sodelovali še 
na regijskem tekmovanju v kegljanju, 
streljanju z zračnim orožjem, namiznem 
tenisu ter pikadu. Prijateljsko druženje 
športnikov invalidov bomo nadaljevali 
skozi vse leto, saj  druženje  pred in po 
organizirani telesni aktivnosti omogoča 
krepitev medsebojne socialne vezi in 
daje  občutek enakopravne vključenosti 
v družbo.

nogometom predvsem finalistov, v finalu 
tekmovanja pa je bila boljša in srečnejša 
ekipa Snova, ki je z 2:1 premagala ekipo 
frizerskega salona Novkovič.
Kaj pa je cilj na področju rekreacije in 
množičnosti v tem letu? Predvsem pri-
prava letne lige v malem nogometu za 
tržiške ekipe. Želja organizacijskega od-

Zimska občinska dvoranska liga malega nogometa 
in odprti turnir za pokal NK Tržič 2012

Državno prvenstvo
invalidov v veleslalomu

Pavel Škrjanec

športne novice

Vabilo na tržiško letno ligo v malem nogometu 2013

NK Tržič 2012 organizira serijo osmih turnirjev za letno ligo v malem 
nogometu v obdobju od marca do oktobra 2013, in sicer bo vsak predzadnji 

ali zadnji vikend v mesecu turnir, skupaj torej 8 turnirjev  
na različnih lokacijah in podlagah. 

Razpored preostalih sedmih turnirjev s kraji prijavljene ekipe  
v letni ligi dobijo na sestanku in žrebu

v četrtek, 7. 3. 2013, ob 19.30 v gostilni Pr' Benk v Križah. 

1. turnir: nedelja, 24. 3. 2013, ob 9.30 pred OŠ Bistrica  
(podlaga: umetna trava 4+1)

Na prvem in vsakem nadaljnjem turnirju letne lige igra maksimalno  
12 ali 15 prijavljenih ekip,  odvisno od prijav  

(po pravilniku in propozicijah za to tekmovanje)
Termini igranja po turnirjih v ligi: sobota, nedelja 

Način tekmovanja: turnirski sistem sedmih turnirjev
na različnih podlagah v različnih krajih + play off (prvih 6 ekip) 

Ekipo 10 igralcev lahko sestavljajo igralci s stalnim prebivališčem v občini Tržič  
in dva igralca, ki prebivata izven območja občine Tržič. 

Vsaka prijavljena ekipa igra na največ sedmih turnirjih.
Kotizacija za letno ligo znaša 20 evrov, za udeležbo na posameznem  turnirju  

pa 15 evrov (izključno stroški sodnikov z dnss)
Prijave na: Pavel Škrjanec, zan.skrjanec@gmail.com, 031 360 482

Gregor Premrl, gpremrl@gmail.com, 040 554 436

Rok za oddajo prijav: 7. 3. 2013!
Športni pozdrav!

bora tekmovanja je, da se v rekreativno 
tekmovanje vključi kar največ ekip iz 
vseh krajevnih skupnosti občine Tržič od 
16. leta dalje, gre pa za druženje, zdravje, 
šport in prosti čas. Prijava je možna le še 
do 7. marca 2013.

Športni pozdrav.
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Invalidi, včlanjeni v društva vsak na svoji 
strani nekdanje meje, so srečanja pričeli 
uresničevati pred štirimi leti, ko so pričeli 
s pogovori o bolj tesnem sodelovanju 
invalidskih društev Trbiža, Beljaka in 
Kranjske Gore. Tokratna olimpijada je 
bila že tretja, v organizaciji DI Kranjska 
Gora.
Prvi ali športni del srečanja se je odvijal 
v Ratečah, v naši lepi alpski vasici na za-
hodnem delu občine Kranjska Gora, ki 
stoji kot stražar pred vstopom v dolino 
Planice, dolino treh Mangartskih jezer in 
vstopom v Kanalsko dolino. 
Srečanje se je odvijalo na tekaškem stadi-
onu v Ratečah, tik ob bivši meji z Italijo, v 
soboto, 26. januarja. Najprej je bil štart na 
tekaški progi dolžine 200 m s tekaškimi 
smučmi, na cilju proge pa je tekmovalec 
izbijal še piramido iz pločevink s teniško 
žogico. V publiki je izzvalo salve smeha, 
ko so tekmovalci drug za drugim zgrešili 
piramidni cilj.
Po končanem smučarskem teku je bil dru-
gi štart v hoji s krpljami po snegu, dolžina 
proge 200 m, ravno tako pa je vsak tek-
movalec na cilju proge izbijal piramido s 
teniško žogico. Po končanih tekmovanjih 
smo se vsi skupaj preselili v dvorano Vit-

Tržiški invalidi na Olimpijadi  
invalidov treh dežel
Jožica Laharnar

športne novice

Da so junaki Kriške gore res junaki, so 
dokazali tudi na dan podelitve priznanj, 
na svečnico 2013. Kot je bilo napo-
vedano, je v dolini lilo kot iz škafa, pod 
vrhom gore je začelo močno snežiti, 
popoldan pa je zapihal še močan veter. 
Tako smo v živo doživeli vse zimske 
radosti, voda pa je po gori in še posebej 
v Gozdu tekla v potokih.
In kdo so junaki Kriške gore za leto 
2012? Bil je 201 uvrščeni in vsi so 
morali priti na Kriško goro in se vpi-
sati v knjigo najmanj 53-krat. Nekateri 
so med letom odstopili, nekateri pa so 
prišli skoraj vsak dan.
Zagotovo pa so posebni zmagovalci 
otroci, posebno Sara Jazbec z 202 
vzponoma, Niko z 59 vzponi in mali 
David (nima še 10 let) z 38 vzponi, 
skupaj je sodelovalo devet otrok. Pri 
ženskah so bila pri vrhu sama znana  
imena, zmagovalka Mladenka Loren-
čič z 290 vzponi, Anica Klanjšek z 268 
vzponi in Mirjana Žabkar z 241 vzpo-
ni. Res vztrajne gospe. Pri moških pa 
je konkurenca mnogo hujša. Zmagova-
lec je Dejan Vukotić, ki je bil na gori 
kar 357-krat, drugouvrščeni Dragoljub 
Babić 316-krat in Andrej Jazbec 290-
krat. Kriška gora je privlačen planinsko 
pohodniški cilj in naj tako tudi ostane. 
Se vidimo prihodnje leto.

Ivanka Valjavec 

Junaki
Kriške gore

ranc v Kranjsko Goro, kjer je bil drugi, 
družabni del srečanja in zaključek ter 
podelitev spominskih medalj. Medaljo 
je dobil vsak udeleženec, časov tek-
movalcev pa se ni merilo in ne določalo 
vrstnega reda. Zmagovalci so bili vsi, 
ki so štartali in tako ali tako prispeli na 
cilj proge. Medalje sta podelila župan 
Občine Kranjska Gora g. Jure Žerjav  
in predsednik Društva invalidov Kranj-
ska Gora g. Jože Zupančič. Ob podelitvi 
medalj je vsak tekmovalec dobil še tri 
brezplačne srečke, s katerimi je po kosilu 
dvignil nagrado iz bogatega srečelova. 
Vsaka srečka je bila dobitna. Po podelitvi 
medalj in srečk smo sedli za skupno ko-
silo. Po kosilu je za popestritev druženja 
in zabavo skrbel harmonikar Janez. 
Že v času prihajanja in med samim tek-
movanjem se je odvijal tudi zabavni 
program. Ob prizorišču sta bila na voljo 
severni jelen in konjiček z vprego s san-
mi, z obema se je bilo mogoče popeljati 
na kratko brezplačno vožnjo. Tržičani 
smo poskrbeli še za dobro vzdušje s 
svojim društvenim ansamblom, ki je na 
prizorišču pričaral neverjetno vzdušje 
med udeleženci, kjer ni manjkalo niti 
plesa na snegu.

Ekipa našega društva
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9. in 20. januarja 2013 se je v Italiji, v mestu Coneglian, odvijal 
evropski pokal v kickboxingu GOLDEN GLOVE. Tekmovanje 
je potekalo po pravilih organizacije WAKO. Prvenstva se je 
udeležilo okoli 1000 tekmovalcev iz kar 17 držav in 115 klubov. 
Tekmovanje je potekalo v več disciplinah, in sicer; point fight-
ingu, semi contactu, light contactu in kick lightu. Tekmovanja 
se je udeležilo veliko slovenskih klubov, med njimi tudi Kick-
boxing akademija borilnih veščin Tržič. Dosegli smo vrhunske 
rezultate. Članica Anita Jerala se je uvrstila v polfinale in se 
tam borila proti svetovni in evropski podprvakinji iz Slovenije, 
z malo smole izgubila in dosegla 3. mesto v disciplini light con-
tact. Aleksandra Bradonjić se je prav tako uvrstila v polfinale, 
proti precej močnejši nasprotnici iz Bolgarije z malo smole 
izgubila in osvojila 3. mesto v light contactu. Tudi trener klu-
ba Edin Alijagić se je uvrstil v polfinale in že po 20 sekundah 
nokavtiral nasprotnika iz Poljske. V finalu se je pomeril z Italija-
nom in tudi njega že po 15 sekundah nokavtiral. Čeprav je Itali-

V lanskem letu je Tekaški smučarski 
klub Merkur Kranj ponovno prevzel ime 
Triglav, s katerim želi nadaljevati tradicijo 
vrhunskih tekačev, ki so v tem športu za-
znamovali dolgoletno in uspešno tekmo-
valno pot. Dve članici kluba sta državni 
reprezentantki in nastopata v svetovnem 
pokalu, sledita jima tudi dve mladinki, ki 
sodita v sam svetovni vrh mladinskega 
smučarskega teka. 

Klub trenutno šteje 126 članov, regis-
triranih je 31 tekmovalk oz. tekmoval-
cev, od tega je 7 otrok iz občine Tržič. 
Najmlajše (Ana Marin, Liza Kavčič, Neža 
Perko in Elizabeta Mokorel) uspešno 
tekmujejo na domačih tekmah, v letošnji 
sezoni so se že poskusile na največjem 
otroškem tekmovanju Trofeo Topolino v 
Italiji, kjer je sodelovalo 1156 tekačic oz. 
tekačev iz 6 držav, od cicibanov pa do 15. 
leta starosti. 

Za dokazovanje v mladinski konkurenci je 
v letošnji sezoni že bilo nekaj priložnosti. 
Mlajša mladinka Nina Klemenčič je nas-
topila v nemškem Hirschau na Opa ig-
rah, tekmovanju 8 alpskih držav, starejša 
mladinka Anita Klemenčič se je udeležila 
Mladinskega svetovnega prvenstva v Li-

jan rabil zdravniško pomoč, so zmago prisodili njemu, ker so 
bili sodniki Italijani, tako da sem ne glede na sodniške odločitve 
zmagal, vendar sem dosegel 2. mesto. Čestitam vsem članom in 
članicam za odlične dosežke na evropskem pokalu, čestitke tudi 
trenerju Mateju iz Kickboxing kluba Shadow iz Ribnice za os-
vojene medalje, vrhunske borbe in za skupno sodelovanje. Člani 
Jan Špik, Goran Makrić in Benjamin Terzić se iz zdravstvenih 
razlogov niso udeležili tekmovanja. Ob tej priliki bi se spet za-
hvalil našemu sponzorju g. Adisu Langiču, PROTEINI.SI. Še 
enkrat vsem hvala za srčnost, borbenost in za osvojene medalje. 
Zelo sem ponosen na vse, saj smo dokazali, da sodimo v evrop-
ski vrh kikboxa. Vse zainteresirane in ljubitelje borilnih veščin 
pa vljudno vabim, da se nam pridružite na tre-ningih, več infor-
macij dobite tudi po telefonu na 051 364 089.

Tržiški kickboxerji
evropski podprvaki
in podprvakinje

Tržičani v TSK Triglav Kranj 

Edin Alijagić, foto: arhiv Kickboxing akademije borilnih veščin Tržič 

Mateja Klemenčič, foto: Valentin Klemenčič

športne novice

berecu na Češkem in tekmovanja EYOF – 
evropske olimpijade mladih v romunskem 
Brašovu, kjer je tudi mlajši mladinec 
Mitja Drinovec zastopal biatlonske vrste. 
Tako dekleta kot fantje (Anže Marin) pa 
se udeležujejo tudi že posameznih tekem 
COC – kontinentalnega pokala.
 
Klub si poleg tekmovalnih dosežkov pri-
zadeva vzgajati mlade športnike za pozi-
tivne življenjske vrednote in jih seznanja 
tudi z drugimi oblikami športa: tekaško-

smučarski pohodi, pohodi v gore, kole-
sarjenje, rolanje, plezanje, veslanje, štafetne 
igre, igre z žogo, tekme v gorskem teku … 
Veseli smo vsakega novega člana, ki bi rad 
pričel z marljivim treniranjem in prvimi 
tekmovanji, v svoje vrste pa vključujemo 
tudi rekreativce. Smo tudi organizatorji 
tečajev teka na smučeh (9. marec).

Vabljeni vsi športa željni, da se nam 
pridružite. Več o delovanju kluba si lahko 
preberete na www.tsktriglav.si.

Člani in članice TSK Triglav Kranj
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21. Smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov, Pokljuka, 26. 1. 2013

Nekaj  zanimivih utrinkov 
iz prireditve

športne novice

Sonce, sneg, -10 stopinj ... zimska pravljica.

Priznanja za najboljše tekmovalke.

Kar preveč čokolade za enega!

Organizator: Športno društvo STRELICA
Pripravil: mag. Klemen Grašič
Foto: Matic Zorman

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

Pokali za najboljše.

Druženje ob domačih jedeh.

Vse udeležence je nagovoril tudi 
minister za obrambo RS Aleš Hojs.

Taktični posvet pred tekmovanjem.

Še en krog potem pa v cilj!

Spust je delal marsikomu težave.

Bivši minister za šolstvo in šport čestita 
tržiškim obrtnikom za odličen tek.

Med tekmovalci je velika in dobra konkurenca.

Organizacijski odbor smučarskega teka na Pokljuki.

Eni tako druga pa drugače ... tehnika teka je odločilna.

Prevzem štartnih številk ... brez domačega 
dopinga ne gre!
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V soboto, 26. januarja 2013, je na Poklju-
ki potekal že tradicionalni 21. Smučarski 
tek politikov, diplomatov in gospo-
darstvenikov. Direktor tekmovanja mag. 
Klemen Grašič je povedal, da so se tek-
movalci teka na smučeh pomerili na 5 km 
dolgi progi, slog teka pa je bil prepuščen 
vsakemu posamezniku posebej. V upanju, 
da bodo vsako leto gostili še več tekmov-
alcev in tekmovalk, je vljudno povabil 
vse udeležence na ponovno srečanje na 
Pokljuko. Njegov oče, spoštovani Vinko 
Grašič, predsednik športnega društva 
Strelica Tržič, je dodal, da na tej tekmi 
tekmujejo znamenita imena, ameriški am-
basadorji in pomembni posamezniki, ki 
jih je on sam naučil osnov teka na smučeh. 
»Vsako leto se kaj prijetnega zgodi,« je 
povedal dr. Avgust Mencinger, predsed-
nik organizacijskega odbora in dodal: 
»v glavnem so pa ta srečanja vedno zelo 
prijetna in kot bi rekel, vedno imajo dušo. 
Upam, da bo tudi naprej tako ostalo in da 
bo ta prireditev še naprej taka kot je, na 
tej sončni Pokljuki, z namenom, da ljudi 
povezuje.« Prireditev je povezoval vedno 
pozitivno naravnani Gregor Janežič.

Od 15. februarja je na koči na Zelenici 
montirana naprava, in sicer domofon za 

Ob prijetnem druženju med športniki in 
zvokih ansambla Zarja sva bili postreženi 
s toplim čajem, odličnim slovenskim kosi-
lom na žlico in pecivom. Najini 7-članski 
družini sta bili obdarjeni s hladilnikom in 
pralnim strojem, z različnimi izdelki in 

avtomatski klic v sili. Glavni razlogi 
za odločitev o montaži so slab signal 

Zahvala za donacijo na smučarskem teku  politikov, 
diplomatov in gospodarstvenikov na Pokljuki

Naprava za klic v sili na Zelenici

Vesna Tišler Sušnik in Sabina Kamin Vidmar, foto: Matic Zorman

Primož Štamcar

športne novice

knjigami. Hvala vsem sponzorjem in do-
natorjem za pomoč, še posebej pa podjetju 
BSH Hišni aparati d. o. o., DM Drogerie 
Markt Slovenija d. o. o. in Založbi Didak-
ta d. o. o. Posebna zahvala gre mag. Kle-
menu Grašiču in njegovemu očetu Vinku 
Grašiču, da je tako lepo vzgojil svoje 
otroke. Hvala vam vsem skupaj, da ste 
na prireditvi v športnem in humanitarnem 
duhu pomislili tudi na sočloveka.

mobilne telefonije na tem področju, ve-
lika obiskanost tudi med tednom, ko je 
koča zaprta, in relativno velika pogos-
tost nesreč na tem območju (v zimskem 
času predvsem nesreče v snežnih pla-
zovih).

Omarico odprete s pripetim ključkom, 
pritisnete gumb in s tem je vzpostavljen 
je klic na številko 112 v regijski center 
za obveščanje v Kranju. Podrobnejša 
navodila za klic v sili (kako izvedemo 
klic, kaj moramo povedati operaterju ...) 
v slovenščini, nemščini in angleščini so 
v notranjosti omarice. Naprava deluje 
preko optičnega fiksnega telefonskega 
omrežja, v centru se izpiše telefonska 
številka in lokacija, klicatelj pa tako 
brez težav ob dobrem signalu sporoči 
klic v sili. ReCO Kranj je o montaži 
naprave ustrezno obveščen. Naprava 
deluje tudi, ko je koča zaprta. Montažo 
naprave so omogočili PD Tržič, GUC 
Zelenica in Občina Tržič, izvedel pa jo 
je Grega Bahun s. p.
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po domovini in v svet

13. januarja je bil v organizaciji Občine 
Tržič, Občinskega združenja Slovenskih 
častnikov Tržič, Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Tržič, 
Policijsko veteranskega društva SEVER 
Gorenjska, Zveze borcev za vrednote 
NOB Tržič in Združenja vojaških gorni-
kov Slovenije izpeljan 6. Tržiški pohod v 
Dražgoše.
Ne glede na slabo vremensko napoved 
se je pohoda udeležilo skoraj 200 pohod-
nikov,  večinoma iz Slovenije, med njimi 
jih je bilo tudi 20 iz sosednje Koroške, 
na kar smo še posebej ponosni. Na čelu 
kolone sta bili tržiška zastava in zastava 
OZVVS Tržič, pri cerkvi sv. Jedrt pa sta 
se priključila še prapora OZVVS Tržič in 
Policijsko veteranskega društva SEVER. 
Po ranem vpisu pohodnikov ob 5. uri 
smo izpred gasilskega doma v Bistrici 
pri Tržiču odrinili ob 5.45. Pri drugem 
postanku na Jamniku sta župan mag. 
Borut Sajovic in Miro Roblek podelila 
spominske značke 14 pohodnikom, ki so 
se pohoda udeležili petič. Po 5 urah in 
pol hoje po pravi zimski idili smo pris-
peli na cilj. Alojz Glavič je s soprogo Kati 
ponovno priskrbel čaj in malico, pomagali 
so tudi Anka Roblek, Majda Klemenčič in 
Jože Teropšič. Tudi dobra kapljica župana 
mag. Boruta Sajovica ni manjkala. Po 

Pohajkovanje po slovenskih Alpah in 
raziskovanje pravljičnih kotičkov Go-
renjske bo odslej še bolj mikavno, saj 
je Regionalna destinacijska organizacija 
Gorenjska pripravila posebno novost – 
turistično kartico ugodnosti, s katero 
lahko gostje Gorenjske koristijo posebne 
popuste. 

Ko boste naslednjič prenočili pri izbranih 
ponudnikih nastanitev na Gorenjskem 
(seznam poiščite na spletni strani www.
slovenian-alps.com), boste ob topli pos-
telji in prijazni postrežbi dobili tudi svojo 
Zeleno kartico gosta Gorenjske. 

Kartica je brezplačna in velja 30 dni 
od aktivacije pri prenočitvi, popuste pa 
lahko uveljavljate za celo družino, tj. 
dva odrasla z otroki. Omogoča oglede 
turističnih znamenitosti, športne ak-

koncu proslave je bil organiziran avto-
busni povratek.
Ob 71. obletnici dražgoške bitke je kot 
slavnostni govornik pred več kot 8000 
udeleženci spregovoril zgodovinar dr. 
Božo Repe. Kulturni program je tudi 
letos zasnoval in povezoval Jože Logar, 
na svečanosti so sodelovali še Orkester 
slovenske vojske, partizanski pevski 
zbor, Harmonikarski orkester Železniki in 
dramski igralec Domen Valič.

tivnosti, kulinarične užitke, ogled kul-
turnih prireditev, nakupovanje in ostala 
nepozabna doživetja po nižjih cenah 
in s posebnimi ugodnostmi. Ponudnike 
ugodnosti lahko poiščete na spletni strani 
www.slovenian-alps.com. Točen seznam 
pa lahko preverite tudi v mobilni ap-
likaciji Slovenian Alps Travel Guide za 
pametne telefone in si tako zagotovite, da 
boste imeli vse pomembne informacije 
vedno pri roki.

Z elektronsko Zeleno kartico gosta 
Gorenjske, ki je integrirana v aplikac-
ijo, lahko uveljavljate iste popuste in 
ugodnosti kot s fizično kartico. Namen 
aplikacije je obiskovalcem Gorenjske 
omogočiti čim bolj preprosto in neovi-
rano gibanje po lokacijah ter koriščenje 
popustov za ogled turističnih znameni-
tosti. Brezplačno si jo naložite na vaš 

Za uspešno organizacijo 6. Tržiškega po-
hoda v Dražgoše se zahvaljujemo Občini 
Tržič, prevozniku LUKATOUR Tržič za 
avtobusni prevoz udeležencev pohoda, 
Darji Govekar iz gostišča Školjka in ekipi 
gornikov, ki so poskrbeli za varnost po-
hodnikov. Takega sodelovanja si želimo 
tudi v bodoče. Vsi pohodniki, ki želite 
fotografije s pohoda, le-te lahko dobite na 
zgoščenki pri Foto Čebron v Tržiču. Cena 
kompleta fotografij je 2 evra.

V imenu organizacijskega odbora 
čestitam vsem prejemnikom jubilejnih 
značk. Vidimo se naslednje leto, na 7. 
Tržiškem pohodu v Dražgoše. 

pametni telefon in se brez skrbi podajte 
na pot. Aplikacija vam bo olajšala iskan-
je najbližjih, najljubših ali najbolj ugod-
nih nastanitev, turističnih zanimivosti ali 
popustov. Združuje lastnosti turistične 
kartice ugodnosti in informacije spletne 
strani, dostopne vedno in povsod, saj de-
luje tudi brez internetne povezave.

Turistične informacije lahko iščete po 
krajih, v katerih se nahajate oziroma ste 
tja namenjeni. Za lažjo orientacijo bodo 
rezultati iskanja izpisani po abecednem 
vrstnem redu. Druga možnost iskanja je 
preko GPS lokacije. Aplikacija jo zazna 
in sama predlaga namestitve, atrakcije ter 
popuste in ugodnosti, ki so v vaši bližini. 
Tako nikoli ne boste zgrešili znamenitos-
ti ali ugodne ponudbe! Pridite in uživajte 
v lepotah in ponudbi Gorenjske preprosto 
in ugodno.

6. Tržiški pohod v Dražgoše

Brezskrbno uživanje v lepotah Gorenjske

Valentin Klemenčič 

Maja Rimahazi
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Društvo ljubiteljev smučarskega muzeja 
je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Tržič – mesto, v soboto, 26. januarja 2013, 
organiziralo prvi pohod po poteh starih 
tržiških smučarjev, v spomin na prvo 
smučarsko tekmo v Tržiču, ki se je odvija-
la 6. februarja 1927. Tokrat smo prehodili 
le del poti čez grič sv. Jožefa, preko Hrast 
pa do Za farovža. Bil je mrzel in nadvse 
lep zimski dan. Ob prijetni hoji smo opa-
zovali Tržič in tržiško pokrajino v snegu, 
ki jo zdaj že nekaj let ni bilo možno videti.
Med potjo smo obujali spomine na nek-
danje vrhunske tržiške smučarje, pa tudi 
tiste, ki jim iz različnih vzrokov ni bilo 
dano, da bi kljub svojemu velikemu tal-
entu postali zares vrhunski smučarji. To 
so bili: brata Nejko in Jože Meglič iz-
pod Kukovnice, bratje Kramar, Branko 
Klemenčič, Franci Komac, Branko 
Filipčič, Uroš Aljančič in drugi. 
V Hrastah je smučal tudi Bojan Križaj. 
Tam so se vršili tudi tečaji nacionalno 
znane alpske šole Zdravka Križaja. 
V sedemdesetih letih se je v Hrastah na 
pobudo nekdanjih vrhunskih tržiških 

Člani OZSČ Tržič, OZVVS Tržič, PDV 
Sever Gorenjske in še nekaj občanov 
Tržiča smo se v petek, 8. februarja, 
udeležili »11. POHODA SPOMINA IN 
PRIJATELJSTVA» ob praznovanju slo-
venskega kulturnega praznika v spomin na 
našega pesnika Franceta Prešerna. Pohod 
vsako leto organizira Območno združenje 
VVS Zgornja Gorenjska.
V Srednji gostinski in turistični šoli Ra-
dovljica je bil sprejem in vpis pohodnikov, 
nato pa še pozdravni nagovor, predstavitev 
in namen pohoda. Pozdravil nas je župan 
Občine Radovljica, vodja pohoda, lepe 
želje pa je poslala tudi direktorica šole, 
ki je bila letos odsotna. Vodja pohoda je 
predstavil smer pohoda, ki se je pričel ob 
7.50. V hladnem jutru je iz Radovljice 
krenilo 340 pohodnikov iz vse Slovenije, 
na Bledu pa se nam je pridružilo še lepo 
število drugih pohodnikov.
S potjo Radovljica–Lancovo–Bodešče–
Bled do Prešernovega spomenika smo 
opravili v dveh urah. Na Bledu smo se v 
festivalni dvorani okrepčali in oddahnili. 
Od tu smo krenili proti prvemu spomeniku 

smučarjev realiziralo smučišče, imeno-
vano Novina, ki je bilo opremljeno z 
vlečnico, katere stebre lahko vidimo še 
danes.
Pot smo zaključili za Farovžem, kjer smo 
se ustavili še v  Prašnikarjevi koči. Tam 
so nas gostoljubno postregli s toplim 
napitkom, okrepčilom in pecivom, ki ga 

našega pesnika, kjer je bila krajša sloves-
nost s programom, ki so ga pripravili otroci 
Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 
V kulturnem programu je sodeloval tudi 
veteranski pevski zbor. Krajše govore si 
imeli župan Občine Bled, predsednik VVS 
in predsednik OZVVS Zgornje Gorenjske, 
podeljene so bile tudi značke pohodnikom, 
ki so bili na pohodu že 10-krat.

Spominski pohod

11. pohod spomina in prijateljstva

je sponzorirala Krajevna skupnost Tržič 
– mesto. 
Dobra urica sprehoda po starih smučarskih 
poteh je bila prijetno druženje, ki nam je 
v času, ki ga živimo, še kako potrebno. 
Vsak pohodnik je dobil v spomin majno 
leseno smučko. Posebno smo bili veseli, 
ker se je pohoda udeležil tudi starodobnik, 
Jurij Košir iz Kovorja.
Upamo in želimo, da pohod postane tradi-
cionalen  in da za tiste, kondicijsko bolj 
pripravljene pohodnike, ponudimo še 
drugo možnost, daljšo pot po celotni trasi 
prve tekme.

Po slovesnosti smo pot nadaljevali proti 
Zasipu, preko polja, mimo Piškovce, v 
sotesko Save proti Žirovnici. Pod vasjo 
Breg smo zapustili cesto in skozi gozd 
ter preko travnikov prišli do Vrbe. V Vrbi 
smo se srečali s tekači Tržiških strel, ki 
so pot iz Tržiča pretekli, za kar jim lahko 
samo čestitamo. Kot kaže, pohodnikov in 
tekačev mraz ne moti, zato se drugo leto 
spet vidimo.
Po svečanosti smo se z avtobusi odpel-
jali nazaj v Radovljico, kjer smo se s top-
lim obrokom okrepčali v gostinski šoli. 
Poslovili smo se od organizatorjev in si 
sodelovanje obljubili tudi v letu 2014.

po domovini in v svet

Melanija Primožič

Miro Roblek

Pohodniki, zbrani za 1. pohod po poteh starih tržiških smučarjev
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KS je popolnoma neškodljivo za sesalce, 
plazilce, rastline in vsa živa bitja, ki niso 
zgrajena le iz ene celice. Slednja imajo 
drugačen sistem presnove kisika in v tem je 
prednost koloidnega srebra, ki deluje le kot 
katalizator in vpliva na spremembo hitrosti 
ali pojavnosti reakcije pri enoceličarjih, 
ne vstopa pa v kemijske reakcije v teles-
nih tkivih. Že če se nahaja blizu virusov, 
glivic ali bakterij, takoj pohabi njihov en-
cim, ki presnavlja kisik oziroma »kemijska 
pljuča«, zato se zadušijo in najpogosteje 
umrejo že v šestih minutah. 

Sintetični antibiotiki lahko uničijo le 
nekaj vrst mikrobov. Vedno več je bakte- 
rij, ki postanejo na antibiotike odporne. 
KS pa ne uničuje zgolj bakterij, temveč 
tudi viruse, česar do sedaj ni zmogel 
noben antibiotik, ki je sad dela človeških 
rok. Slabost sintetičnih antibiotikov pa je 
tudi v tem, da uničujejo številne pomem-
bne encime v človeškem telesu. KS pa le-
teh ne poškoduje, saj so bistveno drugačni 
od encimov pri enoceličarjih. Tako le 
pospešuje zdravljenje in ne povzroča to-
liko brazgotin na tkivih, česar pa sintetični 
antibiotiki niso sposobni.

Podrobnejši opis koloidnega srebra in 
njegovega delovanja ter zaščite zdravja 
z njim pa lahko najdete na http://koloid-
noag.wordpress.com/ ali v knjigi: Pies, 
J.: Zdravilni učinki koloidnega srebra, 
Založba Ara, 2012.
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Zima je čas, ki zaradi številnih dejavni-
kov ni prijazno obdobje za naše telo. 
Pomanjkanje sveže, domače zelenjave, 
zadrževanje v toplih s centralno kurjavo 
ogrevanih prostorih, manj gibanja na 
svežem zraku so le nekateri dejavniki, ki 
oslabijo našo odpornost. Posledično se 
pojavljajo številne viroze. Večina ljudi z 
nekajdnevnim mirovanjem, pitjem čajev 
z limono itd. te nevšečnosti premaga brez 
večjih preglavic. Z uporabo koloidnega 
srebra (v nadaljevanju KS) bi številne ta 
virozna stanja obšla in tudi tragičnih za-
pletov bi bilo bistveno manj. In kaj je to 
čudežno zdravilo in zakaj ga pozna tako 
malo ljudi?

Slabo poznano je KS predvsem zaradi 
farmacevtskih podjetij. Srebro kot nara-
vni antibiotik je znano že z davnine. 
Egipčanski kraljevi pripadniki so upo-
rabljali srebrn pribor. Med uporabo se 
je občasno kakšen mikronsko majhen 
košček tega srebra odkrušil in uporabni-
ki so ga zaužili. V njihovih telesih se je 
ta košček spopadel z zloveščimi virusi, 
bakterijami in glivicami, zaradi česar 
potem ljudje niso zbolevali. Zaradi vse 
življenjske uporabe le-tega, in ker se je 
ta pribor neprestano po malem krušil, se 

V času pred elektrifikacijo je bilo potreb-
no v zimskem času od sv. Mihaela (29. 
september) do sv. Gregorja (12. marec), 
zjutraj in zvečer pri delu prižgati luč. Bod-
isi svečo, petrolejko ali za tržiško šuštarijo 
značilno »luč na gavge«. Dan je po novem 
letu postajal vse daljši, na predvečer sv. 
Gregorja pa so čevljarji prenehali z delom 
pri slabi luči in so skupaj s pomočniki, 
vajenci in vaščani v razposajenem ve-
selju zažigali na obrežju Tržiške Bistrice, 
slamnate kresove, vihteli v zraku baklje iz  
starih v smolo namočenih metel, po strugi 
reke  pa spuščali peharčke z oblanci, pa-
pirnate hišice in cerkvice z nepriljubljeno 
svečavo, češ naj voda odnese delo ob slabi 
luči.

jim je kri s časom obarvala modro. Od tod 
tudi izraz za te ljudi, da so modre krvi. 
Skratka, gre za pozabljeno ljudsko znanje, 
zaradi česar farmacevtska podjetja tega 
znanja niso mogla patentirati, in so dose- 
gla, da so KS leta 1938 v Ameriki prepove-
dali za uporabo v zdravstvene namene. Od 
takrat dalje se je ohranil le še kot ljudsko 
zdravilo, v »uradni medicini« pa v obližih 
za opeklinske rane. Danes ga spet vse 
pogosteje uporabljajo v športnih oblačilih 
kot srebrna vlakna, ki preprečujejo razvoj 
bakterij, zaradi česar ne zaudarjamo.

Gre pa za izjemen, naraven antibiotik, 
ki deluje proti vsem virusom, bakteri-
jam in glivicam. Zaradi tega je prišlo do 
ponovnega preporoda pri njegovi uporabi. 
Dr. Richard L. Davies, izvršni direktor 
Utah Silver Institute, ki spremlja tehnolo-
gijo na področju srebra v 37 državah, je že 
leta 1978 napisal: »V štirih letih smo opi-
sali 87 novih pomembnih  načinov upo-
rabe srebra v medicini. Šele zdaj postaja 
jasno, do katere mere nam lahko olajša 
trpljenje in rešuje življenja.« Je edini do 
sedaj znani antibiotik, ki je za vse naše 
organe popolnoma neškodljiv. Drugi anti- 
biotiki poškodujejo jetra in ledvice, koloid-
no srebro pa le pospešuje zdravljenje. 

Koloidno srebro,
najmočnejši naravni antibiotik

"Vuč u vodo" s 
tržiškimi muzealci

Bojan Žnidaršič

Boštjan Meglič, foto: fototeka Tržiškega muzeja
(Gregorjevo nekoč)

med ljudmi

Tržiški muzealci vas na predvečer sv. 
Gregorja, 11.03.2013, vljudno vabimo 
v Kurnikovo hišo, kjer bo od 16.00 do 
18.00 ure pod mentorstvom Braneta Pova-
leya potekala ustvarjalna Gregorjeva de-
lavnica za otroke. Otroci bodo ob pomoči 
mentorja in staršev izdelovali etnološke 
»gregorjeve peharčke« iz naravnih ma-

terialov, kakršne so uporabljali v starih 
časih. Obiskovalci si boste lahko ogledali 
zanimivosti Kurnikove hiše in razstavo 
»Gregorčkov«, ki so jih izdelali otroci in 
njihovi starši pod mentorstvom strokovnih 
delavcev vrtca Tržič - enota Deteljica. 
Domače vzdušje bo pričarala topla krušna 
peč in skodelica Rodarjevega čaja.
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ti, predvidljivosti, spreminjati se začnejo 
vloge moža in žene, očeta in matere. 
Življenje »eden mimo drugega« pri part-
nerjih povzroči občutek osamljenosti in 
globoke praznine, prepoznano je kot sin-
drom osamljenosti v skupnem življenju. 
Beseda razveza pride na plano. Pred for-
malno razvezo morata partnerja najprej 
skozi notranjo ločitev na ravni razuma in 
čustev. Sprejmeta dejstvo, da je skupna 
pot nemogoča, soodgovornost za nastalo 
situacijo in se čustveno razvežeta. Spre-
jemanje dokončnosti odnosa vpliva na 
starševsko vlogo in urejanje razmerij do 

Z vseslovensko akcijo Drobtinica smo 
zbrali in podarili 300 evrov osnovnim 
šolam v Tržiču za subvencionirano mali-
co otrok iz socialno šibkejših družin. V 
prazničnem decembru nam je priskočil 
na pomoč donator Sašo Rožič in 45 otrok 
smo obdarili z novo zimsko obutvijo, v 
mesecu februarju pa smo obiskali in ob-
darili 48 starejših občanov v Domu Petra 
Uzarja. 
Zaradi vse večje potrebe po hrani trenutno 
vsa finančna sredstva porabimo za na-

otrok (vprašanje dodelitve otrok v vzgojo, 
varstvo in oskrbo, stiki, preživnina). Prav 
je, da se starši pred razvezo skupaj pogo-
vorijo z otroki, vendar so mnogi v fazi raz-
veze zmedeni, v agoniji, o spremembah se 
niso sposobni pogovoriti z otroki. V tem 
delu je naloga centra za socialno delo, da o 
razvezi na primeren način obvesti skupne 
otroke. Obdobje po razvezi je stresno za 
vse družinske člane. Starši naj poskrbijo, 
da stiki otrok z ločenim staršem poteka-
jo brez zapletov, ker čustveno ločitev še 
poteka in otroci lahko postanejo orožje 
proti bivšemu partnerju, sploh če se eden 
od njiju ne sprijazni z razvezo in ne sprej-
me soodgovornosti. Razveza se zaključi, 
ko si bivša partnerja priznata pravico do 
priložnosti za novo, kakovostno življenje, 
to pa v praksi pomeni od tri do pet let 
notranjih bojev in osebnostne rasti.

kup le-te, se pa pojavlja vse več prošenj 
za poravnavo položnic. Trudimo se pri-
dobiti čim več finančnih sredstev. V tem 
letu bomo skušali dodatna finančna sred-
stva pridobiti s pobiranjem članarine, ki 
je 5 evrov po osebi. Članarino pobirajo 
prostovoljci, ki imajo s strani RK uradno 
pooblastilo. Vsi, ki se včlanite in plačate 
članarino, dobite tudi uradno potrdilo o 
plačilu. Prispevke lahko nakažete tudi na 
TR: SI56 0510 0801 0063 548.
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Razveza pomeni veliko prelomnico in 
zaključek partnerskega odnosa. Uvod v 
zaključno poglavje se začne z občutkom 
izgube medsebojne povezanosti, občut-
kom oddaljenosti, odtujenosti. Napetost 
v odnosu se kaže skozi burne reakcije in 
izražanje negativnih čustev. Če se partner-
ja med seboj fizično in psihično ne ranita 
ali poškodujeta in imata cilj rešiti zakon, 
je še mogoče rešiti odnos, tudi s strokovno 
pomočjo. V izogib prepirom, čustvom in 
posledicam, ki jih doživljata, se začneta 
umikati drug pred drugim. Za družino to 
stanje prestavlja kaos, ni občutka varnos-

Zahvala 
2. februarja 2013 je naš dom ogrozila 
meteorna voda. Samo hitra in strokov-
na intervencija članov PGD KRIŽE in 
PGD BISTRICA je omogočila, da je 
naš dom ostal nepoškodovan.  
Vsem, ki ste sodelovali v tej interven-
ciji, se najlepše zahvaljujemo.

Ovsenekovi

OZRK Tržič organizira krvodajalske ak-
cije, organizira in izvaja tečaje in izpite 
iz prve pomoči za bodoče voznike, za 
bolničarje, za zaposlene v delovnih orga-
nizacijah, zavodih in ustanovah, tečaje o 
uporabi defibrilatorja AED ter druge tečaje 
in izpite za laike, sodeluje s pristojnimi 
državnimi in lokalnimi organi, zavodi in 
organizacijami v aktivnostih za varovanje 
zdravja, za zdrav način življenja in var-
stvo naravnega okolja, izvaja socialno de-
javnost. Zaradi boljšega in učinkovitejšega 
dela pa ima ustanovljene krajevne organi-
zacije, ki pomagajo pri uresničevanju hu-
manitarnih ciljev. V Tržiču sta trenutno 
aktivni samo dve krajevni organizaciji. To 
sta KORK Podljubelj in KORK Lom, kjer 
predstavniki mesečno obiskujejo starejše 
ljudi in družine, ki so se znašle v stiski. V 
drugih krajevnih skupnostih pa KORK-i 
ne delujejo, vendar si zelo prizadevamo, 
da bi spet delovali.  
Na OZRK Tržič imamo trenutno prijav-
ljenih 290 upravičencev, se pa na žalost 
ta številka mesečno povečuje. Krajevni 
organizaciji Podljubelj in Lom pa imata še 
dodatnih 20 upravičencev. Do pomoči so 
upravičeni občani s stalnim prebivališčem 
v občini Tržič, ki imajo do 400 evrov 
mesečnega dohodka na osebo. To so pred-
vsem osebe, ki dobivajo denarno socialno 
pomoč, osebe, ki so prijavljene na zavodu 
za zaposlovanje in ne dobivajo nadomesti-
la, ter upokojenci. Vsak upravičenec mora 

Razveza in starševstvo

Aktivnosti Območnega združenja
Rdečega križa Tržič

Sabina Jagodnik, CSD Tržič

Noelle Kavčič

med ljudmi

predložiti ustrezna dokazila in izpolniti 
obrazec, s katerim preverimo resničnost 
podatkov. 
V letu 2012 smo razdelili 8.481 kg hrane. 
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Njeni prijatelji in znanci smo ji pravili 
mama Dorca, nekateri Dorca mama, tako 
je želela.

Rodila se je 6. februarja 1913 na Slapu 
nad Tržičem. Bila je ena od desetih otrok 
tržiške delavske družine. Rada bi hodi-
la v šole, a kaj ko še za kruh ni bilo. Še 
štirinajst let ni bila stara, ko je odšla delat 
v tovarno Lepenka na Slapu, zatem se je 
zaposlila v Peku, njeno zadnje delovno 
mesto je bilo v Bombažni predilnici in 
tkalnici Tržič, kjer je do upokojitve v letu 
1963 delala na »ašplah«, motovilnih stro-
jih preje.

Vseskozi, od zgodnje mladosti in še leta 
po upokojitvi, je bila ustvarjalna, ves svoj 
prosti čas je namenila tržiški ljubiteljski 
kulturi. Bila je igralka, pevka, mentorica 
mladim tržiškim gledališčnikom, pesnica. 
»Brez lepote je življenje tako prazno, da 
izgubi svoj smisel,» je ena njenih misli. 

»Prvič sem nastopila pri štirinajstih letih 
v Shakespearovi drami Sen kresne noči. 
Potem sem pela v Potepuhu, Ptičarju in 
mnogih operetah. Sodelovala v tržiških 
zborih, na odru Prosvetnega društva. 
Igrala sem v komedijah, dramah, tragedi-
jah. Pela v operetah, na številnih tržiških 
Veselih večerih, sodelovala skupaj z 
Blažem Šterom na Radiu Tržič, pri folk-
lorni skupini Karavanke. S pesmicami se 

ukvajam vse svoje življenje, mojih pesmi 
je že za debelo knjigo,« je povedala, ko 
smo jo z učenci bistriške šole pred leti 
obiskali na njenem domu v Tržiču.

Pesmi Dorce Kralj so izredno melodične, 
v njih je čutiti ljudski melos, zato je ve-
liko uglasbenih, polne so nežnih lirskih 
pesniških podob. Izpovedujejo ljubezen, 
do najbližnjih, do prijateljev, še posebej 
do narave. V njenih verzih žare planine v 
jutranjem soncu, v njih cveti rododendron, 
iz svežih brazd dehti pomlad. Na samem 
je znala opaziti teloh in ga postavila v 
svojo pomladno pesem. S svojo pesmijo je 
pozdravljala lepoto vseh letnih časov. Nje-
na pesem se dotakne čustev vsakogar, zato 
je kot ponarodela, jo pojemo, slišimo po 
radiu, živi med nami. V marsikateri pesmi 
ožive znani Tržičani; Rudolf Ahačič, Mili-
ca Debeljak ..., verze in poetične prozne 
sestavke je napisala prijateljem, znancem 
... mnogi so prihajali k njej ponje. 

Največ pesmi Dorce Kraljeve je uglasbil 
njen prijatelj, glasbenik, pevec, zborovod-
ja, dolga leta sredi kulturnega življenja v 
Tržiču Franci Šarabon. Cel sveženj za-
pisanih spominov ima, ne le o Dorci Kralj, 
poleg nje pogosto omenja Mata Mežka 
(1928 do 2001), skupaj z Dorco sta pela 
in razveseljevala Tržičane. S svojo prid-
nostjo, dobro voljo, tudi potrpežljivostjo 
je uresničila svoje številne talente.

»Čudovito se je bilo srečati z mamo Dor-
co. Bila je odprt človek, pozdravila te je s 
toplim nasmehom in vedro besedo. Ni je 
bilo prireditve, igralske, glasbene ali kako 
drugačnega kulturnega dogodka, da ne 
bi bila poleg. Cenili smo jo vsi, ki smo jo 
poznali in z njo sodelovali, vsi, ki se nas 
je dotaknila njena vedra osebnost,« je ob 
njenem odhodu leta 1994 zapisal prof. 
Janez Šter.

Boris Kuburič, vodja območne izpostave 
Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnost v Tržiču, je v letu 1986 
v utemeljitvi za odličje svobode med dru-
gim napisal:

»Za svoje nesebično delo, predanost kul-
turi v Tržiču je prejela že vrsto občinskih 
priznanj, nazadnje plaketo mesta Tržič in 
Kurnikovo nagrado, saj je bila ena od us-
tanoviteljic in pobudnic folklorne skupine 
Karavanke, Mladinskega gledališča Tržič, 
Radia Tržič, Strelske družine Tržič, dolga 
leta sodelavka Radia Ljubljana, dopisnica 
Tekstilca, glasila Bombažne predilnice 
in tkalnice, članica Društva skladateljev 
Jugoslavije. Njene uglasbene pesmi pojo 
številni zbori in narodnozabavni ansam-
bli. Nepogrešljiva je njena pomoč mladim 
tržiškim gledališčnikom, med njimi je vz-
gajala čut za lepoto slovenske besede.«

Ob 40-letnici Zveze kulturnih organiza-
cij Tržič, za slovenski kulturni praznik v 
letu 2002, je izšla knjiga njenih izbranih 
pesmi z naslovom Tržiška pesnica Dorca 
Kraljeva.

Letos, ob stoletnici rojstva, je na reviji 
pevskih zborov Tržič poje 1. februarja  v 
Osnovni šoli Bistrica njene pesmi recitiral 
moderator prireditve Janez Kikel.

Na predvečer 100-letnice rojstva Dorce 
Kralj pa je v Knjižnici dr. Toneta Pretnar-
ja, 5. februarja, ko je bilo srečanje tržiških 
besednih ustvarjalcev, pesnikov in pisa-
teljev, župan mag. Borut Sajovic za re-
citacjo izbral dve pesmi vedrega izpoved-
nega značaja iz knjige Tržiška pesnica 
Dorca Kralj. To sta Dva zaljubljena in Naš 
Tržič.

Naj besedilo v spomin nanjo zaključimo z  
verzi prve kitice pesmi Naš Tržič:

V vznožju skalnatih gora,

v dolini, kjer se vijeta

Mošenik in Bistrica,

je mestece Tržič, tam smo doma. 

Ko v jutranjem soncu planine žare
Ob 100-letnici Dorce Kralj

Jožica Koder, foto: iz arhiva Marije Zorman

med ljudmi
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No, vidte, spoštovani, ljubi Tržičan.
Pa imamo knjigo, kjer so tud okolišan,
koko nobel al preprost so včash se nosil,
ne pa dons, ko vsak bi najraj kavboj bil ...

Prazničen, takmašn gvant je kej velov,
o takmo vsak je srečen in vesel domov pršov,
tud na slikah starih to se dobro vid,
ja, tale knjiga bi bila vsaki hiši v prid!

Mende na pvatnic je od župana "frava",
de boste vedl, kakšna ženska noša je ta prava,
koko lepo se treba je v Tržič nosit,
da si Tržičan al okoličan častit ...

Zato vsa čast dr. Bojanu Knificu in slava,
to res prava je znanstvena razprava,
za katero radi smo mu vrata odprli.
Hvala, dr. Bojan - Ti Tržičan vrli.

                              Čestitam. Temšak

/gvantna = oblačila, velov = je kaj vrede, frava = gospa/

Pesem je avtor napisal za predstavitev knjige dr. Bojana Knifica 
Tržiška dekleta daleč slove v Kulturnem centru Tržič.

Pozdravljen
dober dan,
tržiški kot,
kjer naš je rod
v domači hiši
ozkih ulic
v zgornjem,
spodnjem koncu
za vodó.

Pri farni cerkvi 
pod goró
pa snivajo
med spomeniki
nam dragi
davnih dni.
Vsak praznik
lučka zagori
v njihov spomin 
in sveže so cvetlice,
ko pride sonce
iznad Kukovnice.

Otroštvo –
ples metuljev
v tem našem
rojstnem kraju!
Mladosti svet,
kot v večno
sveže zelenečem gaju:
pri svetem Jožefu,
na Pirmancah,
na »čislu«
ali Zalem rovtu,
na drsališču.

Osnovna šola v »gasi«,
hiša prve učenosti,
če tudi s temnimi hodniki,
a spoštovanimi vodniki
nam zasejala je kreposti.
Zahvaljeni učitelji 
te šole davne,
da zdaj poti so naše ravne
v zastrupljenem svetu!

Slovesno še odmevajo zvonovi,
ko v poravnani vrsti
s procesijo smo na pomlad
korakale po beli cesti
kot v pravljici – na grad.
In, prvi sneg
oznanil je najlepši

Knjiga o tržiški gvantni Srečanje
Hermina Krmelj
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UTRINKI

Dobra beseda,

iskrivost pogleda,

mehkoba objema,

toplina dlani:

VSE TO SI TI.

Preprostost razuma,

neuklonljivost poguma,

lepota nasmeha.

Vse za podobo,  

ki ne zbledi,

spomin, ki živi.

Teti Micki za  
popotnico v večnost
Nečakinja in prva  
varovanka Romana

urednistvo.trzican@gmail.
com     •     Kristina Kavčič

Navedeni elektronski naslov 
je novi elektronski naslov 
uredništva glasila Tržičan. 
V tem e-nabiralniku se bodo 
od zdaj naprej zbirali vsi 
članki, fotografije, odgovori 
na nagradna vprašanja, vaši 
predlogi, opažanja in vse, kar 
je povezano z nastajanjem 
glasila. Čisto svoj elektron-
ski naslov bo omogočal boljši 
pregled nad prispelo pošto 
in olajšal vašo komunikacijo 
z uredništvom tudi izven 
Turistično promocijskega in 
informacijskega centra Tržič, 
kjer je uradni sedež uredništva 
in kamor ste do zdaj pošiljali 
svoje prispevke za objavo. 
Vsaka novost rabi svoj čas, da 
se »prime«, veseli pa bomo, 
če bo e-naslov kar najhitreje 
postal prva izbira za komu-
nikacijo z uredništvom.

praznik Nikolaja;
trdno smo verovale,
da prihaja 'z raja.
Na sejmu sredi trga
oči strmele poželjivo
so dolge ure
v množico miklavžev
in igrač.
Doma pa brono le darilo
otroke je razveselilo.

K polnočnici
po škripajočem snegu,
ko so migljale
svetle zvezde,
smo se vzpenjali po bregu
v cerkev čudovito razsvetljeno,
z jaslicami okrašeno.
Bila je lepa noč – 
vonjava se kadila
je z orglami spojila
v skrivnostno pesem,
Sveta noč.

A zdaj – nam daje moč
spomin na rodni kraj;
prelestna doživetja
se ne vrnejo nazaj
Pa, vendar,
ko smo skupaj zbrane
in se celijo nam rane;
če tudi osivele,
zapojmo na ves glas:
»V tržiškem kotu
bil je naš
najlepši čas!«
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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 de-
luje vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk 
se predhodno dogovorite po telefonu 04 
59 71 552 ali se naročite prek spletne stra-
ni http://www.trzic.si/esp.aspx.

Les kot kurivo človeštvo pozna že od 
nekdaj in ohranilo se je vse do danes, ko 
vse bolj spoznavamo, da dolgoročno ne 
moremo računati samo na rabo fosilnih 
goriv (premog, nafta, plin), ker so le-ta 
omejena in vedno dražja, hkrati pa ima 
njihova raba številne škodljive vplive na 
naše okolje in obstoj človeštva. 
Ker naravni les nastopa kot gorivo v 
različnih oblikah (polena, sekanci, peleti, 
briketi), potrebujemo različne specialne 
kurilne naprave (kotle), ki so prilago-
jene zgorevanju posamezne vrste goriva, 
to velja tudi za lesne pelete. Lesni peleti 
so čepki valjaste oblike, premera 6 mm 
in dolžine do 20 mm, izdelani iz  stis-
njenega lesenega prahu. Peleti so zelo 
sipki, zato jih lahko prečrpavamo po 
ceveh in transportiramo v cisternah, to 
nam omogoča najvišjo stopnjo udobja 
pri posluževanju. Lesne pelete kurimo v 
specialnih kurilnih napravah, prilagojenih 
za zgorevanje peletov z visokim izko-
ristkom. Pri kurilnih napravah, ki delujejo 
popolnoma avtomatsko, pelete hranimo 

Vse občanke in občane Tržiča obveščamo, 
da je od 1. 2. 2013 dalje odprta nova 
poslovalnica Vzajemne zdravstvene za-
varovalnice, d. v. z. v poslovnih prostorih 
Tilie d. d. in neposredni bližini Pekarstva 
Orehek in Pošte. Vzajemna zdravstve-
na zavarovalnica, d. v. z. je največja 
ponudnica dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja v Sloveniji. S svojo organi-
zacijsko obliko (vzajemna družba) širi 
vrednote vzajemnosti in solidarnosti, pri 
svojem poslovanju pa upošteva načelo 
družbene odgovornosti in se zavzema 
za uresničevanje interesov svojih za-
varovancev. Pri Vzajemni nudijo pestro 
ponudbo zdravstvenih zavarovanj; dopol-
nilno zdravstveno zavarovanje z najnižjo 
premijo, zavarovanje Vzajemna Diag-
noza za hitrejši dostop do specialističnih 
zdravstvenih storitev, zavarovanje za tve-
ganje bolezni raka in srčno-žilnih bolezni, 
zavarovanje medicinske asistence v tu-
jini, zavarovanje za nadomestilo ob iz-
padu dohodka, nezgodno zavarovanje za 
celo družino. Vzajemna ob odprtju nove 
poslovalnice nagrajuje najhitrejše obisko-
valce. Prvih 50, ki bo obiskalo novo 
poslovalnico in sklenilo zavarovanje čaka 
praktično darilo. 

v namenskem zalogovniku, vgrajenem 
v bližini kurilne naprave. Enostavnejše 
kurilne naprave imajo vgrajen tedenski 
zalogovnik, prilagojen za ročno polnjen-
je, pri slednjih ima uporabnik nekaj več 
dela s posluževanjem, vendar je delo zre-
ducirano na posluževanje enkrat tedensko, 
za polnjenje zalogovnika in odstranitev 
pepela.
Zaradi velike gostote, ki je rezultat 
stiskanja lesenega prahu pod visokim 
tlakom, imajo peleti kurilno vrednost 4,8 
kWh/kg, to pri trenutnem razmerju med 
ceno kurilnega olja in ceno peletov pome-
ni, da pri kurjenju peletov dobimo isto to-
plotno energijo s pol manjšim stroškom za 
nakup energenta. 
Vgradnja ogrevalnih sistemov na pelete 
spada med ukrepe rabe obnovljivih vi-
rov energije, zato vgradnjo podpira tudi 
država. Občani so upravičeni do prido-
bitve nepovratne finančne spodbude, če se 
prijavijo na javni razpis 18SUB-OB13 in 
vgradijo ogrevalni sistem na pelete sklad-
no s pogoji razpisa.

Ogrevalni sistem na lesno biomaso –
kurjenje z lesnimi peleti 

Nova poslovalnica
Vzajemne v Tržiču

mag. Samo Cotelj

Matjaž Pfajfar, foto: Mitja Lutar
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Poletni tabor 2013
od 24. 6. do 28. 6. 2013

Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič bosta tudi letos  
organizirali poletni tabor na morju za otroke, stare od 7 do 15 let, 

in sicer od 24. do 28. 6. 2013.  Tabor bo športno, likovno in plesno obarvan. 
Prijavnico lahko dobite na Športni zvezi Tržič, Ljudski univerzi Tržič  

ter na spletnih straneh www.sztrzic.si in www.lu-trzic.si. 

Rok za prijavo je 30. 3. 2013. Število mest je omejeno, zato bomo upoštevali 
vrstni red prijav.  V kolikor bo Športna zveza Tržič uspešna pri prijavi na 

razpis Fundacije za šport, bo cena programa nižja.

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

Vabljeni, da se nam pridružite tudi letos.

Biserka Drinovec in Metka Knific



tržičan   

V sredo, 20. marca 2013, bo ob 17. uri 
v sejni sobi občine Tržič predavanje z 
naslovom Toplotne črpalke za ogrevanje 
stanovanjskih stavb – uporaba v praksi.

Za udeležbo na predavanju se zaintere-
sirani občani lahko prijavijo v sprejem-
ni pisarni Občine Tržič ali po telefonu  
04 59 71 552.  

Več informacij o predavanju lahko dobite 
na spletni strani Energetsko svetovalne 
pisarne Tržič, http://www.trzic.si/esp.
aspx, in v sprejemni pisarni Občine Tržič.

ENSVET - ENERGETSKO
SVETOVALNA PISARNA TRŽIČ
Trg  Svobode 18,  tel. (04) 597 15 52

Energetski svetovalec
mag. Samo Cotelj

Predavanje:  
Toplotne črpalke
zaogrevanje  
stanovanjskih stavb 

mag. Samo Cotelj
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Tržiški muzej poziva vse zainteresirane umet-
nike, da oddajo vloge za razstavo v Galeriji 
Atrij za razstavno sezono 2014. Razstavni 
program za Galerijo Atrij Občine Tržič pri-
pravlja Tržiški muzej. 

Tržiški muzej in Občina Tržič pri pripravi 
razstav v Galeriji Atrij prispevata:
• galerijski prostor v času razstave z vsemi 

obratovalnimi stroški,
• potrebne elemente za postavitev razstave 

(podstavke, okvirje) in osnovno tehnično 
pomoč,

• oblikovanje vabil, 
• promocijo razstave,
• odprtje razstave s strani predstavnika Občine 

Tržič,
• podiranje razstave in povrnitev galerije v pr-

votno stanje.
Obveznosti razstavljalca v Galeriji Atrij so: 
• oddaja prijave na razpis do predvidenega 

datuma, 

OBVESTILO
 

Občina Tržič na podlagi Odloka o 
proračunu Občine Tržič za leto 2013 
(Ur. l. RS 108/2012) obvešča, da je na 
spletni strani občine http://www.trzic.si v 
rubriki »Javni razpisi in pozivi« objavljen 
Javni razpis za izbor javnih prireditev in 
dogodkov, ki jih bo v letu 2013 sofinan-
cirala Občina Tržič. Prijava na javni razpis 
mora biti izdelana izključno na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
in se prav tako nahajajo na občinski splet-
ni strani. 

Župan Občine Tržič:
mag. Borut Sajovic l. r.

Proste počitniške 
zmogljivosti
Sindikat podjetja Peko Tržič razpolaga 
s počitniškimi zmogljivostmi v Termah 
Čatež in v kampu  Bijela uvala v Poreču. 
Na voljo je še nekaj prostih tedenskih ter-
minov v Termah Čatež, kjer dnevni najem 
od aprila do 15. junija in od 15. septembra 
dalje znaša 35,00 €, od 15. junija do 15. 
septembra 45,00 €. V ceno je vštetih pet 
kopalnih kart, obstaja tudi možnost plačila 
na obroke. Prav tako je še nekaj prostora 
v začetku junija ter septembra v prikolicah 
kampa Bijela uvala v Poreču, kjer stane 
dnevni najem 45,00 €. Vse informacije 
dobite na tel. 031 792 664 (Brigita).

Javni poziv umetnikom k oddaji vlog
za razstavo v Galeriji Atrij v Tržiču
za razstavno sezono 2014   

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku 
o občinskih taksah v občini Tržič za leto 2013
1. Vrednost točke za odmero občinske takse na območju 
občine Tržič za leto 2013 znaša 0,3398 EUR.
2. Sklep prične veljati z objavo v občinskem glasilu Tržičan.

O b r a z l o ž i t e v

V Uradnem listu RS, št 28/07 in 110/08 je bil objavljen Odlok 
občinskih taksah v občini Tržič. S tem odlokom je določena ob-
veznost plačevanja občinskih taks v občini Tržič, in sicer za upo-
rabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, 
oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah 
in za uporabo javnega prostora za kampiranje. Na podlagi 8. 
člena omenjenega odloka je višina občinske takse opredeljena s 
številom točk v tarifah občinskih taks in se izračuna tako, da se 

• dostava in odvoz razstavnih eksponatov,
• tisk vabil, pogostitev in program ob odprtju 

razstave so stvar dogovora med muzejem in 
razstavljalcem.

Prijavi je potrebno predložiti:
• kontaktne podatke (ime, priimek, naslov,  

e-naslov, telefonsko številko)
• portfolio (življenjepis, seznam preteklih raz-

stav, katalogov, zloženk, objav v medijih, 
slikovno gradivo preteklega dela),  

• seznam razstavljenih del (naslov, letnica, 
tehnika, mere).

Vaše vloge pričakujemo po pošti v zaprti ku-
verti s pripisom »Galerija Atrij - javni poziv« 
do vključno 15. maja 2013. Vloge, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bodo upoštevane. 

Poslane vloge bo pregledala strokovna komi-
sija, izbrala avtorje za naslednjo razstavno se-
zono in prijavljenim sporočila svojo odločitev 
o vključitvi v program do 30. junija 2013.  

Tržiški muzej 
Muzejska 11, 4290 Tržič                                                   
www.trziski-muzej.si                                                                   
tel: 04 53 15 176

e-mail: trziski.muzej@guest.arnes.si

število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za 
izračun občinske takse. Vrednost točke za obračun občinskih taks 
se usklajuje enkrat letno do konca meseca decembra za naslednje 
leto, v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga 
objavi Statistični urad Republike Slovenije. 

Na podlagi sklepa župana Občine Tržič, št. 35411-0001/2012, 
z dne 31. 01. 2012 je bila vrednost točke za leto 2012 0,3309 
EUR. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2012 do 
konca decembra 2012 znaša 2,7 %. Na tej osnovi vrednost točke 
za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2013 
znaša 0,3398 EUR. Sklep o izračunu vrednosti točke se v skladu 
s četrtim odstavkom 8. člena objavi v občinskem glasilu, to je 
glasilo Tržičan.

Številka zadeve: 354-11-1/2013-42
Mag. Borut Sajovic,
Župan Občine Tržič
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koledar prireditev

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 

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

MAREC
petek, 1. 3. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 2. 3. 2013, ob 8. uri iz Tržiča
• PLANINSKI IZLET: KOČA PRI SVETI ANI NA MALI GORI (910M); 
PD Tržič

sobota, 2. 3. 2013, od 10. do 11. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Društvo diabetikov Tržič

sobota, 2. 3. 2013, ob 18. uri v kulturnem domu v Križah
• VOLILNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA; PD Križe

nedelja, 3. 3. 2013, ob 18. uri v kulturnem domu v Križah
•"KARAKORUM 2012"-PREDSTAVITEV ODPRAVE;
Mojca Švajger in Irena Mrak

ponedeljek, 4. 3. 2013, od 17. do 19.30 v domu krajanov  
Lom pod Storžičem
• ZIMSKA LIGA V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO – finale, 
ŠD Lom pod Storžičem

sreda, 6. 3. 2013, ob 16. uri, v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 6. 3. 2013, ob 18. uri v predavalnici ZD Tržič
• DELAVNICA: ZDRAVA PREHRANA; ZD Tržič,
Zdravstvena vzgoja

sreda, 6. 3. 2013, ob 19. uri, v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• POTOPISNO PREDAVANJE: JELKA SNEDIC,
KOLESARJENJE OB DONAVI; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 7. 3. 2013 ob 18. uri, v Galeriji Atrij Občine Tržič
• ODPRTJE RAZSTAVE: MARJAN RUČIGAJ - KAMNITE
OBLIKE; Tržiški muzej

četrtek, 7., 14. in 21. 3.2013, ob 16. uri, v učilnici za gospodinjski 
pouk OŠ Bistrica
• KUHARSKA DELAVNICA O ZDRAVI KUHINJI - V TREH DELIH; 
Društvo diabetikov Tržič

petek, 8. 3. 2013 iz Tržiča
• KOPANJE V TERMAH SNOVIK OB DNEVU ŽENA; 
Društvo invalidov Tržič

petek, 8. 3. 2013 do konca marca v tovarniški trgovini Peko 
• VUČ U VODO - GREGORJEVO, RAZSTAVA GREGORČKOV 
TRŽIŠKIH OSNOVNIH ŠOL IN JAVNIH ZAVODOV; TD Tržič, 
Občina Tržič in javni zavodi

sobota, 9. 3. 2013, od 8. do 13. ure na Trgu svobode v Tržiču
• TRŽNI DAN NA TEMO VUČ U VODO-GREGORJEVO ;
Boris Šukalo v sodelovanju z Občino Tržič in TD Tržič

sobota, 9. 3. 2013, iz Tržiča
• IZLET Z DRUŽABNIM SREČANJEM;
Društvo upokojencev Tržič

ponedeljek, 11. 3. 2013, od 16. ure dalje v Kurnikovi hiši
• VUČ U VODO-GREGORJEVO, ZANIMIVOSTI KURNIKOVE HIŠE, 
RAZSTAVA GREGORČKOV OTROK VRTCA TRŽIČ - ENOTE  
DETELJICA IN USTVARJALNA DELAVNICA Z
BRANETOM POVALEYEM; Tržiški muzej in Vrtec Tržič

ponedeljek, 11. 3. 2013, ob 17.30 iz atrija Občine Tržič
• VUČ U VODO - GREGORJEVO – SPREVOD IN SPUŠČANJE 
GREGORČKOV; TD Tržič, Občina Tržič in OŠ Tržič

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

sreda, 13. 3. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREDINO PREDAVANJE: VEČER S PUŠČAVSKIM
LISJAKOM; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 15. 3. 2013, ob 19. uri v kulturnem domu Križe
• SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN TRŽIČA,
OI JSKD Tržič

petek, 15. 3. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 16. 3. 2013 iz Križev
• PLANINSKI IZLET: BUZET - 7 SLAPOV; PD Križe

sobota, 16. 3. 2013 iz Tržiča
• PLANINSKI IZLET ZA MLADE PLANINCE:
SANKAŠKA KOČA (867 M); PD Tržič

sobota, 16. 3. 2013, ob 10. uri v veliki sejni sobi Občine Tržič
• OKROGLA MIZA: RUDNIKI - TEHNIŠKA DEDIŠČINA; 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije

sobota, 16. 3. 2013, ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev
• AN FLET'N VEČER - KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU 
Občina Tržič in Agencija Media butik

nedelja,17. 3. 2013, ob 16.30 v domu krajanov Podljubelj
• TROBOJ TREH DOLIN - STRELJANJE, FINALE;
SAK Podljubelj, strelska sekcija

torek, 19. 3. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• DOBIMO SE V KNJIŽNICI DR. TONETA PRETNARJA:
PREDSTAVITEV KNJIGE "MOŽJE NA POLOŽAJIH, ŽENE V  
SKRBEH, OTROCI V ČEŠNJAH"; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 20. 3. 2013, ob 17. uri v sejni sobi Občine Tržič
• PREDAVANJE: TOPLOTNE ČRPALKE ZA OGREVANJE STA
NOVANJSKIH STAVB - UPORABA V PRAKSI; Ensvet - energetsko 
svetovalna pisarna Tržič

sreda, 20. 3. 2013, ob 18. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREDINO PREDAVANJE: PREDSTAVITEV BILTENA ŠT. 5 - PASTI 
NAKUPOVANJA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Društvo 
diabetikov Tržič

četrtek, 21. 3. 2013, ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 21. 3. 2013, ob 18. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• DOBIMO SE V KNJIŽNICI DR. TONETA PRETNARJA: 
SPOMLADANSKE BESEDARIJE STAREJŠIH LITERATOV;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Društvo upokojencev Tržič

petek, 22. 3. 2013 v gasilskem domu v Bistrici
• ZBOR ČLANOV DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ;
Društvo invalidov Tržič 

petek, 22. 3. 2013 v OŠ Bistrica
• PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU; KS Bistrica

sobota, 23. 3. 2013, od 19. do 18. ure v Kavarni Špela Tržič 
• Odprto prvenstvo Slovenije Raw & Eq GPC Benchpress

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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koledar prireditev

nedelja, 24. 3 . 2013, ob 9.30, na malem nogometnem  
igrišču pri OŠ Bistrica
• TRŽIŠKA LETNA LIGA V MALEM NOGOMETU 2013; 
NK Tržič 2012

nedelja, 24. 3. 2013, ob 17. uri v Kulturnem centru Tržič
• POLKA JE UKAZANA 2013; OI JSKD Tržič

torek, 26. 3. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• V POKLON ŽENAM IN MATERAM BO PREPEVAL MPZ 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 27. 3. 2013, ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
• JAVNI NASTOP PRVOŠOLCEV GLASBENE ŠOLE OB 
MATERINSKEM DNEVU; Glasbena šola Tržič

sobota, 30. 3. 2013, iz Tržiča
• PLANINSKI IZLET: PO DOLINI DRAGONJE, PD Tržič

APRIL
sreda, 3. 4. 2013, ob 16. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 3. 4. 2013, ob 18. uri v predavalnici ZD Tržič
• DELAVNICA: ŠOLA ZDRAVEGA HUJŠANJA; 
ZD Tržič, Zdravstvena vzgoja

sreda, 3. 4. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREDINO PREDAVANJE: LEPOTA DRAGOCENIH DAROV 
NARAVE-PLEMENITE KOVINE;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

četrtek, 4. 4. 2013, ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
• ODPRTJE RAZSTAVE IRME LIPOVEC: JOŽE ČOP -
GORNIK IN ALPINIST; Tržiški muzej

petek, 5. 4. 2013, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
• NAJ ŠPORTNIK TRŽIČA 2012;  Športna zveza Tržič

petek, 5. 4. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 5. 4. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• POTOPISNO PREDAVANJE: DEJAN OGRINEC, GRŠKI OTOKI 
Z MORSKIM KAJAKOM;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 6. 4. 2013, iz Tržiča
• PLANINSKI IZLET: POT DVEH SLAPOV (PD POLŽ);
PD Tržič

sobota, 6. 4. 2013, iz Tržiča 
• IZLET V CELJE, KOPANJE V TERMAH; 
Društvo upokojencev Tržič

sobota, 6. 4. 2013, od 9.15, na vaškem sejmu v Sebenjah 
PREDSTAVITEV RAZISKOVALNE NALOGE "OVČKA FRIDA KUHA" 
IN POHOD PO "POTI TREH ZVONOV"; Krajevna skupnost  
Sebenje in OŠ Križe

sobota, 6. 4. 2013, od 10. do 11. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ;
 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Društvo diabetikov Tržič

sobota, 6. 4. 2013, v domu krajanov v Podljubelju
• 5. GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA ANDERLETA; OI JSKD Tržič

nedelja, 7. 4. 2013, v domu krajanov Lom pod Storžičem
• 5. GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA ANDERLETA; OI JSKD Tržič

ponedeljek, 8. 4. 2013, (vsak drugi ponedeljek v mesecu) ob 18. uri 
v predavalnici ZD Tržič
• ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

sreda, 10. 4. 2013, ob 19. uri, v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREDINO PREDAVANJE: ŠTIRJE LETNI ČASI V ZELENJAVNEM 
VRTU; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 12. 4. 2013, ob 19.30, v Paviljonu NOB
• SPOMINSKA RAZSTAVA OB 30. OBLETNICI SMRTI USPEŠNEGA 
SLOVENSKEGA  ŠPORTNEGA PILOTA IN TRŽIČANA FRANCA 
ŠTRUKLJA; Zavod Slovenski astronavt

sobota, 13. 4 . 2013, od 8. do 13. ure na Trgu svobode v Tržiču
• 6. CVETLIČNA TRŽNICA IN TRŽNI DAN; TD Tržič, 
Občina Tržič in Boris Šukalo

nedelja, 14. 4. do 21. 4. 2013, v Termah Rogaška
• OKREVANJE S ČLANI DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; 
Društvo diabetikov Tržič

torek, 16. 4. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• DOBIMO SE V KNJIŽNICI DR. TONETA PRETNARJA: MINI 
KUHARSKI TEČAJ Z EMILIJO PAVLIČ - KUHAJMO PREPROSTO  
IN VARNO; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sreda, 17. 4. 2013, ob 18. uri v OŠ Križe
• SPOMLADANSKI KONCERT, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV; OI JSKD Tržič

četrtek, 18. 4. 2013, ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

petek, 19. 4. 2013, iz Tržiča
• POPOLDANSKO KOPANJE V TERMAH SNOVIK Z VEČERJO 
V GOSTILNI PR'ČIBRU; Društvo invalidov Tržič

petek, 19. 4. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
• SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 20. 4. 2013, iz Tržiča
• MEDDRUŠTVENI POHOD; Društvo upokojencev Tržič

sobota, 20. 4. 2013, iz Križev
• PLANINSKI IZLET: DIVJE BABE - LOKVARSKI VRH; PD Križe

sobota, 20. 4. 2013, iz Tržiča
• PLANINSKI IZLET ZA MLADE PLANINCE: KAMNEK (8733 M) - 
CIMPR – PLEZANJE; PD Tržič

sobota, 20. 4. 2013, ob 19. uri v domu krajanov Brezje pri Tržiču
• LETNI KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA KRES: 
S PESMIJO PO KOROŠKI; KD Sv. Janeza Krstnika Kovor

nedelja, 21. 4. 2013, ob 10. uri izpred bara Košuta v Križah
• 20. GORSKI TEK POD KRIŠKO GORO; PD Križe

nedelja, 21. 4. 2013, ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič
• 3. HUMANITARNI KONCERT KARITAS TRŽIČ – BISTRICA; 
Karitas Tržič – Bistrica

sreda, 24. 4. 2013, ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič 
• JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE; 
Glasbena šola Tržič

petek, 26. 4. 2013, ob 18. uri v Paviljonu NOB
• RAZSTAVA SLIK REALISTIČNO SLIKARSTVO ČLANOV 
ZVEZE LIKOVNIH DRUŠTEV SLOVENIJE ZA ZLATO PALETO; 
Kulturno društvo tržiških likovnikov

sobota, 27. 4. 2013, iz Tržiča
• PLANINSKI IZLET: KAVALARKA, PEČ, PETELINJEK IN 
KORENSKO SEDLO;  PD Tržič

ponedeljek, 29. 4. 2013, od 17. do 19.30 v domu krajanov  
Lom pod Storžičem
• STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO ZA 1. MAJ; 
ŠD Lom pod Storžičem 
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Območna obrtno-podjetniške zbornica 
Tržič se bo v sodelovanju z Občino Tržič 
predstavila na sejmu Herbstmesse v Ce-
lovcu, ki bo potekal od 11. do 15. septem-
bra 2013. Na sejmu, ki se razprostira čez 5 
sejemskih hal, se predstavlja širok spekter 
dejavnosti kot so: energija, gradbeništvo, 
kulinarika, moda, dom, itd. Sejem vsako 
leto obišče okrog 60.000 obiskovalcev.
Predstavitev Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Tržič in Občine Tržič, bi se 
okvirno izvedla na cca. 60 m², razdeljena 
pa bi bila v tri sklope: 

1. sklop: PREDSTAVITEV TRŽIŠKIH 
OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 
(predstavitev izdelkov ali storitev)
2. sklop: GOSTINSTVO IN TURIZEM 
(predstavitev gostinske ponudbe) in
3. sklop:  PREDSTAVITEV OBČINE 
TRŽIČ (zgodovina, lega, itd.) 
Obrtniki in podjetniki, na sejmu lahko 
predstavijo svoje izdelke ali storitve, dru-
ga možnost sodelovanja pa je predstavitev 

izdelkov oziroma storitev v dvojezični 
publikaciji, ki jo bomo izdali v ta namen.
POGOJI ZA SODELOVANJE
Na sejmu se lahko predstavijo obrtniki ali 
podjetniki, s sedežem podjetja v občini 
Tržič, ne glede na to, ali je član Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Tržič. 
PRIJAVE ZA SODELOVANJE NA
SEJMU OZ. PRIJAVA OBJAVE 
OGLASA V PUBLIKACIJI:
Evidenčne prijave s kontaktnimi podatki 
(naziv, naslov, telefonska številka) pošljite 
pisno na e-naslov aleksandra.kojic@
ozs.si do 15. 3. 2013. V prijavi obvezno 
navedite kaj boste na sejmu predstavljali 
(izdelek ali storitev) oz. prijavite objavo 
oglasa v publikaciji. Evidenčna prijava 
vas ne obvezuje k potrditvi sodelovanja 
ali kakršnih koli pogojev! Z evidenčno 
prijavo izkažete interes za sodelovanje.
STROŠKI: 
Stroški predstavitve na sejmu ali strošek 
objave oglasa v katalogu so odvisni od 
števila prijav. Informacija o stroških bo 

vsem prijavljenim podana pravočasno, ko 
bo znano število prijavljenih.
Vse prijavljene, bomo povabili na ses-
tanek, kjer bomo predstavili koncept se-
jemske predstavitve  in vse podrobnosti o 
sodelovanju na sejmu.

Možnost predstavitve tržiških obrtnikov v Celovecu
vabila, obvestila, razpisi, oglasi

 ZLATARSTVO ROJŠEK NAGRAJUJE  
Začetki Zlatarstva Rojšek segajo v leto 1996. Izdelujemo, predelujemo, popravljamo in čistimo vse vrste nakita.  

Za mladoporočence izdelamo tudi poročne prstane.  
Ustanovili smo svojo blagovno znamko »UNIKATNI NAKIT AMAZING«, nakit je izdelan iz zlata ali srebra in 

kombiniran s pravimi ali sintetičnimi kamni. Več izdelkov si lahko ogledate na naši spletni strani
www.zlatarstvo-rojsek.si. 

Nahajamo se v Ljubljani, lahko pa se za obisk dogovorimo tudi na Gorenjskem, v Sebenjah.
Informacije po telefonu na 031 404 043. 

Nagradno vprašanje: Kako se imenuje naša blagovna znamka? 
NAGRADE: 

1. Ogrlica s srebrnim obeskom  •  2. Srebrni uhani  •  3. Srebrni uhani 
Odgovore nam do 15. marca posredujte na naslov TPIC Tržič – uredništvo Tržičana, Trg svobode 18, Tržič, ali na 

novi elektronski naslov uredništva urednistvo.trzican@gmail.com. Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli v TPIC-u Tržič. 
 Nagrajenci Frizerskega studia Mira-M
 1. nagrado, barvanje in fen frizuro, prejme Vida Rugale, Kranj,
 2. nagrado, fen frizuro in striženje, prejme Nataša Roblek, Tržič,
 3. nagrado, nego naravnih nohtov, pa prejme Vida Dobrin, Tržič.                             Čestitamo.
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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

Trg svobode 14
4290 Tržič
tel.: 040 673-870

- Klasična masaža 
- TUI-NA masaža

- Masaža z vročimi kamni

TUI-NA masaža
 od 16 EUR dalje

Masažni studio

Vz
aj

em
n

a,
 d

.v
.z

., 
Vo

šn
ja

ko
va

 2
, L

ju
b

lja
n

a.
   

   
   

 V
sa

 z
av

ar
ov

an
ja

 s
e 

sk
le

p
aj

o 
p

o 
ve

lja
vn

ih
 p

og
oj

ih
 V

za
je

m
n

e,
 d

.v
.z

.  Občanke in občani Tržiča, 
vabimo vas, da nas obiščete v novi 
poslovalnici Vzajemne, zdravstvene 
zavarovalnice d.v.z. v poslovnih prostorih 
Zavarovalnice Tilie d.d. in neposredni bližini 
pošte in Pekarstva Orehek v Bistrici pri Tržiču. 

NOVO v 
Tržiču.

Poslovalnica Tržič: 
Cesta Ste Marie aux Mines 23, 4290 Tržič
ponedeljek, sreda od  8.00 do 16.00
petek od  8.00 do 14:00
Telefon: 04 / 533 76 97

POHITITE!
Prvih 50, ki boste 

sklenili zavarovanje 

ČAKA DARILO.

POHITITE!
Prvih 50, ki boste 

sklenili zavarovanje 

ČAKA DARILO.
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