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Uvodnik

Petra  Hladnik

Zima se je končno poslovila in s toplejšimi dnevi 
je prišel čas za sprostitev in uživanje v naravi, pa 
tudi spomladansko čiščenje. To je odličen čas, 
da stvari, ki jih že nekaj časa ne potrebujemo 
več, odvržemo ali podarimo nekomu, ki bo imel 
od njih več koristi. Skupaj z nepotrebnimi stvar-
mi pa odvrzimo tudi stare zamere in v pomlad 
vstopimo s pozitivizmom in  dobro voljo. 

Po enomesečnem premoru je Tržičan spet pred 
vami in od zadnje številke glasila, ki je izšla v 
začetku marca, je na uredništvo prišlo veliko 
število člankov. Zaradi prostorske omejitve 
smo jih morali kar nekaj prihraniti za nasled-
njo številko, pri odločitvi o objavi pa so imeli 
prednost časovno aktualni prispevki. Izpuščeni 
prispevki bodo objavljeni v eni od naslednjih 
številk, za vse prispevke, ves vaš trud, čas in 
razumevanje pa se vam najlepše zahvaljujemo. 

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: 
Peter Lužnik
Gasilska vaja v predoru Ljubelj, 13. 4. 2013

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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S projektom želimo povečati 
turistični obisk
Drži, da s tem projektom v celoti rešujemo 
eno večjih črnih točk v občini, ki je 
pomembna tudi s simbolnega vidika, saj 
bomo področje v celoti posodobili in mu 
vdihnili novo vsebino. Poleg tega pa bo 
naš cilj umestitev Tržiča kot zanimive 
turistične destinacije za enodnevne ali več 
dnevne goste na zemljevid Gorenjske in 
tudi širšega čezmejnega področja. Turis-
tom bomo v poletnem času lahko ponudi-
li sodoben kompleks, kjer se bodo lahko 
ukvarjali s prostočasnimi aktivnosti in se 
zraven še ohladili v prenovljenem bazenu. 
Amfiteater s prireditvenim prostorom bo 
prispeval k živahnejšemu utripu mesta in 
k še večjemu številu kulturnih prireditev. 
Seveda pa bo Gorenjska plaža zgolj eden 
izmed objektov, za katerega se nadejamo, 

Občina Tržič se bo po 50 letih lotila preno-
ve obstoječega letnega kopališča v Bis-
trici. Obstoječi kopališki kompleks je tre-
nutno zaradi dotrajanosti v nezavidljivem 
stanju, seveda pa ima tržiški bazen v srcu 
prav vsakega Tržičana posebno mesto in 
nanj vse nas vežejo lepi spomini. Zdaj bo 
to spet postal objekt, na katerega bomo 
ponosni in ga bomo lahko z veseljem 
pokazali našim prijateljem in znancem, 
velja pa poudariti, da to ne bo več samo 
bazen, ampak sodoben turistično-kulturni 
center. Kompleks smo atraktivno poimen-
ovali kar Gorenjska plaža in bo sestavljen 
iz (1) bazenskega dela, (2) prireditvenega 
prostora (amfiteater) in (3) gostinskega 
objekta.

Kar nekaj časa smo se veliko pogo-
varjali o prenovi, v zadnjem letu pa tudi 
trdo delali (projektiranje, gradbeno do-
voljenje, vloga za pridobitev sredstev), 
da smo prišli do rezultata. V preteklem 
mesecu smo namreč pridobili še zadnji 
dokument, ki ga potrebujemo za začetek 
postopka izbire izvajalca gradbenih del, 
in sicer sklep o sofinanciranju s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Vrednost projekta je trenutno ocenjena 
na 3.756.080,21 EUR (z DDV), pri čemer 
se bo projekt sofinanciral s strani EU v 
višini 2.686.763,69 EUR. Dodatno smo 
podali vlogo tudi za sofinanciranje s stra-
ni države v višini 398.522,43 EUR, tako 
da bo v primeru pridobitve teh sredstev 
vložek Občine Tržič znašal 670.794,09 
EUR, kar predstavlja 17,86 %. Gradnja 
se bo predvidoma pričela letos poleti in 
se zaključila v letu 2014, ko bo lahko 
celoten kompleks z gostinskim delom in 
bazenom spet v uporabi.

Po petdesetih letih od bazena  
do gorenjske plaže
mag. Borut Sajovic, foto: arhiv Občine Tržič
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župan z nami

da bo prispeval k povečanemu turističnemu 
obisku mesta. Pomembna bo zasebna ini-
ciativa občanov na področju gorniškega, 
pohodniškega turizma, planšarij, gos-
tinske in mogoče še kakšne druge atrak-
tivne ponudbe. Upam, da bomo s tem do-
datno spodbudili  kakšnega posameznika, 
Tržičana, da bo prepoznal priložnosti, 
ki nam jih nudi lepa, pestra in ohranjena 
naravna okolica, da bo začel kot podjetnik 
inovativno izkoriščati potenciale, ki nam 
jih je mati narava podarila v izobilju.

Ko gre zares, stopimo skupaj …
S tem projektom na Občini Tržič dokazu-
jemo, da se tudi v kriznih časih s konk-
retnimi projekti da in zmore. Občina Tržič 
bo z izgradnjo Gorenjske plaže počrpala 
vsa evropska sredstva, ki so nam bila na 
voljo v finančni perspektivi 2007–2013, 
kar je izjemen dosežek in nanj smo lahko 
ponosni. 

Seveda pa pri pripravi in vodenju projekta 
nismo bili sami. S tega mesta bi zato rad 
pohvalil sodelovanje z vsemi akterji, ki 
ste pomagali pri pripravi tega projekta, 
posebej pa bi se zahvalil za pomoč članom 
Splošnega športnega društva Tržič (SŠD) 
ter najemniku in upravljavcu gostinskega 
objekta. SŠD Tržič bo prejeta sredstva 
z naslova kupnine za bazen namenil za 
temeljito prenovo Sokolnice, s čimer 
bomo uredili še enega izmed propadajočih 
tržiških biserov. Ob prihodu v Tržič nas 
bosta že v bližnji prihodnosti pozdravila 
dva prenovljena objekta. Nova vrata v 
naše mesto bodo pokazala, da Tržič vz-
trajno posodablja in pridobiva novo, lepšo 
podobo.
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iz dela občinske uprave

4

Pomlad je čas, ko kmetje iz svojih gospodarskih poslopij pripelje-
jo delovne stroje oz. traktorje in z vso intenzivnostjo začnejo z 
deli na poljih, njivah, travnikih in v gozdovih. Veliko teh površin 
se nahaja v bližini javnih poti in cest, katerih lastnik je Občina 
in s katerimi Občina tudi upravlja. Interes tako Občine kot tudi 
vseh občanov, uporabnikov javnih cest je, da so le-te normalno 
prevozne in da na njih ni elementov, ki bi pomenili ogrožajoč ali 
nevaren element za vse udeležence v prometu. 
Občina tako apelira na vse kmetovalce, da so pri svojem delu 
pozorni na kakršnokoli onesnaženje javne ceste, ki bi bilo posl-
edica njihovega dela na kmetijskih zemljiščih. Pri tem beležimo 
največ primerov onesnaženja z blatom in zemljo. Kmetovalec je 
namreč dolžan da, preden se z delovnim strojem vključi na javno 
pot, pnevmatike očistiti blata, zemlje in podobnih snovi in tako 
očiščen zapelje na javno cesto. 
Takšno onesnaženje pomeni tudi prekršek cestno prometnih pred-

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalna razvoj-
na agencija Gorenjske je konec marca objavila javni poziv delo-
dajalcem k oddaji vlog za izbor v enotno regijsko štipendijsko 
shemo (RŠS) Gorenjske za šolsko/študijsko leto 2013/2014. 
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v instrument 
izvajanja RŠS v šolskem/študijskem letu 2013/2014, ki omogoča 
50-odstotno sofinanciranje kadrovskih štipendij. Na osnovi iz-
bora delodajalcev in njihovih potreb po kadrih bo BSC, d.o.o., 

Prvi pravi pomladanski žarki nas (končno) že grejejo in opomin-
jajo, da se veselo bliža vroče poletje. Večina nas čas počitnic in 
dopustov, iskanja novih dogodivščin in odklop od vsakdanjega 
življenja najraje preživi v prijetnem morskem okolju. Prav takšno 
obliko oddiha ponuja letovanje v Pineti pri Novigradu, ki ga vsa-
ko leto obišče okrog 1.000 otrok z vse Gorenjske in poteka v eni 
predšolski ter štirih šolskih izmenah.
Nepozabno in igrivo poletje v Pineti, polno novih dogodivščin in 

Onesnaževanje občinskih cest z delovnimi stroji

Letovanje otrok v Pineti

Regijska štipendijska shema 

Drago Zadnikar, spec.

Aneta Lavtar in Mateja Klemenčič

pisov, saj 1. alineja 5. točke 2. odstavka 5. člena Zakona o cestah 
določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato 
ali ga kako drugače onesnaževati. Za omenjen prekršek je pred-
pisana tudi globa v višini 1.000,00 evrov. Prav tako je potrebno 
kmetovalce opozoriti na posledice nedovoljenega oranja njiv v 
bližini javne ceste. 4. točka 2. odstavka 5. člena Zakona o cestah 
namreč prepoveduje orati na razdalji manj kot 4 metre od roba 
cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj 
kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. Tudi za 
tovrstni prekršek je predpisana globa v višini 1.000,00 evrov. 
Nadzor nad občinskimi cestami izvaja poleg policije predvsem 
Medobčinski inšpektorat Kranj, kjer so nam zagotovili, da bodo v 
pomladanskem času poostrili nadzor nad predmetnimi kršitvami. 
Občina apelira tudi na občane, da v primeru opaženja onesnaženja 
občinske ceste takoj obvestijo občino ali pa kršitev neposredno 
prijavijo na Medobčinski inšpektorat Kranj. 

Kranj predvidoma jeseni objavil javni razpis štipendij za šolsko/
študijsko leto 2013/2014, ki se bodo podeljevale za obdobje od 
šolskega/študijskega leta 2013/2014 do zaključka izobraževanja 
po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/
študijskega leta 2014/2015. 
Dokumentacija javnega poziva je od njegove objave na voljo na 
spletni strani štipenditorja: www.bsc-kranj.si, pod »O nas«, »Ak-
tualni razpisi«. 

spoznanj je mogoče doživeti le ob skupini mladih vzgojiteljev in 
animatorjev, ki svoje delo opravljajo z velikim navdušenjem, saj 
so bili v večini primerov tudi sami kot otroci del kolonij. Prev-
laduje ekipa izkušenih vzgojiteljev, ki s pripravami na letovanje 
prične že v spomladanskih mesecih in tako poskrbi za raznolik 
in privlačen program. Zavedamo se, da le takšen program lahko 
ohrani pozornost otrok, ki tako pod budnim očesom preživijo 
nepozabnih 14 dni. Športna igrišča, velik prireditveni pros-
tor, borov gozdiček, ki nudi varno zavetje pred vročim soncem 
in neposredna bližina morja omogočajo številne načine zabave 
preko celega dne. Velik izziv za vzgojitelje je vsako leto še boljša 
animacija otrok, zato bo letos v programu znova prišlo do spre-
memb. A nikar prehitro – izvedeli in doživeli jih boste lahko samo 
tako, da se nam pridružite na letovanju v Pineti, kjer vam zago-
tovo ne bo dolgčas. 
Vpis otrok z zdravstveno indikacijo poteka pri osebnem 
zdravniku otroka. V kolikor zdravstvena indikacija pri otroku 
ni prisotna, otroka v kolonijo vpišete na Uradu za družbene de-
javnosti Občine Tržič. V šolsko kolonijo se lahko vpišejo otroci 
letnika 1998 in mlajši. 
Termini za otroke iz občine Tržič: predšolska kolonija: 
21. 6. 2013-1. 7. 2013, šolska kolonija: 29. 7. 2013-12. 8. 2013 
in 12. 8. 2013-26. 8. 2013. Cena kolonije za šolske otroke 
s poudarjeno zdravstveno indikacijo znaša 250,44 EUR 
za 14 dni, za predšolske otroke pa 191,60 EUR za 10 dni.  
Dodatne informacije: Aneta Lavtar, tel: 5971 522.
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Pred 130 leti so ustanovili Požarno obrambo Tržič z namenom, da 
rešujejo požare. Vsa desetletja so se trudili, da so kupovali dobro 
opremo in brizgalne, urejali gasilski dom in strokovno izobraževali 
kader. 22. maja 2010 so s pomočjo Občine Tržič, Gasilske zveze 
Tržič in številnih donatorjev uspeli kupiti moderno gasilsko vozilo 
GVC 16/25 Renault – Midlum in poveljniško vozilo PV-1 Nissan 
Pathfinder. Usposobljeni gasilci – operativci uspešno sodelujejo 
tudi pri tehničnih intervencijah, kot so avtomobilske in ekološke 
nesreče (plazovi, poplave). Danes društvo šteje 91 članov različnih 
strokovnih izobrazb, od teh 38 operativcev in 8 mladincev. Redno 
pripravljajo gasilske vaje, udeležujejo se tudi mednarodnih vaj s 
koroškimi društvi v predoru Ljubelj in sodelujejo pri večjih do-
godkih v občini. V petek in soboto, 12. in 13. aprila 2013, so se 
z avstrijskimi kolegi udeležili mednarodne vaje GOAL. Vaja je 
služila preizkusu morebitne nesreče v predoru Ljubelj.

V ciljih in namenih delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Tržič ter počastitve visoke obletnice 130. letnice obsto-
ja in delovanja PGD Tržič bo PGD Tržič organiziralo sledeče 
prireditve  in predstavitve: 
V soboto, 4. 5. 2013, od 15. ure do 16.30 bomo v Tržiškem mu-
zeju predstavili prenovljeno gasilsko zbirko. Ob tej priliki bodo 
predvajani kratki 20-minutni video inserti preteklih prazno-
vanj 50- in 100-letnice PGD Tržič. Pod vodstvom muzejskih 
delavcev si bomo nato gledali prenovljeno gasilsko zbirko. 

V soboto, 4. 5. 2013, ob 17. uri se bomo po ogledu in pred-
stavitvi v muzeju udeležili tradicionalne Florijanove procesije.

V petek, 10. 5. 2013, s pričetkom ob 18. uri, bo za vse člane 
in vabljene goste v prostorih Restavracije Raj nad avtobusno 
postajo svečana seja. Ob tej priliki bomo pregledali preteklo 
delo, ki je zabeleženo v kroniki PGD Tržič, in se zahvalili 
vsem, ki so omogočili razvoj in obstoj Prostovoljnega gasil-
skega društva Tržič. 

Za najmlajše člane naše skupnosti bo v četrtek, 16. 5. 2013, ob 
17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja potekala ura pravljic z 
naslovom Butalski gasilci avtorja Frana Miličinskega. Pionirji 
in mladinci PGD Tržič pa se bodo ob 17.30 skupaj z udeleženci 
pravljic pomerili v spretnosti zbijanja tarč z vodnim curkom.

V soboto, 25. 5. 2013, ob 11. uri bomo na parkirišču BPT pri-
kazali preventivno-operativne dejavnosti gasilsko-reševalnih 
organizacij v občini Tržič. Za obiskovalce bodo tržiški gasilci 
pripravili brezplačen okusen golaž. Poskrbljeno bo tudi za za-
bavo najmlajših obiskovalcev in njihovih staršev.

Za zaključek počastitve visokega 130-letnega jubileja PGD 
Tržič bomo organizirali GASILSKO VESELICO, ki bo v so-
boto, 25. 5. 2013, ob 20. uri na parkirišču bivše tovarne BPT 
v Tržiču.

Ob prijetni glasbi ansambla Mambo Kings se bomo skupaj z 
vami poveselili in zavrteli ob odru pod šotorom. Z pijačo in 
jedačo bodo za vas poskrbeli prostovoljni gasilci PGD Tržič.
Za lovce na srečo pa bo organiziran bogat srečelov.

SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE,
POČASTIMO 130-LETNICO PROSTOVOLJNEGA  
GASILSKEGA DRUŠTVA TRŽIČ
V DUHU IN DEJANJIH HUMANITARNE DEJAVNOSTI.
ZA LJUDI, OBČANE TRŽIČA.

Upravni odbor
PGD Tržič

Tržiški gasilci praznujejo 130 let

Prireditve v počastitev  
130. obletnice Prostovoljnega 
gasilskega društva Tržič

Boštjan Meglič, Marija Petek, Upravni odbor PGD Tržič, foto: Fototeka Tržiškega muzeja (ČB fotografije), arhiv PGD Tržič (barvne, novejše fotografije)
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Svečana parada na Glavnem trgu ob 40-letnici društva 29. junija 1923

Gasilci po uspešni vaji
14. junija 1926

Skupinska gasilska vaja  
Cooperate 2010, predor Ljubelj

Gašenje požara v Peku, Tržič 2011
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Razstava gregorčkov 
v Kurnikovi hiši

Otroci z "gregorčki" v pomlad

dr. Tina Pleško, foto: Urban Meglič

Milena Hostnik

spremljamo, poročamo

Tržiški muzej je ob Gregorjevem v Kurnikovi hiši razstavil 
Gregorčke in ptičke, ki so jih izdelali otroci in njihovi starši v vrt-
cu Tržič v okviru delavnic pod mentorstvom strokovnih delavcev. 
Na ogled so bili postavljeni tudi ptički, ki so jih izdelali učenci 
POŠ Podljubelj in POŠ Lom pod mentorstvom Maje Ahačič. 
Odločili smo se, da razstavimo vse Gregorčke in na ta način 
razveselimo prav slehernega izmed otrok. Raznobarvne ptičke 

Že vrsto let se v tržiških vrtcih trudimo, da bi otrokom približali 
kulturo in običaje domačega kraja. Želimo si, da bogastvo naše 
dediščine ne bi šlo v pozabo in da bi mladi rodovi z nami čutili 
preprostost, iskrenost in ljubezen do vsega lepega, kar nas ob-
daja. Vsakdanje življenje v vrtcu, dnevna rutina, rituali, dogodki, 
različne dejavnosti morajo otroku omogočati občutek pripadnosti, 
ustvarjati prijetno vzdušje in omogočati vzpostavljanje  vezi  med 
vrtcem, družinskim življenjem in okoljem, v katerem živimo. 
Prav iz tega razloga že vrsto let aktivno sodelujemo  na tradicio- 
nalni etnografski prireditvi, ki jo vsako leto organizira Turistično 
društvo Tržič. Tržiška šega »VUČ U VODO« spada med lepe, 
težko pričakovane običaje našega domačega kraja. V spomin 
na zanimivo, prijetno, predvsem pa preprosto življenje naših 
čevljarskih prednikov smo se tudi letos z otroki pogovarjali in 
razvijali ideje. Le kako bi izdelali »gregorčka«, ki bi bil drugačen, 
okolju prijazen, pomladno obarvan, pa vendar naš? Po aktivnem 
sestanku smo pričeli z delom. Lotili smo se barvanja kartonov. 
Otroci imajo radi vesele in živahne barve. Izbrali smo rumeno, 
oranžno, vijolično, roza in zeleno. Za podlago smo uporabili kar-
tonske tulce, za katere se zahvaljujem gospodu direktorju tovarne 
Lepenka Tržič. Sedaj pa nas je čakal težji del naloge. Na pomoč 
so priskočili starši.
V četrtek, 7. marca, se je popoldne naša igralnica spremenila v 
delavnico. Starši so rezljali, otroci so lepili, lička so bila rdeča, 
oči pa so žarele v pričakovanju. Vesele in živahne »gregorčke« 
smo takoj opremili s svečko in vrvico ter jih za nekaj dni postavi-

iz rebrastega kartona smo obesili na staro posušeno jablano. 
Hišice smo postavili na ovalne podstavke in jih obesili ob steno. 
Razporejene so bile ritmično po prostoru na barvnih kubusih. 
Na laksu smo jih razobesili iz stropa. Po tleh smo posuli bele 
marjetice in na ta način želeli pričarati pomlad. Sleherna izmed 
Gregorjevih hišic je bila drugačna in na svoj način posebna. Pod 
mentorstvom Braneta Povaley-ja so v pritličju Kurnikove hiše 
potekale Gregorjeve delavnice za družine z otroci. Zahvaljujemo 
se otrokom in njihovim staršem, ter strokovnim sodelavcem vrtca 
Tržič: ravnateljici mag. Nataši Durjava, pomočnici ravnateljice 
Tatjani Blaži, vzgojiteljicam: Tanji Ovsenek, Elmi Beganovič, Ini 
Donoša, Nataliji Magdič, Gabi Štrukelj, Tini Golmajer, Tatjani 
Malovrh, Tjaši Marcola, Andreji Pogačnik, Aleksandri Bohinc, 
Ani Peharc, Darji Magdič, Danici Krevs, Mojci Studen, Tat-
jani Majeršič, Moniki Meglič, Mariji Kopač, Andreji Kanafelc. 
Posebna zahvala gre tudi učiteljici Maji Ahačič iz POŠ Podljubelj.

li na razstavo pred našo igralnico. Našim so se pridružili tudi 
»gregorčki« in sosednje skupine, razstavo pa so si ogledali vsi 
otroci enote Križe in seveda tudi gospa ravnateljica, ki je poh-
valila idejno zamisel, pestrost barv in aktivnost vseh.
11. marca, na predvečer Gregorjevega, sem otroke in njihove 
starše povabila na sklepno prireditev z besedami: TAM SE 
BOMO SKUPAJ ZBRALI, SE Z BONBONI POSLADKA-
LI, SVEČKE V »GREGORČKIH« PRIŽGALI IN »VUČ U 
VODO« DALI. VABLJENI VSI, DA TRŽIŠKI OBIČAJ SE 
NE POZABI IN ZBLEDI! Res, prišli so vsi otroci in njihovi 
starši, vrgli »vuč u vodo« in priklicali svetlobo, sonce in pomlad.



tržičan   7

spremljamo, poročamo

6. Cvetlična tržnica in  tradicionalni 24. Tržni dan v Tržiču, v 
organizaciji TD Tržič, Občine Tržič in Romiks, Boris Šukalo 
s.p., sta na sončno aprilsko soboto v mestno jedro  privabila ve-
liko kupcev iz Tržiča in okolice, ki so  na  stojnicah izbirali med 
ponudbo sadik, alpskih trajnic, dišavnic, zelišč, medu, mesnih in 
mlečnih dobrot, rokodelskih izdelkov in izdelkov za osebno rabo. 
Judita Belhar, podpredsednica TD Tržič, je podelila priznanja ter 
praktične nagrade lastnicam in lastnikom najlepših tržiških  hiš, 
lokalov in kotičkov za preteklo leto. Priznanj so se razveselili 
Cveta in Peter  Novak z Brezij, Marija in Milan Valjavec iz Ko-
vorja, Skupnost stanovalcev s Kovorske ul. 25 iz Bistrice, Ka-
varna Apolo in Gorenjska banka.  
Ljubitelji rastlin so prisluhnili Maticu Severju iz Kluba Gaia na 
predavanju o urejanju in zasaditvi skalnjakov. Najmlajši so ust-
varjali na cvetlični delavnici z dijaki BC Naklo. 
Dolga vrsta ljubiteljev cvetja se je zbrala  pred stojnico, na kateri 
je ekipa TD Tržič ljubiteljem cvetja brezplačno razdelila več kot 
500  rožic. Ljubitelji cvetja, bilo je lepo v vaši družbi. Srečamo se 
spet naslednje leto, na 7. Cvetlični tržnici.   
Z nami so bili donatorji: Vrtnarstvo in cvetličarstvo Aljančič, TD 
Tržič, Občina Tržič, BC Naklo, Trajnice Carniola, Matic Sever, 
Klub Gaia Vrhnika, Kmetija Pustotnik in Elektro Gorenjska. Za-
stonj rožce za Tržičane so poleg TD Tržič in Vrtnarstva Aljančič 
omogočile KS  Bistrica, Pristava, Sebenje, Podljubelj, Jelendol–
Dolina, Tržič – mesto. Z nami so bili tudi Radio Gorenc, Ele-
ktrolift, Marko Zaplotnik, Studio Boutique, Kavarna Špela, pros-
tovoljci in člani TD Tržič. Hvala vsem za sodelovanje in pomoč. 

Agencija Media butik je v sodelovanju z Občino Tržič v soboto, 
16. marca 2013, že tretjič zelo uspešno izpeljala prireditev ob 
materinskem dnevu AN FLET'N VEČER, ki je bila v Dvorani 
tržiških olimpijcev v Tržiču. Odlična glasbena zasedba je skrbela 
za navdušenje med obiskovalci, ki nekaterih muzikantov kar niso 
spustili z odra. 
Vsako leto se predstavita vsaj dva domača izvajalca iz Tržiča in 
okolice in letos je ta čast pripadla tudi mlademu in obetavnemu 
ansamblu Lajb iz Podljubelja. Mladostno razigranost in odlično 
uigranost so prikazali Biseri iz Pivke, ki letos praznujejo 10. let-
nico delovanja. Izjemno lepo je tržiško občinstvo sprejelo Ako-
rde iz Prestranka, ki se upravičeno lahko pohvalijo s Korenovo 
in Šifrarjevo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Domačini, 
člani ansambla Zarja, so prijetno presenetili z obogateno zasedbo. 
Skupaj z Zarjo so namreč zapeli dvojni dvojčki, hčerki in sinova 
vodje in pevke ter kitarista zasedbe, ki so nedavno zmagali na 
festivalu ruskih otroških pesmi. Tudi Zarja se pripravlja na ju-
bilejni koncert ob 20. letnici delovanja, ki bo po vsej verjetnosti 
konec leta. 
Glasbenega Abrahama pa letos slavi Alfi Nipič, ki se mu leta 
prav nič ne poznajo. Navdušil je s svojimi zabavnimi skladbami, 
spomine na leta preživeta z Avseniki pa obudil ob spremljavi ans. 
Saša Avsenika. Ansambel Saša Avsenika je imel v Tržiču krajšo 
postajo, pot pa še isti večer nadaljeval proti Avstriji, kjer ima v 
letošnjem letu, ko praznujemo 60-letnico Avsenikove glasbe, ve-
liko nastopov. Večera, ki sta ga, po besedah obiskovalcev, duho-
vito povezovala Saša Pivk Avsec in humorist Boštjan Meglič – 
Peška, je vrhunsko zaokrožila najbolj uspešna slovenska pevka 
vseh časov, Helena Blagne. Njena izvedba arije iz opere Nabucco 
je segla v srca vseh obiskovalcev, ki jih je nagovoril tudi župan 
Občine Tržič mag. Borut Sajovic, pesnik Franc Ankerst pa je 
obljubil, da bo do prihodnje prireditve napisal posebno pesem z 
naslovom An flet'n večer. In ta, po besedah direktorja Agencije 
Media butik Boštjana Avsca, zagotovo bo, marca prihodnje leto. 
Glavna pokrovitelja večera sta bila Avtoservis Žepič iz Retenj in 
Mobil servis s Slapu pri Tržiču.

Pomladno druženje
in nakupovanje v Tržiču

Bil je res an flet'n večer
v Tržiču

Damjana Škantar, foto: Studio Boutique Saša Pivk-Avsec, foto: Media Butik

Nagrajenci Naj kotiček 2012

Tržni dan je bil tudi tokrat prijetna priložnost za nakupe
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V petek, 15. 3. 2013, se je v dvorani kulturnega doma v Križah 
na Območnem srečanju malih pevskih skupin Tržiča predstavilo 
šest pevskih zasedb: Pevke ljudskih pesmi FS KARAVANKE, ki 
jih vodita Maja Tekavc ter Špela Srečnik in bodo uvodoma nasto-
pile kot gostje večera, Vokalna skupina CARNIOLICA, ki deluje 
pri KD Ignacij Hladnik Tržič in jo vodi Tomaž Meglič, vokalno-
instrumentalna skupina KD Zali rovt, ki poje pod taktirko Staneta 

Občinski odbor Nove Slovenije Tržič je v sredo, 27. 3., v re-
stavraciji Raj v Tržiču organiziral okroglo mizo z naslovom 
Priložnosti kljub krizi. Vodil jo je predsednik gospodarskega 
kluba N.Si g. Milan Matos, uspešen dolgoletni direktor Mladin-
ske knjige s sogovorniki g. Borisom Pleskovičem, strokovnjakom 
na svetovnem bančnem področju, mag. Matejo Fostnarič, ki na 
Dunaju vodi eno vodilnih hiš s področja upravljanja človeškega 
kapitala in iskanja talentov, in ing. Francem Šacerjem, ki je inova-
tor in ustanovitelj družinskega podjetja Termoshop iz Celja. De-
lujejo v Sloveniji in tujini. Zavedajo se pomembnosti podjetništva 
in ustvarjalnosti ter dejstva, da je treba denar najprej zaslužiti, 
šele potem lahko trošimo, država pa mora zagotoviti pogoje in 
okolje za to.

Beseda je tekla predvsem v tej smeri, da je v Sloveniji še precej 
potenciala za samozaposlitev. Tržič je bil v preteklosti trgovsko 
in obrtno mesto. Ljudje so se v mestu in okolici že v preteklosti 
prilagajali, potem pa so bile korenine za petdeset let prerezane 

Območno srečanje malih pevskih skupin

Okrogla miza Priložnosti kljub krizi

Boris Kuburič

Marija Lavtar

spremljamo, poročamo

V okviru »Narava Slovenije: Alpe« je Zavod Hiša narave Tržič 
v četrtek, 4. 4. 2013 v Paviljonu NOB pripravil predavanje o 
Triglavskem narodnem parku.

Predavanje sta izvajala biologinja Tanja Menegalija in gospod 
Jože Mihelič (avtor fotografij) v sklopu čezmejnega projekta »JU-
LIUS –Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna upo-
raba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih 
Alp do Jadrana«. Predavanje je bilo bogato po naravovarstveni 
vsebini ter vrhunskih fotografijah iz naše visokogorske narave. 
Poslušalo ga je 10 obiskovalcev. Obe prireditvi so omogočili 
KS Tržič-mesto, Prirodoslovni muzej Slovenije, Triglavski na-
rodni park in Ljudska univerza Tržič. Po končanem predavanju 
so si obiskovalci ogledali razstavo »Narava Slovenije: Alpe« in 
velikonočno razstavo »Od jajca do ptiča – od ptiča do veliko- 
nočnih pirhov«, nad obema so bili navdušeni.

Predavanje o Triglavskem narodnem parku

Anka Veternik, foto: Bogdan Horvat

Gruma, kvintet PUERI CANTORUM (Sinovi pevcev), ki prihaja 
iz pevske družine ZUPANI in ga vodi Vili Bitenc, Fantovski 
kvintet KUD Lom ter prvič Moška vokalna skupina PLAMEN 
iz Kovorja, obe vodi Jože Tišler. Vsaka od skupin se je publiki 
predstavila s tremi pesmimi, vse pa so poslušala ušesa strokovne 
spremljevalke gorenjskih pevskih srečanj, Andreje Martinjak iz 
Ljubljane. 
Program je s pesmimi Dorce Kralj in ob scenski dekoraciji 
Francke Globočnik povezoval Janez Kikel.

in jih je treba s vztrajnimi in pridnimi ljudmi spodbuditi. Verjeti 
moramo vase in Tržič spet spraviti na prejšnjo raven, inštitucije, 
ki so zadolžene za pomoč pri tem, pa nagovarjati, da opravljajo 
svojo dolžnost.
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V Domu Petra Uzarja že kar nekaj let 
gostimo različne slikarje in ostale likovne 
ustvarjalce, saj skušamo na ta način našim 
stanovalcem približati in omogočati tudi 
ta del kulturnega življenja. V mesecu 
marcu in aprilu svoja dela razstavljata 
slikarja Marijan Pančur in Vili Jakopin. 
To je že četrta razstava likovnih del Mari-
jana Pančurja v našem domu, ki že 50 let 

živi in dela v Ljubljani, tematiko tokratne 
razstave pa je črpal iz rodnega Tržiča. 
Motiv in slog umetniških del razkriva 
paleto lepot slikarske umetnosti. Slikarja 
sta prepričana, da bodo naši stanovalci 
in obiskovalci razstavo lepo sprejeli. 
Prijetno se je namreč zavedati, da je tudi 
kultura zdravilo za dobro počutje in srečo 
ljudi.

Razstava likovnih del
v Domu Petra Uzarja

Marjeta Šumič
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Sredi meseca marca je Društvo prijateljev 
mineralov in fosilov Slovenije skupaj 
z Združenjem za ohranjanje rudarske 
dediščine Slovenije organiziralo okroglo 
mizo z naslovom Rudniki – naša tehniška 
dediščina. Na dogodku so bila predstav-
ljena predavanja: Fosilne kosti iz starih 
rudnikov med Jelovico in Pokljuko (Mat-
ija Križnar), Dediščina Rudnika živega 
srebra Idrija (Uroš Eržen), O rudišču 
Puharje blizu Šoštanja (Davorin Preis-
inger), Kovači pri Rudniku Mežica (Ta-
dej Pungartnik), Rudnik urana Žirovski 

vrh, zapravljena priložnost (Alojzij Pavel 
Florjančič) in predstavitev Združenja za 
ohranjanje rudarske dediščine Slovenije 
(Darja Komar). V obliki filma pa je bil 
predstavljena video projekcija Šentanski 
rudnik živega srebra – skozi objektiv 
kamere (Davorin Preisinger in Adrijana 
Novak). Da bi lahko tudi drugi spoznali 
našo rudarsko dediščino, so bili objav-
ljeni tudi povzetki predavanj, ki so doseg-
ljivi na spletni strani Društva prijateljev 
mineralov in fosilov Slovenije (http://
drustvopmfs.hobby-site.org/novicke/
DN.no8.Okroglamiza2013.pdf). Sejna 
soba Občine Tržič, kjer je potekala okro-
gla miza, se je hitro napolnila s poslušalci, 
ki so z zanimanjem spremljali vsa preda-
vanja. Ob koncu bi se radi zahvalili vsem 
poslušalcem in predavateljem ter Občini 
Tržič, ki je odstopila svoje prostore za 
omenjeni dogodek. 

Za veliko noč je Zavod hiša narave Tržič v 
Paviljonu NOB v Tržiču pripravil razstavo 
z naslovom »Od jajca do ptiča – od ptiča 
do velikonočnih pirhov« (avtorji Anka Ve-
ternik, Marjetka Kardelj, Bogdan Horvat). 
Razstava je prikazala razliko v velikosti 
jajc kolibrija, kokoši, noja in izumrle slonje 
ptice iz rodu Aepyornis (živela je na Mada-
gaskarju in izumrla v 17. stoletju), katere 
jajce je bilo veliko čez 30 cm in bi vanj 
lahko šlo kar 160 kokošjih jajc. S poljud-
nim tekstom in fotografijami so bili pred-
stavljeni ptiči tekači neletalci, kot so noj, 
nandu, emu, kazuar ter izumrla ptiča dodo 
in slonja ptica.
Razstava je bila odprta od 29. 3. do 
7. 4. 2013. V tem času si jo je ogledalo 
116 obiskovalcev (od tega 91 odraslih in 
25 otrok). Vstopnine na razstavo ni bilo. 
Ob vabilu je za obiskovalce izšla tudi 
brezplačna zloženka k razstavi. Razstavo 
so omogočili KS Tržič-mesto, Farma nojev 
v Vrbi pri Dobrni in Foto Čebron.

Okrogla miza o  
rudarski dediščini 

Velikonočna razstava
»Od jajca do ptiča –
od ptiča do  
velikonočnih pirhov«Matija Križnar, Davorin Preisinger, foto: Davorin Preisinger

Anka Veternik, foto: Bogdan Horvat

Predavatelji na Okrogli mizi o rudarski dediščini.
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Društvo invalidov Tržič je imelo 22. 
marca v gasilskem domu v Bistrici svoj 
volilni občni zbor. Po uvodnem pozdravu 
je predsednica ga. Marta Mesarek predla-
gala delovno predsedstvo, ki je predlagalo 
še ostala delovna telesa zbora. Sledilo 
je poročilo predsednice o delu društva v 
zadnjem mandatnem obdobju in še bolj 
podrobno o aktivnostih v zadnjem letu. 
Iz poročil je bilo razvidno, da je društvo 
delovalo zelo dobro, realizirani so bili vsi 
socialni programi in izvedene načrtovane 
akcije. 
O finančnem poslovanju je poročala 
tajnica in blagajničarka društva ga. Jožica 
Laharnar. Poročilo nadzornega odbora je 
podal g. Franci Godnov, iz katerega je bilo 
razvidno, da je društvo delovalo v skladu 
s programom,  nepravilnosti ni bilo, niti 
v dejavnosti niti v finančnem poslovanju. 
Kot naslednja točka dnevnega reda je bila 
razprava na poročila, vendar kljub spod-
bujanju delovnega predsednika razprave 
ni bilo. To dejstvo kaže, da so bili člani 
društva z delom vodstva in poročili za-
dovoljni, saj ni bilo treba odgovarjati na 
nobeno vprašanje ali dopolniti podanih 
poročil.

V petek, 22. marca, so se v Restavraciji Raj na svojem rednem let-
nem občnem zboru zbrali člani Društva upokojencev Tržič. Prišlo 
jih je kar veliko in z zanimanjem so prisluhnili vsem poročilom, 
ki so jih pripravili društveni funkcionarji. Za popestritev so pred-
vajali tudi krajši slikovni prikaz zanimivih srečanj, izletov in 
praznovanj, kar je bilo spremljano z znanimi skladbami in izvir-
nimi posnetki nastopov pevskih skupin ob različnih priložnostih.
Na tem občnem zboru pa se je zaključil tudi mandat starim od-
borom in komisijam. Zato so bile izvedene volitve in izvoljeni so 
bili člani vodstva društva. Tako je bila za predsednico soglasno 
izvoljena Zvonka Pretnar. Člani in gosti so ji iskreno čestitali in ji 
zaželeli kar največ uspehov pri vodenju društva.

Da je društvo res uspešno delalo, je bilo 
opaziti tudi, ko je delovni predsednik 
podal predlog za razrešnico dosedanjim 
organom in je iz dvorane prišel medklic 
„naj ostanejo dosedanji“. Po razrešnici 
so sledile volitve. Za predsednico za nov 
4-letni mandat je bila ponovno izvoljena 
ga. Marta Mesarek, v izvršni odbor pa so 
bili izvoljeni Mirko Žuran, Karli Hadaš, 
Janez Furlan, Marija Magdalena Sitar, 
Danilo Hafnar, Barbara Kodrič, Mirka 
Pogačnik in Alojz Godejša. Nadzornemu 

odboru bo predsedoval Franci Godnov, 
članici pa sta še Marija Janc in Margareta 
Zupan. Častno razsodišče bo vodila Ljud-
mila Hiršenfelder, člana pa sta še Pavel 
Sajovic in Špela Ahačič.
Med gosti so zboru prisostvovali še župan 
mag. Borut Sajovic, predstavnik Zveze 
delovnih invalidov Slovenije g. Tone Kas-
telic in predstavnica DI Ljubljana Center 
ga. Vera Šmid. Vsi trije so v svojih nago-
vorih pohvalili dosedanje delo društva, 
izrazili čestitke ter želje, da bi društvo 
tudi v bodoče poslovalo tako uspešno kot 
doslej. Ga. Šmid je še posebej poudarila, 
da je izredno ponosna, da kot naša nek-
danja občanka lahko prisostvuje na zboru 
društva, ki je s svojim delom lahko zgled 
vsem ostalim invalidskim društvom. 

Volilni zbor Društva invalidov Tržič

Občni zbor društva upokojencev

Janez Furlan                          

Ana Marija Hafner 

spremljamo, poročamo

Zima nas (končno) zapušča in prihaja pomlad, ki je študente že 
razveselila in jih kajpada še bo. V Klubu tržiških študentov bo 
tudi to pomlad razigrano. Ker smo se vrnili iz mrzle Francije, kjer 
smo smučali marca, je prav, da se naužijemo vitaminov. Slednje 
smo izčrpali iz jabolk na uradnih urah, ki smo jih pripravili pose-
bej v namen Tedna zdrave prehrane. 

Na KTŠ-ju pa smo za vse ustvarjalne študente in dijake organi-
zirali tudi Paleto packarij, sklop ustvarjalnih delavnic. Kljub maj-
hni udeležbi verjamemo, da se v Tržiču skriva nemalo ustvarjal-
nih duš, ki pa jih prav lepo vabimo, da se nam pridružijo vsak 
drugi torek, v času uradnih ur, da skupaj spackamo še kakšno 
umetnino. Odpravili pa smo se tudi na izlet v plavajoče mesto 
Benetke in navdušeno pričakali športnega asa Žana Koširja. 
Vsekakor pa nismo pozabili na širjenje obzorij. Kar 8 pridnih 
študentov in študentk se dvakrat tedensko srečuje na začetnem 
tečaju nemščine, kjer pilijo svoje znanje, ki ga bodo v prihodnosti 
vsekakor potrebovali. 

Torej, turobne zime je konec, študentje pa že pridno čakamo novo 
izpitno obdobje, še prej pa nas čaka nekaj zabave in super dog-
odkov pri KTŠ-ju. Spremljajte nas na naši Facebook strani, se 
vidimo in obilo užitkov ob prebujanju narave.

KTŠ pomladno razigran
Neža Rozman
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Vsako leto je v začetku marca (tokrat 
2. 3. 2013) čas za obračun s preteklim 
letom, čas za poročanje o delu članov, 
čas za podelitev priznanj najzaslužnejšim 
članom in tokrat je bil tudi čas za podeli-
tev razrešnice članom upravnega in  nad-
zornega odbora ter častnega razsodišča. 
Društvo ima skupaj s simpatizerji 527 
članov.
Občni zbor je pozdravil tudi župan Borut 
Sajovic, ki je zelo zadovoljen z de-
lom društva, saj ima le-to kaj pokazati. 
Društvo skrbi za življenje v dveh kočah, 
za vzdrževanje teh koč, za zabavo in 
izobraževanje članov. Izčrpna poročila 
predsednika, načelnikov gospodarskega, 
markacijskega, vodniškega in mladinske-
ga odseka ter vodij mladinskega odseka, 
skupine »Planinski škratki« in skupine 
»Stare škatle« res kažejo na intenzivno 
delovanje vseh vpletenih. Mnogo prosto-
voljnih ur je bilo opravljenih pri prenovi 
kapelice v Gozdu, pri asfaltiranju ceste 
pred zavetiščem v Gozdu, pri pripravi 
drv in popravilu planinskih poti. Seveda 
pa smo veliko ur porabili tudi za različne 
pohode, večinoma po Sloveniji, v vseh 

V Paviljonu NOB je v času od 19. 3. do 
7. 4. 2013 v organizaciji Zavoda Hiša 
narave Tržič (HNT) gostovala razstava 
»Narava Slovenije: Alpe«, ki sta jo 
pripravila Prirodoslovni muzej Slove-
nije (PMS) in Triglavski narodni park.
Razstava je z izjemno fotografijo pri-
kazala svet Južnih apneniških Alp, 
visokogorski svet, ki nudi s svojimi 
gozdovi in pašniki sožitje in dom 
številnim živalim in rastlinam, naravni 
zaklad Triglavski narodni park, alp-
ski botanični vrt Juliana, kraljico reko 
Sočo, visokogorska jezera, slapove, 
podzemne vode in okamneli svet zgo-
dovine. Lepota, ki jo je ohranil preprost 
človek, sposoben sožitja z naravo.
Otvoritve se je udeležilo 34 obisko-
valcev, med njimi gospod župan mag. 
Borut Sajovic, gospa direktorica PMS 
dr. Breda Činč Juhant, nekdanja direk-
torica Tržiškega muzeja gospa Mela-
nija Primožič ter sodelavca Kustodiata 

starostnih skupinah. Novo petletno man-
datno obdobje je zaznamovano tudi z 
menjavo predsednika. Dosedanji dolgo-
letni predsednik Ivan Likar je svoje zelo 
uspešno delo zaključil in bo nadaljeval 
kot podpredsednik, za novega predsed-
nika smo izvolili Stanislava Ficka, kate-
remu želimo uspešno delo.
In kdo so prejemniki priznaj in plaket za 
leto 2013? Bronasto društveno plaketo 
je prejela Karolina Kaštrun, srebrno 

Občni zbor Planinskega društva Križe

Naravoslovna razstava »Narava Slovenije: Alpe«

Ivanka Valjavec

Anka Veternik, foto: Bogdan Horvat

spremljamo, poročamo

društveno plaketo so dobili Ivo Debeljak, 
Stanislav Ficko, Franci Pavec in Mirjana 
Urbanc, zlato društveno plaketo pa sta 
prejela Marija Erlah in Franci Urbanc.
Bronasti častni znak PZS (Planinske 
zveze Slovenije) sta prejela Jure Erlah 
in Marjan Jošt, srebrni častni znak je 
prejela Tonka Zadnikar, zlati častni znak 
pa so prejeli Olga Rener, Marjan Fabia-
ni in Anton Lavtar. Posebno priznanje, 
to je srebrni cepin, sta za štiridesetletno 
aktivno in uspešno delo prejela Brane 
Česen in Jože Stegnar, za štiriindvajset 
let vodenja društva pa je zlati cepin prejel 
Ivan Likar. 
Iskrene čestitke vsem nagrajencem in 
uspešno delo vsem izvoljenim.

za nevretenčarje PMS dr. Tomi Trilar 
in dr. Bogdan Horvat. Povezoval jo je 
gospod Anton Podjed (Društvo Sončni 
hribček), za glasbeni vložek je poskrbel 
kitarist Grega Bitežnik.
Originalno razstavo so obogatile der-
moplastike gozdnih živali, ki sta jih 
omogočila Preparatorstvo Hafner, gos-
poda Tone Hafner in Rok Hafner, ter 
Zavod za varstvo gozdov – Kozorog 
Kamnik, gospod mag. Darko Veternik. 

Na ogled so bile slike z naravoslovno 
tematiko avtorja Aleša Pičulina. Že 
dan pred otvoritvijo si je med drugimi 
razstavo ogledalo 40 štajerskih pohod-
nikov iz Planinskega društva Mercator.
Do 7. 4. je razstavo obiskalo 260 obisko-
valcev (198 odraslih in 62 otrok). Re-
zultati so potrdili pričakovanja: Tržič 
potrebuje naravoslovne informacije tudi 
v taki obliki, kot jih je javnosti ponudil 
Zavod HNT.
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Na sončno soboto, 16. 3. 2013, smo odprli 
vrata ustvarjalno zabavnega centra JUNI-
OR. Nahaja se v industrijski coni Loka, v 
nekdanjih prostorih trgovine Roma Tex, 
na Loki 36. Namenjen je kakovostnemu 
preživljanju prostega časa za najmlajše, 
osnovnošolske otroke in starejše obisko-
valce. Sodelujemo z naravo, starim pred-
metom dajemo novo priložnost, učimo se 
medgeneracijskega sodelovanja, veselega 
pogleda na življenje in z navdušenjem 
sprejemamo nove izzive.

Na odprtju so nam prijetno ogreli srca 
otroci iz Vrtca Tržič, Enote Lom, nas sko-
zi pesem in ples poučili o pomembnosti 
čiste vode in minljivosti življenja ljudi in 
živali. Prijetno nas je s svojim obiskom 
razveselil tudi župan mag. Borut Sajovic 
in nas s pozitivnimi besedami spodbudil v 
nadaljnji proces razvijanja in ustvarjanja 
za naše otroke. Otroci in tudi nekateri 
starši so na odprtju, v delavnici barvitih 

V Društvu diabetikov Tržič smo letošnji mesec marec namenili 
delavnicam zdrave kuhinje. Organiziramo jih vsako leto. Običajno 
je tako, da marec ravno ni najbolj primeren čas za dejavnosti na 
prostem, zato ga namenjamo za izobraževalne programe.

Tako smo izvedli letošnjo kuharsko delavnico že sedaj. Vse-
binsko jo je pripravil in izvedel klinični dietetik Jože Lavrinec. 
Pripravili smo nekaj zanimivih jedi, novost pa je bila ta, da smo 
vse pripravljali v AMC posodah. Center AMC je sedaj tudi v 
Kranju in za naše delavnice so posodili svojo najnovejšo posodo 
in nas o uporabi tudi poučili. Delo je bilo zanimivo kot vedno, a 
vendarle nekoliko drugačno. Tako smo pripravili 13 novih jedi, 
vsi udeleženci pa so recepte dobili ob zaključku srečanj. 

pik, tudi že ustvarjali in preizkušali svoje 
mojstrsko znanje.

Prostore centra smo opremili s človeku pri-
jazno in v neki meri tudi ponovno upora-
bljeno ter reciklirano in osveženo opremo. 

Pisane in premišljeno izbrane barve nas 
popeljejo v svet ustvarjanja in zabave. V 
centru Junior se najde za vsakogar nekaj. 
Pri nas lahko praznujete rojstni dan z rojst-
nodnevno zabavo Party Time, preizkušate 
ročne spretnosti v ekološko naravnani de-
lavnici Barvite pike, se vpišete v šolo bil-
jarda, odigrate namizni nogomet, namizni 
tenis ali pa se preizkusite v zabavnih ak-
tivnih igrah preko Nintendo Wii konzole.

Vsem se iz srca zahvaljujemo.

Ustvarjalno zabavni center Junior

Marec v znamenju
zdrave prehrane

Nina Bobnar

Ana Marija Hafner

spremljamo, poročamo

V Društvu diabetikov Tržič smo v začetku leta izdali nov bilten in 
to št. 5 z naslovom Pasti nakupovanja. Več delavnic smo v zadnjih 
letih naredili v trgovini, zato smo pomembne napotke zbrali in jih 
izdali v pisni obliki. Poleg tega je tematika postala zadnje čase 
zelo zanimiva širši javnosti, saj prihajajo na dan različne zgodbe 
o nepravilnih deklaracijah na izdelkih in pomanjkljivih kontrolah. 
Natančneje je bilten predstavil avtor Jože Lavrinec, predstavitev 
pa je bila v sredo, 20. marca, v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. 
Prisotni so z zanimanjem sledili predstavitvi in razgovor je trajal 
pozno v večer.

Bilten – pasti
nakupovanja
Ana Marija Hafner 
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zbirali na Šuštarski nedelji, na dobrodelni 
predstavi Star fotr in na dobrodelnem ve-
leslalomu Baloni sreče v Kranjski gori. 
Poleg dobrodelnosti in zbranega denarja 
na veleslalomski tekmi smo se člani in 
prijatelji zelo dobro odrezali. V kate-
goriji ženske letnik 1983–1964 je bila 
lanskoletna predsednica Tea Gasser 2., 
v kategoriji moški letnik 1983–1964 sta 
bila Grega Šivic 4., Franci Podlipnik 5., v 
kategoriji moški letnik 1963 in starejši, je 
bil Drago Zadnikar 3.  
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Lionsi pomagamo!

Airsoft društvo Orli in dobrodelnost

Plesalci PK 
Tržič ponovno 
najboljši

spremljamo, poročamo

Dragi Tržičani, Lions Klub Tržič je zelo 
aktiven tudi letošnje leto. Lansko leto smo 
skupaj z občino Tržič postavili športni 
park za starejše v Domu Petra Uzarja, 
letošnje leto bomo skupaj z občino in  
Lions Klubom Bled Golf obnovili kopal-
nico za fanta z Leš, ki potrebuje drugačno 
nego kot sovrstniki. Kopalnico bomo pre-
delali in obnovili tako, da bo do nje možen 
dostop z invalidskim vozičkom, kar zdaj ni 
mogoče. V ta plemeniti namen smo člani 
in prijatelji Lions Kluba Tržič sredstva 

Člani Airsoft društva Orli iz Tržiča smo se 
v nedeljo, 3. 3. 2013, odločili, da tokrat 
namesto običajnega kondicijskega tre-
ninga opravimo malce drugačen trening. 
Odpravili smo se na Bled, kjer je od 1. 3. 
pa do 3. 3. 2013 potekal Tek in pohod v 
spomin na Ruth Podgornik-Reš, ki ga 
je organiziralo društvo Never give up. 
Tam so zbirali denar za 6-letno punčko 
Zaro s cerebralno paralizo, za Slovensko 
društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke 
pomagačke in pa za Pio Podgornik.

Plesni pari Plesnegakluba Tržič so 
ponovno blesteli na tekmovanju za pokal 
Slovenije v organizaciji Plesnega kluba 
M Ljubljana, in sicer 16. 3. 2013 na Vrh-
niki. V vseh kategorijah smo posegli po 
najvišjih mestih in tako dokazali, da smo 
resnično najboljši.

V kategoriji mlajših mladincev sta Eva 
Đorđeska in Jaka Jordan priplesala 1. 
mesto, Kaja Šmid in Klemen Vrankar 

Tea Gasser, Renata Prosen

Marko Meglič, foto: Arhiv društvo Never Give Up

Jure Markič, foto: Arhiv PK Tržič

Naših dobrodelnih akcij pa še ni konec: 
za otroke iz Mladinskega centra Tržič 
smo skupaj s Tržiškim muzejem pripravili 
zelo uspešno dražbo prazničnih dobrot, 
sodelovali smo tudi na vsakoletnem Li-
ons natečaju Plakat miru, kjer vsako 
leto sodelujejo otroci tržiških osnovnih 
šol. Letošnje leto je bila razstava plaka-
tov postavljena v OŠ Križe, zmagovalka 
natečaja je bila Hana Zagmajster iz OŠ 
Tržič, ki je bila tudi edina gorenjska fi-
nalistka državnega izbora Plakat miru. 23 
finalnih plakatov iz cele Slovenje je bilo 
razstavljenih v Cankarjevem domu.
Intenzivno se pripravljamo na spomla-
danske in poletne dobrodelne akcije, kot 
vsako jesen pa se tudi letos vidimo na 
Šuštarski nedelji.

Štartnina za vsakega je bila 10 evrov, zato 
smo se v društvu odločili, da jo namesto 
posameznika plača društvo. Tako je Air-
soft  društvo Orli doniralo 100 evrov, in 
sicer smo ta denar podarili Zari in mis-
limo, da ji bo prišel še kako prav. 
Naše mnenje je, da je nekaj najlepšega, 
kar lahko človek da, pomoč drugim. Nas 
pa to ne stane nič. Bodite dobrodelni tudi 
ostali, nasmeh, ki ga vidiš od tistega, ka-
teremu nudiš pomoč, verjemite, je veliko 
vreden.

sta bila prav tako odlična, osvojila sta 
namreč 4. mesto v isti kategoriji, Nika 
Meglič in Domen Žepič sta dosegla zelo 
dobro 10. mesto, Neja Skočir in Aljoša 
Špiler Bratuša tudi suvereno 13. mesto, 
Ema Kozjek in Maj Štrukelj na svojem 
prvem tekmovanju pa zelo dobro 14. 
mesto. V kategoriji starejših mladincev 
sta se Iza Petek in Ian Polak Rožac izka-
zala v izjemno hudi konkurenci in si pri-
plesala 10 mesto. Tudi kategorijo MINI 
so zaznamovali Tržičani – s 1. mestom 
Teje Gajski in Teja Štruklja ter odličnim 
2. mestom Nike Nemec in Jureta Jordana. 
V isti kategoriji sta na svojem prvem tek-
movanju Teja Kovač in Lara Peternel os-
vojila zelo dobro 7. mesto. 

ČESTITAMO!

Pridružite se najboljšim tudi vi, vabljeni 
pa tudi najmlajši v cicibanove plesne urice 
v tržiških vrtcih.
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Za nami je še ena  uspešna  sezona  v sve-
tovnem pokalu v sankanju na naravnih 
progah. V svetovnem pokalu smo se Matic 
Nemc, Miha Meglič, Rok Popovič, Kata-
rina Černe in Petra Dragičević udeležili 
osmih tekem. Udeležili smo se tudi evrop-
skega mladinskega prvenstva v Rusiji kjer 
smo dosegli odlične rezultate: Katarina 
Černe 11. mesto, Rok Popovič 20. mesto 
in Petra Dragičević 6. mesto. Na finale pa 
smo se odpravili v Romunijo, ker smo prav 
tako dosegli  dobre rezultate: Matic Nemc 
18. mesto, Miha Meglič 16. mesto, Kata-
rina Černe 13. mesto, Petra Dragičević 7. 
mesto od skupnih petnajstih v svetovnem 
pokalu. Letos sva Petra Dragičević in 
Matic Nemc tekmovala tudi v dvojicah in 
zasedla 8. mesto. Tekmovali pa smo tudi 
ekipno in za Slovenijo zasedli odlično 6. 
mesto. V skupnem seštevku imamo tako za 
sezono 2012/2013 odlične rezultate: Matic 

Sneg je ravnokar skopnel, zimska sezona 
se je končala, smučarski skakalci pa že 
s pridom trenirajo na plastičnih skakal-
nicah. Prav je, da se ob tako uspešni 
zimski sezoni članov NSK Tržič Trifix, 
ki so nas razveseljevali s posameznimi 
rezultati, spomnimo tudi na te uspehe. 
Le-ti so ponovno v marsičem pripomog-
li k novim mejnikom in ob tem narisali 
nasmehe na obrazih vsem, ki imate radi 
ta šport. Najprej je potrebno izpostaviti 
najuspešnejšega člana našega kluba v 
letošnji sezoni, Anžeta Semeniča, ki je 
skupaj s tremi sočlani (Jaka Hvala, Ernest 
Prišlič, Cene Prevc) na ekipnem mladin-
skem svetovnem prvenstvu v Liberecu 
na Češkem postal mladinski svetovni 
prvak in s tem povečal »bero« medalj z 
mladinskih svetovnih prvenstev naših 
članov. Poleg tega je Anže kar trikrat na-
nizal posamične zmage, dvakrat 3. mesto, 
dvakrat 4. mesto, dvakrat 5. mesto itd. v 
celinskem pokalu ter pri tem postal, po-
leg Roka Zime (NSK Tržič Trifix v sezoni 
2010/11) drugi Slovenec z osvojeno skup-
no zmago v celinskem pokalu. Ob tem pa 
je Anže uspešno nabiral izkušnje tudi na 
tekmah svetovnega pokala, tako da se že 

Uspehi v sankanju na naravnih progah

Sezona odličnih skakalnih 
rezultatov NSK Tržič Trifix

Petra Dragičević

Matija Stegnar

Nemc 20. mesto, Miha Meglič pa 17. mes-
to. Vseh moških je bilo 51. Katarina Černe 
je dosegla 25. mesto, Petra Dragičević pa 
9. mesto. Vseh žensk je bilo 32. Rezul-
tati dvojic: Matic Nemc, Petra Dragičević 
skupno 13. mesto od sedemnajstih.
Mislim, da so rezultati glede na zdajšnje 

veselimo prihodnje sezone. Svoj ponovni 
preboj v svetovni vrh bo v naslednji se-
zoni poskušal realizirati tudi Mitja Oranič, 
ki je v nordijski kombinaciji dosegel 3. 
mesto na celinskem pokalu v Planici ter 
skupaj z Marjanom Jelenkom osvojil 4. 
mesto v tekmi dvojic svetovnega pokala 
v šprintu. Uspešni pa so tudi naši mladi 
skakalci, saj je ekipa D-15 (Miha Poljanc, 
Matevž Malovrh, Aljaž Česen, Pogačnik 

Z leve: Ernest Prišlič, Anže Semenič, Jaka Hvala, Cene Prevc

športne novice

zimske razmere pri nas več kot odlični, 
zahvaljujemo se vsem tistim, ki nas podpi-
rate, in seveda našima trenerjema Marjanu 
Megliču in Janezu Megliču z Jesenic. Zdaj, 
ko je zimska sezona za nami, se bomo 
že začeli pripravljati na poletno sezono.  
Lep sankaški pozdrav!

Jure) osvojila 3. mesto. Skupno sta v 
pokalu Cockta 3. mesto osvojila Maja 
Drinovec (DE-13) in Urban Sušnik (ML-
20). Pri D-10 je skupno zmago osvojil 
Matic Hladnik, 3. mesto pa Ožbe Zupan. 
Na pokalu Cockta je skupno zmago D-11 
osvojil Dan Belhar, Juš Sušnik pa 3. mesto 
ter Jerneja Repinc Zupančič DE-11 skup-
no 1. mesto. Pri D-12 se je skupna zmaga 
izmuznila Kristjanu Jekovcu, Nace Koselj 
pa je osvojil 3. mesto. Pri D-13 pa se je 
skupnega tretjega mesta veselil David 
Presterl. Vsem skupaj iskreno čestitamo 
in želimo še veliko uspehov. Vse, ki bi 
se radi preizkusili v smučarskih skokih, 
vabimo v Skakalni center Sebenje, kjer 
imamo zelo dobre pogoje za treninge in 
tekmovanja.
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Tri starostne selekcije s petimi moštvi 
nogometašev NK Tržič 2012, ki trenirajo 
pod budnim strokovnim vodstvom tržiških 
trenerjev, so sredi meseca končale z zim-
skimi treningi v tržiški športni dvorani ter 
so se tik pred spomladanskim delom tek-
movanj preselile na zunanja igrišča in tako 
nadaljujejo s treningi na igrišču z umetno 
travo pred OŠ v Bistrici pri Tržiču. Ker so 
mladi preko zimskih mesecev intenzivno 
trenirali, igrali gorenjsko zimsko ligo v 
Šenčurju in odigrali kar nekaj prijateljskih 
tekem, se vidi izjemen napredek v igri. 
Sredi aprila se je pričel pomladanski del 
lige 2012/2013, upamo si trditi, da bodo 
rezultati marljivega dela vidni in odmev-
ni. Vse "domače" tekme še vedno igramo 
na igriščih širom Gorenjske, zaradi ve-
likega števila za nogomet zainteresiranih 

Mojca Sedminek, fotografija: Marko Tancar

14. aprila 2013 je v Italiji (Gradiška) 
potekalo 2 . mednarodno wushu kung fu 
tekmovanje, ki so se ga udeležili tudi člani 
tržiškega kluba Taiji – Zlati petelin. Na-
men udeležbe tekmovanja je predstavitev 
svojega znanja in vaj, s tem pa ugotovitev, 
kje so v mednarodni konkurenci. Na tek-
movanju so bili prisotni, poleg domačinov, 
tudi tekmovalci iz hrvaških in slovenskih 
klubov, ki vadijo taiji (tajči).
Ekipno so zasedli prvo mesto v kategoriji 
notranjih borilnih veščin, saj so osvojili 
kar 5 zlatih, 2 srebrni in 1 bronasto medal-
jo ter posebno priznanje za najboljšega 
tekmovalca prvenstva.
Rezultati dokazujejo, da društvo Taiji – 
Zlati petelin, ki ga vodita Marko in Dragi 
Bedina, dela dobro, obenem pa vabi vse, 
ki so željni vadbe, da se jim pridružijo 
ob torkih in četrtkih od 19. do 21. ure, ob 
petkih pa je vadba za starejše od 17. do 
18. ure. Zlasti slednjim se vadba taičija 
priporoča, ker te vaje omogočajo večjo 
prožnost sklepov, težave v zvezi z njimi 
pa se z redno vadbo omilijo.

Jure Markič, foto: Arhiv PK Tržič

Tudi na tekmovanjih MTP so plesalci 
Plesnega kluba Tržič vedno boljši. To 
dokazujejo rezultati zadnjega tekmovan-
ja, ki je potekalo 16. in 17. 3. 2013 v 
Mariboru. Tržiške barve so uspešno za-
stopali naši pelsalci, in sicer: Lara Bešič 
je dosegla zelo dobro 31. mesto (hip hop, 
solo mladinke), Timotej Koren je v hudi 
konkurenci osvojil odlično 10. mesto 
(break dance, solo člani), uspšeni pa so 
bili tudi mladinci, in sicer: Kristjan De-

mladih pa bomo v klubu treninge v letnem 
času primorani razširiti tudi na igrišče 
pred OŠ Tržič in OŠ Križe. V NK Tržič 
2012 je v vseh selekcijah registriranih 54 
nogometašev, v postopku preregistracije 
pa 12. Trenerji poleg treningov v vseh treh 
tržiških osnovnih šolah strokovno vodijo 

Tržiški nogometaši s polno paro naprej

Nastop tržiškega 
kluba Taiji - Zlati 
petelin - 'Gradiška 
2013'

Uspešni tekmovalci
PK Tržič v modernih
tekmovalnih plesih

Škrjanec Pavel

športne novice

tudi program nogometne šole Rožle, ki jo 
obiskuje prek 30 učencev prvih in drugih 
razredov. 
Nadaljuje pa se letna članska liga v malem 
nogometu; več o rezultatih in o prireditvah 
ob obletnici ustanovitve kluba v naslednji 
številki.

Spredaj  z leve proti desni: Dejan Puškarevič – zlata medalja za formo, ekspertni nivo; Marjan Rupar – bronasta 
medalja za formo, osnovni nivo; Peter Šušteršič – zlata medalja za formo, srednji nivo; zadaj Janko Gradišar – 
srebrna medalja za formo, srednji nivo; Marko Bedina – zlata medalja za kratko orodje, ekspertni nivo; Dragi 
Bedina – dve zlati za formo ter kratko orodje, ekspertni nivo; Ida Gramc – srebrna medalja za formo, srednji nivo.

beljak z 11. mestom, Gregor Tadel s 13. 
mestom, Marko Stegnar s 15. mestom in 
Vid Zaman z 19. mestom. Odlične uspe-
he je dopolnila tudi skupina mladincev s 
točko FULL FLAVOUR CREW in osvo-
jila 3. mesto. Čestitke!
Vabimo vas, da se jim pridružite v ritmih 
hip hopa ter v break & electric! Info.: 
plesni.klub.trzic@gmail.com ali 040 
635 710. 
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Ponedeljek Pod Pogovco Kurnikova pot
Cankarjeva cesta Pod Slemenom Kovaška ulica
Cesta na Loko Pod Šijo Kranjska cesta
Čadovlje pri Tržiču Pot na Bistriško pl. Kriška cesta – Smuk
Dolina Preska Muzejska ulica
Grahovše Snakovška cesta Paradiž
Jelendol Spodnja Bistrica Planinska pot
Koroška cesta Ste Marie aux Mines Podvasca
Lom pod Storžičem Šolska ulica Pot na Močila
Mlaka – bloki Vrtna ulica Pot na Polje
Občina Mercator Zelenica Prehod
Podljubelj Zgornje Vetrno Pristavška cesta
Potarje Zvirče Purgarjeva ulica
Pot na Pilarno Ročevnica
Pot na Zali Rovt Sreda Usnjarska ulica
Predilniška cesta Brdo Virje
Ravne Brezje Za Mošenikom
Slap Hudi Graben
Spar in Cablex Hudo Petek
Trg svobode Hušica Breg ob Bistrici
Virje, bloki Leše C. Kokrškega odreda
Za Jezom Motane Cesta na Brdo

Paloviče Cesta na Hudo
Torek Pod Skalco Glavna cesta
Balos Popovo Iženkovo
Bistrica Praproše Ljubelj
Blejska ulica Stagne Loka
Cerkvena ulica Vadiče Novake
Deteljica Visoče Pod Gozdom
Gozd Retnje
Hipermarket Mercator Četrtek Sebenje
Kovorska cesta Begunjska cesta Senično
Na Jasi Čevljarska ulica Spodnje Vetrno
Na Logu Fužinska ulica Srednja pot
Partizanska ulica Hladnikova ulica Vetrovo
Pod Gradom Kosarska ulica Žiganja vas

www.komunala-trzic.si
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Razpored odvoza 
BioloŠko razgradljivih odpadkov

Biološko razgradljivi odpadki se bodo po spodnjem razporedu odvažali vsem imetnikom rjavih zabojnikov. V zimskem
obdobju (od 1. 10. do 31. 3.) se bodo zabojniki odvažali vsakih 14 dni, v poletnem obdobju (od 1. 4. do 30. 9.) pa vsak teden.

Torek
Balos Na Logu
Blejska cesta Paloviče
Brdo Paradiž
Breg ob Bistrici Partizanska ulica
Brezje pri Tržiču Planinska pot
Brezovo Pod Gradom
Cerkvena ulica Pod Pogovco
Cesta na Brdo Pod Skalco
Cesta na Hudo Pod Slemenom
Čadovlje pri Tržiču Pod Šijo
Čevljarska ulica Podvasca
Deteljica Pot na Bistriško planino
Dolina Pot na Močila
Fužinska ulica Pot na Pilarno
Grahovše Potarje
Hudi Graben Praproše
Jelendol Prehod
Kosarska ulica Preska
Kovaška ulica Slap
Kriška cesta Spodnje Vetrno
Kukovniška pot Šolska ulica
Kurnikova pot Usnjarska ulica
Leše Visoče
Loka Vrtna ulica
Lom pod Storžičem Za Mošenikom
Muzejska ulica Zgornje Vetrno
Na Jasi

Sreda
Begunjska cesta Purgarjeva ulica
Bistrica Ravne
Cankarjeva cesta Retnje
Cesta Kokrškega odreda Ročevnica
Cesta na Loko Sebenje
Glavna cesta Senično
Hladnikova ulica Snakovška cesta
Iženkovo Spodnja Bistrica
Koroška cesta Srednja pot
Kovorska cesta Stagne
Kranjska cesta Ste Marie aux Mines
Mlaka Trg svobode
Pod Gozdom Virje
Podljubelj Za Jezom
Pot na Polje Zelenica
Pot na Zali Rovt Zvirče
Predilniška cesta Žiganja vas
Pristavška cesta

Pridržujemo si pravico do spremembe urnika, ki bo objavljen na naši spletni strani www.komunala-trzic.si.

Nekaj nasvetov za pravilno 
odlaganje bioloških odpadkov:

- Bioloških odpadkov nikoli ne odlagamo v plastične
vrečke.

- V bolje založenih trgovinah so na voljo posebne vrečke, ki
so v celoti izdelane iz biološko razgradljive folije. Tako
lahko biološke odpadke odložimo skupaj z vrečko.

- Odpadno jedilno olje ne sodi med biološke odpadke.
Olje, ki smo ga uporabili za cvrtje, zbiramo v posebni posodi
in ga oddamo v zbirni center.

V rjav zabojnik sodijo:
- zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
- kuhani ostanki hrane,
- papirnati robčki, papirnate brisače in papirnate vrečke,
- kuhinjski odpadki (zelenjava, sadje, olupki, ostanki 

solate, jajčne lupine),
- kavna gošča,
- kavni in čajni filtri,
- ostanki hrane iz pločevink,
- onesnažene papirne vrečke sadja in zelenjave,
- vrtni odpadki (cvetje, odmrle lončnice, pokošena trava,

plevel, listje, obrezano grmičevje),
- drugi leseni odpadki (lesni sekanci, lubje, manjše

(enoletne) veje grmičevja in dreves).

V rjav zabojnik
NE sodijo:
- plastične ali kovinske 

embalaže živil,
- sanitarni izdelki, plenice,
- olja in maščobe,
- meso in mesni izdelki,
- mleko, jogurti in siri,
- iztrebki malih živali,
- kamenje in zemlja, kosti,
- zdravila,
- ostanki tekstila,
- vsebina vrečk sesalcev,
- lesna žagovina.

na področju občine Tržič –  velja do preklica
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kulturne novice

Boris Kuburič

Območni pregled folklorne dejavnosti 
z naslovom POLKA JE UKAZANA 
2013 je tudi letos potekal v dvorani 
Kulturnega centra Tržič, v nedeljo, 24. 
marca. 

Organizatorju že tradicionalne folk-
lorne prireditve, Območni izpostavi 
javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti Tržič, se je za srečanje prijavi-
lo 5 folklornih skupin in ena dekliška 
pevska skupina ljudskih pesmi (vodita 
jo Špela Srečnik in Maja Tekavec). Na 
prireditvi, ki sta jo strokovno sprem-
ljala Petra Nograšek iz Novega mesta 
in Vasja Samec iz Maribora, je nas-
topilo prek 100 tržiških folklornikov 
z odrskimi postavitvami: Ti si baba 
nora, Tista ta požugana, Muskontarjev 
švedr', Vsi ta mladi fantje na vojsko 
pojdejo, Na dvorišču in Tržiški plesi, 
ki so nastajale pod mentorskim vod-
stvom Urške Glavič, Saše Meglič in 
že prej omenjene Maje Tekavec, ki je 
bila tudi besedni oblikovalec celotne 
prireditve.

Plesalke Kulturno umetniškega društva 
Leyli smo se udeležile mednarodnega fes-
tivala v Lignanu in doživele velik uspeh. 
Claudia Vnuk, Sara Bojić in Iris Šober 
smo v fantasy kategoriji (male skupine) 
osvojile 3. mesto z orientalsko show 
točko Desert Storm, v kateri smo žirijo 
navdušile s spretnim vrtenjem poi voi 
rekvizitov (obtežena vrvica, na kateri je 
pripeta svilena tančica). S člansko forma-
cijo Leyli so plesalke v oriental show kate-
goriji osvojile odlično 2. mesto s točko 
Colorful Butterfly, barvitim in energičnim 
plesom s pahljačami. V kategoriji Ori-

8.b. Prireditev je, tako kot je tudi tržiško, 
letos prvič vodil David Ahačič. Rezul-
tat omenjenega uspeha mladih tržiških 
gledališčnikov je nedvomno predhod-
no dvodnevno območno oz. občinsko 
srečanje otroških gledaliških skupin, ki ga 
je 14. in 15. februarja 2013 v dvorani Kul-
turnega centra Tržič organizirala območna 
izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Tržič in na katerem se je svo-
jim vrstnikom predstavilo 8 skupin, od teh 
skupina SMEH z lutkovno predstavo Kaj 
mora sova opraviti jeseni (ogledal si jo je 
Matjaž Loboda, strokovni spremljevalec 
regijskih lutkovnih predstav) in 7 otroških 
gledaliških skupin, ki delujejo na osnovnih 
šolah v Tržiču, Križah in Bistrici ter na 
podružničnih OŠ v Lomu, Podljubelju in 
Kovorju. Prvič se nam je predstavila tudi 
otroška gledališka skupina, ki deluje pri 
KD Kruh v Križah. Ob zaključku srečanja 
so si učenci tržiških šol lahko ogledali še 
Ježkovo Zvezdico zaspanko, prvi sloven-
ski barvni lutkovni film iz leta 1964. Kljub 
premiku datuma območnega srečanja, 
manjšemu številu prijavljenih predstav in 
celemu kupu logističnih zapletov je bera 
podmladka tržiških gledališčnikov več kot 
odlična.

"Kekčevo srečanje", regijsko srečanje 
otroških gledaliških skupin, je tako kot 
že vrsto let tudi letos potekalo v dvorani 
Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah, 
v sredo in četrtek, 3. in 4. aprila 2013. 
Strokovna spremljevalka gorenjskih 
območnih srečanj, ga. Mira Stušek, si je 
od decembra 2012 do sredine marca 2013 
ogledala 17 otroških gledaliških pred-
stav v različnih krajih Gorenjske in jih 
za zaključno regijsko prireditev izbrala 
7, kar štiri med njimi tržiške: Kozlička 
in volk v izvedbi otroške gledališke sku-
pine POŠ Podljubelj in v režiji Helene 
Ahačič, Hop v pravljico z igralci KD Kruh 
Križe in v režiji Davida Ahačiča, Žurerji 
z učenci višjih razredov OŠ Tržič, ki jih 
vodi Blanka Rejc, in Skeči z OŠ Bistrica, 
pod mentorskim vodstvom Marje Bohin-
jec, ki so jih napisali, odigrali in režirali 
kar učenci sami, točneje gledališka Teater 

Uspešni mladi tržiški 
gledališčniki

Uspehi tržiških plesalk na mednarodnem
festivalu v Lignanu (Italija)

Boris Kuburič

Iris Šober

Polka
je ukazana 2013

Gledališki  maraton 
Dolfeta Anderleta 
letos malo drugače
Boris Kuburič

Tržiški gledališki maraton, letos peti po 
vrsti, poimenovan po igralcu in režiserju, 
domačinu Dolfetu Anderletu (1909–
1982), je letos zaradi skromnejše bere 
odraslih gledaliških predstav potekal 
v obliki gostovanj po različnih krajih 
tržiške občine: komedijo Seana O'caseya 
Pršparan jur v izvedbi igralske skupine 
SMEH Mladinskega gledališča Tržič so 
si v marcu lahko ogledali krajani Loma 
pod Storžičem, Bistrice pri Tržiču in 
Podljubelja; komedija Georgesa Feydeaua 
Zaspite, če vam pravim v izvedbi igralske 
skupine KD Kruh iz Križev in v režiji Da-
vida Ahačiča pa je bila na v začetku aprila 
v Domu krajanov na Brezjah pri Tržiču 
in v Domu krajanov Lom pod Storžičem, 
kjer se je maraton s pogovorom s stro-
kovnim spremljevalcem oz. selektorjem 
gorenjskih gledaliških srečanj, režiserjem 
Petrom Militarevim, tudi zaključil.

ental Classic (formacije), za katero so se 
plesalke najbolj pripravljale, saj je dobra 
uvrstitev ravno v tej kategoriji najbolj 
zaželena, pa smo ZMAGALE s čarobno 
lepo točko Magical Orient! Občutek je 
bil fantastičen, mentorica skupin, Iris 
Šober, pa upravičeno ponosna. Ponosni 
smo lahko tudi na naše prelepe mladinke, 
ki so v fantasy kategoriji z orientalsko 
skupinsko točko osvojile 4. mesto, ter na 
čudovito solistko, Tamaro Borojević, ki je 
bila v oriental classic kategoriji ravno tako 
četrta.
Čestitke vsem plesalkam!
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Melanija Primožič

V mesecu aprilu 2013 smo ob 30-letnici 
smrti tržiškega pilota, učitelja letenja 
in športnika Franca Štruklja pripravili 
spominsko razstavo. Kot jadralni pilot 
je dosegal vrhunske uspehe. Osvojil je 
zlato »C« značko s tremi diamanti, bil je 
dvakratni jugoslovanski državni prvak in 
petkratni slovenski republiški prvak na 
jadralnih letalih. Tekmoval je na evrop-
skih prvenstvih v Franciji in v ZR Nemčiji, 
na svetovnih prvenstvih v Avstraliji in na 
Finskem. Dosegal je odlične rezultate. Na 
svetovnem predprvenstvu na Finskem leta 
1975 je dosegel drugo mesto. Zanimivo, 
da za svoje vrhunske uspehe ni nikoli pri-
jel nikakršnega priznanja s strani lokalnih 
skupnosti.

motivirala in z novim elanom se priprav-
ljamo na koncert angleškega skladatelja 
Karla Jenkinsa – Stabat Mater. Jenkinsova 
uglasbitev svetopisemskega besedila STA-
BAT MATER je prijetna za uho, hkrati pa 
poslušalcu ne dovoli pasivnega  poslušanja.  
Ritmično bogati zvoki s pridihom vzhoda 
se prepletajo z značilnostmi zahoda. Vse 
skupaj povezuje besedilo v kar 5 jezikih: 
armenščini, grščini, latinščini, angleščini in 
arabščini. Novodobna klasika, ki bo prvič 
izvedena v Sloveniji, napisana za zbor, 
solista in orkester, je vsekakor vredna ogle-
da.  Slišali nas boste lahko v začetku junija.
Takoj po koncertu pa bo naša zasedba 
pobegnila na morje. Sicer ne v fizičnem 
smislu, pač pa z našim glasbenim ustvar-
janjem. V zadnjih avgustovskih dneh bomo 
pripravili koncert v nekoliko drugačni pre-
obleki. Obujali bomo spomine na vroče po-
letne dni in romantične noči. 
V imenu MePZ Ignacij Hladnik in VS Car-
niolica prisrčno vabljeni že sedaj na oba 
dogodka.

Pevci in pevke MePZ Ignacij Hladnik smo 
po uspešnem koncertu »Zapojmo v novo 
leto« brez predaha nadaljevali z vajami, 
saj smo imeli le mesec dni časa za nastop 
na območnem srečanju odraslih pevskih 
zborov »Tržič poje 2013«.
Dirigent Tomaž Meglič nas je tudi tokrat su-
vereno pripeljal do uspeha, saj se je MePZ 
Ignacij Hladnik tokrat prvič uspelo uvrstiti 
na državni nivo. Vokalna skupina Carnioli-
ca, ki tudi deluje pod okriljem KD Ignacij 
Hladnik – Tržič, pa je na območni reviji 
malih pevskih zasedb v Križah dosegla 
uvrstitev, ki ji omogoča nastop na regijskih 
prireditvah. Ta dva uspeha sta nas dodatno 

V petek, 22. 3. 2013, nas je v enoti 
Palček že drugič obiskal knjižničar 
Nejc. Otroci v skupini Mucki, z vzgo-
jiteljicama Miro in Ano Marijo, so se 
ga zelo razveselili in se takoj spomnili 
njegovega prejšnjega obiska, čeprav so 
stari šele dve leti. 
Otrokom je predstavil zelo veliko, zelo 
majhno in zvočno slikanico, pa tudi 
tako z dinozavri.
Otroci so mu z zanimanjem prisluhnili. 
Povedali so mu, kako moramo gledati 
slikanice, on pa jih je povabil na obisk v 
knjižnico in na uro pravljic.
Razveselil nas je z darilom, pravljičnim 
nahrbtnikom, kamor bomo lahko 
naložili knjige, ki si jih bomo sposodili 
v knjižnici. Gospa ravnateljica pa nam 
je dala še Pravljični koledar.
Hvala za prijetno druženje! Prepričana 
sem, da je pozitiven odnos do knjige, ki 
ga dobijo v vrtcu, popotnica otrokom 
tudi v kasnejšem življenju.

DK Ignacij Hladnik
z velikimi cilji
v novo sezono

Obisk knjižničarja 
Nejca v Palčku

Beti Rozman

Mira Čemažar

Spominska razstava Novinar Dela je leta 1982 zapisal takole: 
Če bi ocenjevali slovensko jadralno leten-
je po dosežkih leščanskih letalcev Franca 
Štruklja in Iva Šimenca, bi se prav gotovo 
uvrstila med najboljše na svetu. (Delo, 10. 
5. 1982)
Da je bil Franc Štrukelj poleg odličnega 
jadralca tudi dober prijatelj in iskren 
človek, je pričalo neverjetno število obis-
kovalcev na otvoritvi razstave. Otvoritev 
sta popestrili izvrstni pevki, domačinka 
Eva Moškon in Severa Gjurin z odličnim 
vokalom. Prireditev je tenkočutno pove-
zovala Nataša Ličen. 
Ob razstavi je spregovoril dr. Janez Ma-
yer, nekdanji sošolec in dober Francetov 
prijatelj, ki mu je ob smrti spesnil pesem 
imenovano Žalostinsko. Zanimivo je bilo 
poslušati zgodbe z njunega šolskega in 
dijaškega obdobja.
Razstavo je s spomini na Franceta, z 
opisom njegovega neverjetnega uma in 

sposobnosti predstavil tudi nekdanji Fran-
cetov prijatelj dr. Branko Brodnik, ki je 
razstavo tudi simbolično odprl.
Pobuda za razstavo je nastala lansko leto v 
Zavodu Slovenski astronavt. Kot je pove-
dala direktorica zavoda Marjeta Kokalj, 
so se odločili, da organizirajo spominsko 
razstavo tržiškega pilota Franca Štruklja v 
okviru prireditve za 3. Astronavtski dan, 
prireditve, ki jo v Lešah pripravljajo v 
spomin na obisk ameriške astronavtke 
lešanskih korenin, Sunite I. Williams.
Razstavo so pripravili dr. Branko Brod-
nik, Vida Perko in Melanija Primožič. 
Finančno so jo podprli Slovenska letal-
ska družba Adria, Regal – GH, Krajevna 
skupnost Tržič – mesto in Krajevna skup-
nost Bistrica pri Tržiču. Razstava bo v 
manjšem obsegu gostovala še v Lešah, ob 
obisku Sunite I. Williams, in v Krajevni 
skupnosti Bistrica, v okviru krajevnega 
praznika.
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»Z-z-z-zlatega moramo dobiti …! Če bo 
srebrno, ne gremo na oder,« smo jecljali 
učenci turističnega krožka OŠ Križe pred 
razglasitvijo rezultatov na festivalu TPLG 
(Turizmu pomaga lastna glava) v Kranju. 
To je državni festival, kjer šolske sku-
pine predstavijo raziskovalne naloge na 
določeno turistično temo.  
Naš turistični krožek, ki na šoli deluje že 
četrto leto, je na letošnjo temo Potuj z je-
zikom napisal nalogo z naslovom »Naša 
Frida kuha«, v kateri smo raziskovali star 
tržiški jezik in tradicionalne tržiške jedi. 
Pripravili smo zanimiv kulinarični vod-
nik, kjer smo združili rekreacijske poti in 
recepte za tradicionalne jedi ter družabno 
igro za otroke. V sodelovanju s KS Seben-
je bomo 1. junija 2013 v Sebenjah organi-
zirali tudi vaški sejem in predstavili naše 
turistične produkte.  
Nalogo pa smo v četrtek, 14. 3. 2013, že 
predstavljali v Mercator centru Primsko-
vo v Kranju, kjer nas je ob koncu dneva 

Otroštva brez pravljic si ne znamo zamis-
liti. V udobju knjižnega kotička, ki je 
namenjen prav malemu bralcu, lahko 
pravljice oživijo in otroke popeljejo 
na razburljiva potovanja, na katerih ne 
spoznava le vsebine, temveč odkriva 
skrivnosti življenja.
V enoti Palček Vrtca Tržič smo v 
šolskem letu 2011/12 začeli s projek-
tom Knjižni kotiček. V projektu je bil 
močan poudarek na participaciji otrok. 
Prostora nismo načrtovali le odrasli. Prvi 
preprosti načrti so nastali prav v skupini 
najstarejših otrok. Povprašali smo jih o 
opremi, barvah in izboru knjig. Seveda 
nam ne bi uspelo brez podpore vodstva, 
pomoči hišnika, vseh strokovnih de-
lavcev in nasvetov vodje otroškega od-
delka v knjigarni Konzorcij Bedite Mli-
nar. Skupaj z ilustratorko Mojco Sekulič 
Fo so otroci izbrali motive, ki krasijo 
stene kotička.
Otroci, katerim se veliko bere, razvijajo 
bogat besedni zaklad in dobre komu-
nikacijske spretnosti. Pogovor ob knji-
gah otroku pomaga razviti sposobnost 
poslušanja govora drugih, kar je pomem-
bno za dobro in lažjo verbalno komu-

voditelj razveselil z novico, da smo z našo 
nalogo dosegli odlične rezultate: ZLATO 

nikacijo. Za branje ali pripovedovanje 
pravljic, zgodbic, pesmi si moramo vzeti 
čas in potrpljenje. Med branjem je ne-
nadomestljiv pristen stik med otrokom 
in odraslim. Pomembno je, da beremo 
doživeto. Vsebine pravljic nikoli ne ra-
zlagamo, saj je vsak otrok osebnost zase 
in pravljico dojema na svojstven način. 
V nasprotnem primeru lahko uničimo 
čar in čarobno moč vsebine. V pravljični 
svet moramo odrasli slediti otroku in ne 
obratno. 
Otroci radi obiskujejo kotiček, saj je v 
njem prijetno, umirjeno vzdušje, primer-
no branju. Vsak mali obiskovalec si sam 
izbere mesto, kjer se udobno namesti. Iz-
biro knjig večkrat prepustim otrokom, ker 
želim, da s pomočjo knjig razvijejo željo 

PRIZNANJE za celoten projekt in ZLA-
TO PRIZNANJE za najboljšo turistično 
nalogo. 
Našega uspeha se še vedno veselimo, piko 
na i pa sta pomenili novici, da smo dan 
po sejmu opravičeni nalog in spraševanja 
v šoli ter da smo povabljeni na zaključno 
tržnico, ki bo aprila v Mariboru.

po odkrivanju vedno novega in lepega – 
ljubezen do knjig. Ob drugi priložnosti 
izberem knjigo, ki se povezuje s temo, ki 
jo obravnavamo v oddelku. Včasih nam 
branje ali pripovedovanje pravljic po-
pestrita Rožmarin in Rožmarinka – lutki, 
ki prebivata v našem kotičku. Sedita v 
otroških naročjih in poslušata ali celo be-
reta knjige, najraje prebirata pesmi.
Tudi starše spodbujamo k branju z otroki. 
Ob odprtju knjižnega kotička smo pova-
bili vse starše, da se pridružijo pri branju 
pravljic. Vsak otrok se je stisnil v naročje 
mamice ali očeta in se prepustil brani 
besedi. Skupno prebiranje knjig je eden 
od dejavnikov poglabljanja vezi med 
otrokom in starši, kar so ob srečanju 
spoznali tudi starši.

OŠ Križe podira rekorde 

Knjižni kotiček

Urh Primožič

Damijana Mlinarič
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Na OŠ Tržič se trudimo, da bi z dnevi 
dejavnosti popestrili delo v šoli in 
učence obogatili z dodatnim znanjem in 
izkušnjami. Tehniški dan »V naravi, z 
naravo« smo izvedli v soboto, 6. aprila 
2013. Osrednja  tema je bila KAPLJI-
CA … tekočine. Obeležili smo svetovni 
dan Zemlje in zaključili celoletni pro-
jekt Okolju prijazna šola. Organizirali 
smo veliko zbiralno akcijo papirja in ga 
zbrali več kot 11 ton. Učenke in učence 
iz POŠ Lom pod Storžičem, ki so prinesli 

Na enega izmed roditeljskih sestank-
ov najmlajših oddelkov »Žabice« in 
»Želvice« iz enote Palček smo medse pov-
abili gospo Ksenijo Zaplotnik Kralj, dr. 
dent. med. V začetku nam je zobozdravni-
ca predstavila pravilno ščetkanje zob 
na modelu. Podane informacije o upo-
rabi dud, sladkih tekočin v stekleničkah 
predvsem ponoči in njenih posledicah na 
zobovju so presenetile marsikaterega pri-
sotnega starša. Otroci naj bi uživali zdravo 
in uravnoteženo prehrano, kar je pomem-
bno za dobro izgradnjo in razvoj zob ter 
čeljusti. Grizenje in žvečenje čvrste hrane 
predstavlja zaščito proti kariesu. 
Čiščenje zob pričnemo ob prvem 
izraščenem zobu. Predstavljeni so nam 
bili pripomočki za čiščenje in nego ustne 
votline. Zobne ščetke morajo biti prave 
velikosti. Ravno tako moramo biti po-
zorni pri nanašanju zobne paste, katere 

V sredo, 3. 4. 2013, smo se učenci iz-
birnih predmetov MME in UBE OŠ Križe 
odpravili v Ljubljano na ogled razstave 
''GOTO 1982''. Razstava prikazuje razvoj 
računalništva.

Po končanem pouku smo se učenci 
odpravili proti Ljubljani. Zraven dvorane 
Tivoli se nahaja Muzej novejše zgodo-

največ starega papirja, smo nagradili s ko-
palnimi brisačami, ki nam jih je podarilo 
Komunalno podjetje Tržič.  Zbrana sred-
stva smo namenili šolskemu skladu, ki 
vsem našim otrokom pomaga pri plačilu 
mnogih šolskih in obšolskih dejavnosti. 
V šoli smo postavili stojnice, na katerih 
so se predstavili: Čebelarsko društvo 
Tržič, Mihaela Zalokar, ki se ukvarja z 
biodinamičnim kmetovanjem, in društvo 
SVIT. Na stojnicah smo stiskali naravne 
sadne sokove in z enostavnimi poskusi 
demonstrirali potovanje kapljice. Učenci 
4. in 5. razreda so si ogledali čistilno 
napravo na Brezovem, učenci 9. razreda 
pa male hidroelektrarne na Mošeniku. Os-
tali so se vključili v zanimive in raznolike 
delavnice, kjer so likovno in besedno ust-

naj ne bi bilo preveč, in na koncentracijo 
fluora v njej. Pri čiščenju zob naj otrokom 
pomagajo starši z nežnimi krožnimi gibi, 
saj otroci v prvem starostnem obdobju 
tega ne zmorejo sami. Pri treh letih je 
otrokova motorika že toliko razvita, da si 
zmore z vodoravnimi gibi očistiti grizne 
površine. Pomoč pri čiščenju se konča 
med 6. in 10. letom, odvisno od tega, kdaj 
si je otrok sposoben sam povsem temeljito 
očistiti  zobe. 

V naravi, z naravo

Zobozdravnica
med nami

Ogled računalniške razstave ''GOTO 1982''

varjali, oblikovali z glino, peli, »gradili« 
mostove, izdelovali mlinčke, zaigrali ig-
rico »Kroženje vode« …  V šoli smo gos-
tili tudi razstavo Tujerodne vrste – prezrta 
grožnja, kjer smo se naučili, da nam rast-
line in živali, ki niso doma v naših kra-
jih, ne smejo pobegniti z naših vrtov in 
parkov. Dan smo zaključili s Pomladnim 
festivalom, kjer so se z glasbo in plesom 
odlično predstavili naši učenci, ki v sebi 
skrivajo raznolike talente. 
Radi bi se zahvalili vsem staršem, 
Tržičankam in Tržičanom, ki ste nam 
pomagali zbrati tolikšno količino starega 
papirja. Zahvala velja tudi Komunalnemu 
podjetju Tržič za podarjene brisače, s ka-
terimi ste razveselili naše mlade varuhe 
narave.

Nekaj besed smo namenili tudi o nepravil-
nem izraščanju zob in njihovi korekciji. 
Zobozdravnica je poudarila, da le zdravi 
mlečni zobje omogočajo izrast zdravih 
stalnih zob.
Starše je spodbudila k čim prejšnjemu 
preventivnemu pregledu otrok, ko ga 
lahko opravijo še brez bolečin. Strah pred 
zobozdravnikom je namreč posledica nuj-
nih zobozdravniških posegov na bolečih 
zobeh.

šolske novice

Asja Štucin

Vesna Žitnik

Jan Bitežnik, 8. a 

vine. V njem je predstavljena ta razstava. 
V muzeju nas je sprejela vodička in nas 
popeljala po razstavi. Izvedeli smo, kako 
se je razvijalo računalništvo skozi čas. 
Videli smo prvi računalnik podjetja Ap-
ple, legendarni računalnik ZX Spectrum 
ter vse računalnike, ki so jih uporabljali 
pred približno 30 leti. Po ogledu razstave 
smo lahko še sami preizkusili igrico Tetris, 

lahko smo igrali Xbox 360 in igrico Princ 
of Persia. Za zaključek pa smo se vrnili v 
obdobje pred 30 leti in tudi sami preizku-
sili računalniški program, ki je prikazoval 
delovanje računalnika ZX Spectrum. Tako 
smo tudi sami uporabljali računalnik, ki 
so ga uporabljali še naši starši. 

Ogled računalniške razstave ''GOTO 
1982'' je bil zelo zanimiv, prav tako pa smo 
veliko izvedeli o razvoju računalništva 
skozi čas. Vsem je bilo všeč tudi, da smo 
lahko preizkusili računalnik ZX Spectrum 
ter igrali nekaj igric. Takih razstav naj bo 
v prihodnje še več.   
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vsak delavnik poteka skupina za mlade 
(stare nad 15 let). Od 12. ure do 14.30 
poteka učna pomoč, do 16. ure pa različne 
delavnice, kjer ustvarjamo, se učimo 
novih družabnih iger, se izobražujemo, 
zabavamo in preizkušamo v različnih 
športnih aktivnostih. Vabimo vas, da se 
nam pridružite v MC. Tudi poleti bomo 
poskrbeli za pester počitniški program, ki 
bo potekal od 9. do 15. ure.  Nahajamo se 
v Mladinskem domu (Pot na Zali Rovt 3), 
za več informacij nas lahko pokličete na 
031 699 247 ali nam pišete na mladinski.
center.trzic@gmail.com.
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Zimske počitnice so bile tokrat resnično 
nepozabne. Zahvala za to pa gre v 
prvi vrsti Tržiškemu muzeju, ki je v 
sodelovanju z Društvom podeželskih žena 
Svit Tržič in Lions klubom Tržič v de-
cembru organiziral dobrodelno dražbo in 
našim otrokom in mladostnikom z zbrani-
mi sredstvi omogočil tako kakovostno 
preživete počitnice. Obiskali smo Tržiški 
muzej, kjer smo izdelovali »peharčke«, 
ter Dom Petra Uzarja, kjer smo se ob 
družabnih igrah zabavali skupaj s stano-
valci. Poleg ustvarjalnih, izobraževalnih 
in kulinaričnih aktivnosti v MC so se otro-
ci in mladostniki preizkusili tudi v bow-
lingu v Naklem ter v krpljanju na Jezers-
kem. Hoja s krpljami po novo zapadlem 
snegu je bila pravi užitek, ob poti smo 
lahko občudovali naravo, vodniki pa so 
poskrbeli za prav posebne pustolovščine. 
Z mladimi pa smo se odpravili na izlet v 

V februarju pred 90 leti se je Francka rodi-
la v številni kmečki družini pri Dovjaku. 
Poročila se je k Mažlnu na Reber, kjer živi 
še danes s hčerko Heleno in vnukom Mati-
jem. Kakor so nam povedali domači, je to 
že zelo stara kmetija, pa tudi hiša je stara že 
okrog 300 let. 
A vendar je notranjost hiše zelo lepo ureje-
na. Francka je že dolgo vdova. V zakonu sta 
se ji rodili dve hčerki, ima tudi dva vnuka, 
vesela pa je tudi dveh pravnukov. Zanjo 
skrbi hčerka Helena, na pomoč pa ji pride 

Letos v januarju smo se na tržiškem 
pokopališču poslovili od Jožeta 
Škropeta – Joža. V njegov spomin naj 
bodo napisane te besede v zahvalo, ker 
je bil 40 let zastavonoša Krajevne orga-
nizacije Zveze borcev za vrednote NOB 
v Bistrici. Izkušnje zastavonoše je prido-
bil že v tovarni kos srpov v Tržiču, saj 
je od leta 1950 nosil sindikalni prapor. 
Jože je kot mlad fant po vojni prišel iz 
sosednje Hrvaške, se zaposlil, bil vedno 
priden in vesten delavec, ustvaril dom in 
družino. Bil je predan vrednotam NOB, 
vedno vestno opravljal vse zadolžitve, 
imeli so ga radi in ga spoštovali. V 
spoštljiv spomin – hvala Jože!

Draga Koren

Ljubljano, kjer smo si ogledali fotograf-
sko razstavo v parku Tivoli, spoznali Me-
telkova mesto ter vse ostalo, kar Ljubljana 
lahko ponudi mladim.
Med šolskim letom je urnik v MC ne-
koliko spremenjen, saj od 10. do 12. ure 

Nepozabne počitnice z MC Tržič 
(CSD Tržič)

90 let
Francke Polajnar, 
Mažlnove mame

Jožetu Škropetu
v spomin

Iris Šober, Katarina Kuzma

Marija Janc, foto: Maja Ahačič

šolske novice, med ljudmi

tudi hčerka Silva. 5. marca smo se odpravi-
li na pot proti Rebru učenci in učiteljice 
podružnične šole Podljubelj in dve pred-
stavnici KORK Podljubelj. Za njen visoki 
jubilej smo ji voščili, ji zaželeli vse najboljše 
in še veliko trdnega zdravja. Izročili pa smo 
ji tudi lep šopek. Ravno tako so ji s pesmijo 
voščili tudi vsi učenci in učiteljice, ki so ji 
izročili lepo darilo, ki so ga izdelali sami, s 
pomočjo kuharice Majde. Čeprav so nam 
ob prihodu povedali, da je njihova hiša zelo 
stara, smo se v njej prav dobro počutili, saj 
je notranjost zelo lepo urejena. Domači so 
nas bili veseli, pa tudi slavljenka. Lepo so 
nas postregli s toplim čajem in pecivom. 
Ob zaključku našega obiska pa nam je Silva 
pozkazala domače živali, ki jih imajo na 
kmetiji, učenci pa so si jih z zanimanjem 
ogledovali. 
Veseli in zadovoljni smo se vrnili po 
zasneženi strmi poti proti šoli.  
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Najstarejša v Lomu živeča pa je Kralj 
Neža, ki je že dopolnila 89 let, aprila pa 
tudi Meglič Jožefa, Lom 43. Od moških 
pa je najstarejši njen mož, Anton Meglič, 
ki bo poleti dopolnil 86 let.
Vsem krajanom želimo, da bi jim bilo 
lepo, da bi jim zdravje služilo in da se pri-
hodnje leto zopet srečamo v veseli družbi.

da so bili zaradi tega velikokrat zelo lačni. 
Harižova mama je pri svojih 102 letih še 
vedno čila, vedra in zelo razumna, le vid ji 
malo nagaja. Spraševali smo jo po receptu 
za visoko starost, pa je dejala, da recepta 
ni, le bog je nanjo malo bolj prijazno po-
gledal. 
Harižova mama, še enkrat vam želimo 
obilo zadovoljstva in zdravja, ostanite 
vedri, optimistični, za dobro počutje pa 
bosta še naprej poskrbela hčerka Dorca 
in Franci iz Kovorja, kjer pravite, da se 
odlično počutite. Se vidimo 7. marca 
naslednje leto!

KO RK Lom je v mesecu januarju v 
sodelovanju s KS Lom in POŠ Lom 
pripravil že dvanajsto srečanje starejših 
krajanov v Lomu. Kulturni program so 
pripravili učenci POŠ Lom s pomočjo 
učiteljic, za veselo razpoloženje pa so 
poskrbeli Lomski fantje. Krajane so 
pozdravili: predsednik KS Lom Matej 
Slapar, župan Borut Sajovic in predsednik 
OZ RK Tržič Igor Grguraš. Seznanili so 
jih z dejavnostmi, ki potekajo tako v KS 
kot tudi v občini.
V Lomu je bilo v letu 2012 61 krajanov 
starejših od 70 let, od tega 39 žensk in 22 
moških. Starejših od 80 let pa jih je 19, od 
tega 15 žensk in 4 moški.

V četrtek, 7. marca, je naša občanka Ivana 
Meglič – Harižova mama iz Loma prazno-
vala zavidljivo obletnico rojstva, in sicer 
102. leto. V Kovorju, kjer že 13 let živi 
pri hčerki Dorci Praprotnik, smo ji med 
drugimi prišli voščit g. župan Borut Sa-
jovic in Mateja Dolžan z Občine Tržič, 
Marija Slapar v okviru projekta Starejši za 
starejše in predsednik Krajevne skupnosti 
Lom Matej Slapar. 
Težko življenje je Ivano spremljalo že od 
otroštva in če ji danes ne bi ponagajal vid, 
bi še vedno z veseljem pometala po hiši. 
Rodila se je kot tretja najstarejša od osmih 
otrok in po petih razredih osnovne šole je 
ostala doma, saj je bilo treba na kmetiji in 
v gostilni marsikaj postoriti.  Spominja se, 
kako so z ostalimi lomskimi dekleti leta 
1929 za delavci pospravljale lomsko šolo. 
Poročila se je s Harižovim Francijem, ki je 
po očetu prevzel kmetijo Pr´ Hariž. Mož 
je bil dober pevec in veseljak, kar pa za 
Ivano ni bilo vedno lahko. Po smrti moža 
je kmetijo prevzel sin Franci, danes pa jo 
naprej vodi snaha, prav tako Ivana Meglič, 
s hčerko Nušo in njenim možem. Pr´ 
Hariž pogostijo obiskovalce v s skodlami 
kriti 300 let stari hiši, kjer nudijo domače 
jedi in delujejo kot kmetija odprtih vrat.
Zadnjih 12 let Ivana živi pri hčerki Dorci 
v Kovorju. Najraje posluša radio, tako da 
je na tekočem z dogajanjem, rada pa pok-
lepeta tudi z malo mlajšo, 99-letno ses-
tro Metko Kavčič, ki živi v Domu Petra 

7. marca je praznovala 102. rojstni dan 
najstarejša občanka Tržiča, rojena v Lomu, 
gospa Ivanka Meglič. Ob tem častitljivem 
jubileju smo jo obiskali tudi predstavniki 
Krajevne skupnosti Kovor, ker je sedaj že 
dolga leta krajanka Kovorja, stanujoča pri 
hčerki Dorci.
V svojem življenju je marsikaj doživela, 

Najstarejša, Harižova mama, ki živi 
v Kovorju, je 7. 3. dopolnila 102 leti. 

Uzarja. Zelo zgovorna in polna spomi-
nov je Ivana zbranim v prijetnem klepetu 
povedala veliko prigod iz svoje mladosti, 
zaupala pa jim je tudi recept za odlične 
tržiške bržole, po katerih je slovela gos-
tilna Pr' Robež. Zanimiv podatek je tudi, 
da so med prvo svetovno vojno morali za 
tedanjo državo prispevati sedem govedi in 

bilo ji je vse prej kot prizaneseno - od 
pomanjkanja, garanja, tudi vojn. Za svoja 
leta je neverjetna - je zdrava, še vedno 
se tudi sama uredi, le vid in sluh ji sedaj 
močno pešata. In "recept" za tako starost? 
Pravi, da je v življenju marsikdaj treba in 
znati "čez pogledat". Draga gospa Ivanka, 
še na mnoga leta in naj vam zdravje služi!

Srečanje starejših krajanov v Lomu

Na obisku pri najstarejši občanki Tržiča -
Harižovi mami iz Loma

102. rojstni dan Ivanke Meglič

Mira Čemažar 

Mateja Dolžan, Matej Slapar, foto: Mateja Dolžan

Romana Šparovec
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Akademski kipar Drago Vit Rozman ust-
varja že več desetletij, v Tržiču je ustvaril 
delo z naslovom Aqua viva - Živa voda. 
Postavljeno je ob obračališču pri stolpni-
ci. Na velikem kvadru iz kamna so krogle 
postavljene na koncentričnih krogih, ena 
občasno izgine.
Krogle predstavljajo ogromno vesolje, 
žareče sonce in  skrivnostno čisto dušo. Če 
bi iz krogel vrela voda, bi vsa lesketajoča 
v sončni svetlobi ustvarjala koncentrične 
kroge. Valovanje bi se neustavljivo po-
navljalo, tako kot v naravi: dež, kapljice in 

služil za urejeno parkiranje avtomobilov in ob izpraznitvi za zu-
nanji prireditveni prostor vasi. Lahkotno oblikovani nadstrešnici  
pokrivata vhode v dvorano in poštni del. Spremenjen in ure-
jen bi bil tudi parkirni prostor ob poštnem uradu,  oster vogal 
pokopališkega zidu pa bi bil zmehčan in  preoblikovan.
Zbrani so projektni pogoji. Večji problem pa postaja zahtevana  
prestavitev avtobusnega postajališča na zahodni rob vasi ob 
pokopališko parkirišče. Počasi se premikamo k želeni podobi 
urejenega vaškega središča, ki naj služi širši skupnosti predvsem 
s svojim žlahtnim namenom druženja, srečevanja vseh starostnih 
skupin ljudi in tudi obiskovalcev našega kraja in širše okolice. 
Postopek peljemo proti pridobitvi gradbenega dovoljenja,  z na-
menom kakovostne trajne široko zasnovane rešitve  in  predvsem  
z namenom pridobitve evropskih finančnih sredstev iz občasnih 
razpisov za urejanje vaških jeder.  
Načrtujemo, da bi v letošnjem letu tako pridobili vsa gradbena 
dovoljenja za samo obnovo centra, z gradbenimi deli pa bi se 
pričelo v letu 2014. V ta namen so v občinskem proračunu za leto 
2014 že planirana namenska sredstva za obnovo centra vasi. V 
proračunskem letu 2014 je predvidena tudi izgradnja kanalizacije 
v Križah na odseku planinske poti.
Za obnovo križišča in pločnika pri trgovini Tušek, za obnovo 
pokrite struge potoka v samem križišču in v delu, ki teče pod 
Snakovško cesto, ter za izgradnjo opornega zidu in pločnika pa 
so sredstva planirana že v letu 2013. Tako se bo z gradbenimi deli 
pričelo že v pomladanskih mesecih. 

Na podlagi ankete, ki jo je izvedla krajevna skupnost Križe, je 
bila izluščena vsebina in izdelana zasnovalna idejna skica arhitek-
turne obdelave kriškega trga.  Glavna sprememba je sam vhod 
na to dvorišče, ki se premakne proti pošti, ki omogoča  pretočni 
prehod ter lažje parkiranje pred samo pošto. Na izbrano tlakovano 
površino bi umestili drevo, klopi, pitnik, informacijsko tablo, mlaj. 
Višinsko razliko med nivojem dostopa in notranjim dvoriščem 
bi izrabili za amfiateatralni zaključek notranjega dvorišča, ki bi 

Krajevni praznik je dan, ko ljudje na 
želimo proslaviti običaj, spomin, dogo-
dek ali osebo. Za določen kraj je to dan, 
ki združi ljudi, jih poveže ter poudari nji-
hovo skupno pripadnost domačemu kraju. 
V spomin na požig vasi Gozd so imele 
7. oktobra skupni praznik KS  Križe, KS 
Pristava, KS Senično in KS Sebenje–
Žiganja vas.
Na posvetu predsednikov vseh KS je bil 
izoblikovan predlog, da bi še vedno ime-
le vse skupnosti skupni praznični dan, ki 

V čudovitem tržiškem okolju je bilo leta 
2001 kiparsko delovno srečanje Forma 
viva. Umetniki iz različnih koncev so de-
lali in ustvarili zanimive skulpture, ki so 
ostale Tržiču v okras. Mimo njih hodimo 
vsak dan ter jih z zanimanjem ogledujemo. 

Obnova centra vasi Križe 

Katarina Langus, Slavko Bohinc, foto: Katarina Langus

Slavko Bohinc

Lučka Kavčič
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Praznik krajevne 
skupnosti Križe

Okrogli simpozij

pa ga prestavljamo na 15. september, 7. 
oktober pa bi ostal kot dan spomina na 
požig vasi Gozd. 15. september je svetov-
ni dan (praznik) demokracije in druženja. 
Je dan, s katerem si želimo približati lju-
dem, ne samo v besedi, temveč tudi v ob-
liki demokratičnega sodelovanja vseh tu 
živečih krajanov. 

Na zadnji seji sveta Krajevne skupnosti 
Križe je bil sprejet sklep, da o namenu 
spremembe praznika krajevne skupnosti 
preko anketnih listov povprašamo tudi vse 
krajane. Na podlagi odgovorov na anketo, 
ki bi prikazala voljo krajanov, pa bi na seji 
sveta, ki bo ob koncu meseca maja, potrdili 
ali bi spremenili dan krajevnega praznika.
Predlogi praznika krajevne skupnosti 
Križe: a) 7. oktober, praznik ob oblet-
nici požiga vasi Gozd; b) 15. september, 
praznik demokracije in druženja (7. okto-
ber preimenujemo v dan spomina na požig 
vasi Gozd); c) vaš predlog (obrazložitev 
predloga). Še vedno naprošamo vse kra-
jane krajevne skupnosti Križe, da nam 
svoje mnenje sporočijo preko pošte na 
naslov: Krajevna skupnost Križe, C. 
Kokrškega odreda 4, 4294 Križe ali preko 
elektronske pošte na naslov: bohincs@
siol.net. 

odsev. Domišljija ustvarjalcev je res brez 
meja, v njihovo in naše veselje.

Vir: Forma viva v Tržiču, september 2001
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Projekt Carbon.Care 
- dobre prakse iz 
občine Tržič

60 let krvodajalstva 
v Sloveniji

Uroš Brankovič 

Noelle Kavčič

med ljudmi
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V marcu 2013 je Rdeči križ Slovenije 
obeležil 60. obletnico prostovoljnega, 
anonimnega in neplačanega krvodajalstva 
v Sloveniji. Tudi mi smo bili prisotni na 
slavnostni prireditvi v Kulturnem centru 
Delavskega doma Zagorje ob Savi, prav 
tam, kjer je 9. marca 1953 prvič potekala 
krvodajalska akcija v organizaciji Rdečega 
križa Slovenije. Začetki transfuziologije in 
krvodajalstva v Sloveniji segajo v obdobje 
po koncu druge svetovne vojne, ko je bil 

Center za trajnostni razvoj podeželja je 
s strokovno mednarodno konferenco z 
naslovom Zmanjševanje regionalnih iz-
pustov CO2 s trajnostnimi gozdarskimi, 
kmetijskimi in gradbenimi praksami v 
Preddvoru zaključil evropski projekt Car-
bon.Care. Ta je sicer del krovnega projekta 
Lo.Ca.Re v okviru programa EU Interreg 
IV C. V njem smo sodelovale partnerske 
organizacije iz province Ferrara (Italija), 
regije Asturija (Španija) ter Gorenjske 
(Slovenija). Projektni partnerji smo s 
primerjavo različnih praks gospodarjenja 
z gozdovi in v kmetijstvu ter uporabe 
njihovih produktov (les) oblikovali nove 
pristope, ki bodo prispevali k omejevanju 
in zmanjševanju količin CO2. Med primeri 
dobrih praks, ki so bili izbrani in ocenjeni 
z vidika zmanjševanja izpustov CO2 ter 
spodbujanja trajnostnega regionalnega 
razvoja, je bilo tudi ogrevanje na lokalno 
lesno biomaso v podružnični osnovni 

v Ljubljani pri Centralni vojni bolnici us-
tanovljen transfuzijski oddelek. Tam so 4. 
junija 1945 odvzeli in konzervirali prvih 
19 steklenic krvi. Ta pomemben mejnik na 
področju transfuzijske službe oz. krvoda-
jalstva praznujemo kot dan krvodajalstva v 
Sloveniji. Preskrba s krvjo je nepogrešljiva 
dejavnost, ki le z zadostnim številom kr-
vodajalcev omogoča delovanje sodobnega 
zdravstvenega sistema. V zadnjih letih, 
kljub socialni in gospodarski krizi v državi, 
beležijo vedno več krvodajalcev na ak-
cijah, ki potekajo na terenu ali transfuzij- 
skih ustanovah. Krvodajalci so z darova-
no krvjo že marsikatero žalostno zgodbo 
spremenili v srečno, so neopazni heroji, ki 
vsakodnevno rešujejo življenja.
Občane obveščamo, da na OZRK Tržič 
redno izvajamo mesečne tečaje prve 

šoli v Lomu, za katero biomaso dobav-
lja lokalni podjetnik. Prav tako pa je bilo 
med njimi predstavljeno podjetje Gaj Les 
iz Potarij pri Tržiču kot primer podjetja, ki 
z uporabo lokalnih surovin izdeluje lesene 
objekte, ki imajo nizek ogljični odtis. Za 
sušenje uporabljajo lesno biomaso, ki jo 
pridobivajo kot stranski produkt proizvod-
nje ali izvira iz vzdrževanja okoliških goz-
dov. Za vsa gorenjska lesno-pridelovalna 
podjetja so zagotovo zanimive projektne 
aktivnosti v podjetju Maderias Siero (As-
turija, Španija), kjer so izvedeli testiranja 
in monitoringe na vseh stopnjah prede-
lave lesa kot del uvedbe upravljanja z 
ogljičnim odtisom. Na podlagi tega so kot 
prvo lesnopredelovalno podjetje v Asturiji 
pridobili ustrezen mednarodni certifikat, 
ki jim bo koristil pri okoljsko, stroškovno 
ter trženjsko uspešnem poslovanju. Med 
glavnimi projektnimi področji za Gorenj-
sko so bili oblikovanje motivacijsko-

izobraževalnih pristopov za izvedbo več 
javnih stavb v leseni različici, aktiviranje 
neaktivnih lastnikov gozdov ter  model za-
sebnega sodelovanja za skupno ogrevanja 
na lesno biomaso.
Na podlagi slednjega modela bo Center v 
začetku ter ob koncu maja organiziral dve 
praktični izobraževalni delavnici. Namen-
jeni bosta vsem, ki jih zanima vzpostavitev 
malih lokalnih sistemov za tako ogrevanje 
ter prek tega tudi možnosti za zaslužek in 
zaposlovanje na podeželju. Vse zaintere-
sirane vabimo k prijavi na tel. 04 2578 
828, 040 303 752 ter info@ctrp-kranj.si.

Erna Anderle

Pomladnega časa smo se vsi, še 
posebej tisti, ki radi preživljamo del 
življenja v naravi razveselili. Mnoge 
radosti nam nudi ta čas, saj se nara-
va prebuja v vsej svoji veličini. Žal 
pa moramo vedno znova ugotav- 
ljati, da imajo nekateri do narave zelo 
mačehovski odnos. To nam razkrijejo 
bolj ali manj skriti kotički, kjer po-
leg snežno belih telohov, jetrnikov in 
trobentic, najdeš zavrženo posodo, 
plastenke, čevlje ... Tak kotiček sem 
odkrila nedavno tega, ko sem ubrala 
pot proti Brežcam, le nekaj korakov 
od steze. Povabili bomo vse, ki jim ni 
vseeno, da počistimo nesnago in pus-
timo naravi, da se pokaže v vsej svoji 
lepoti. Upamo, da bodo smeti nekate-
rih vrtičkarjev in vikendašev v prihod-
nje našle prostor v zato namenjenih 
zabojnikih in da prihodnja pomlad ne 
bo ponovno razkrila česa podobnega.

Naj se pomlad 
razcveti brez smeti

pomoči za voznike motornih vozil, v 
mesecu maju pa načrtujemo tudi tečaj prve 
pomoči za delovne organizacije. V skladu 
z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in 
s pravilnikom o organizaciji, materialu in 
opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 
iz leta 2006 morajo delodajalci zagotoviti, 
da je v delovnem procesu v vsaki krajevno 
ločeni enoti in vsaki delovni izmeni priso-
ten vsaj en delavec, ki je usposobljen za 
izvajanje prve pomoči.
Osnovni program usposabljanja delavcev 
za prvo pomoč traja 6–8 ur z izpitom ozi-
roma preizkusom usposobljenosti in ga 
je potrebno obnavljati na 5 let. Za več 
informacij lahko pokličete na telefonsko 
številko 04 5971 690 ali pišete na trzic.
ozrk@ozrks.si
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tlakom, imajo peleti kurilno vrednost 4,8 
kWh/kg, to pri trenutnem razmerju med ceno 
kurilnega olja in ceno peletov pomeni, da pri 
kurjenju peletov dobimo isto toplotno energijo 
s pol manjšim stroškom za nakup energenta. 
Vgradnja ogrevalnih sistemov na pelete spada 
med ukrepe rabe obnovljivih virov energije, 
zato vgradnjo podpira tudi država. Občani so 
upravičeni do pridobitve nepovratne finančne 
spodbude, če se prijavijo na javni razpis 
18SUB-OB13 in vgradijo ogrevalni sistem na 
pelete skladno s pogoji razpisa. 7. marca 2013 
se je v Mestni kavarni v Tržiču zbrala skupina 
naravovarstveno usmerjenih posameznikov, 
ki smo ustanovili Slovensko rodovno giban-
je. Ukvarjali se bomo z izpopolnjevanjem 
življenjskega prostora, seznanjanjem ljudi o 
pomenu varstva okolja, samooskrbe in seznan-
jali ljudi o rodovnih posestvih. Ponovno 
želimo zbližati človeka in naravo. Čim več 
javnih površin nameravamo zasaditi z avtoh-
tonimi sadnimi vrstami, njihove pridelke pa 
nameniti otrokom v vrtcih, šolah, viške pa 
ponuditi občanom. Nesprejemljivo je namreč, 
da so otroci deležni slabe, zdravju škodljive 
prehrane, ki jo dobavljajo tuje trgovske mreže, 
na podlagi sebi prikrojenih javnih razpisov. 
Šolam in vrtcem želimo ponuditi pomoč 
pri izvajanju vrtnarskih krožkov, v katerih 
bodo otroci sami pridelali biološke pridelke. 
Skupaj z otroki pa bomo nadalje osveščali še 
njihove starše, da se bodo posluževali zdrave 
domače prehrane, ne pa škodljivih izdelkov, 
ki jih lahko kupimo v vsakem trgovskem cen-
tru, o čemer govorijo skoraj že vsakodnevni 
škandali. Aktivno se bomo vključili v pride-
lavo in trženje ekološko pridelanega sadja, 
zelenjave in domačih izdelkov iz teh surovin. 
Spodbuditi želimo čim več Slovencev k pride-
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Les kot kurivo človeštvo pozna že od nek-
daj in ohranilo se je vse do danes, ko vse 
bolj spoznavamo, da dolgoročno ne moremo 
računati samo na rabo fosilnih goriv (pre-
mog, 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 spe-
cialne 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  stisnjenega 
lesenega prahu. Peleti so zelo sipki, zato jih 
lahko prečrpavamo po ceveh in transporti-
ramo v cisternah, to nam omogoča najvišjo 
stopnjo udobja pri posluževanju. Lesne pe-
lete kurimo v specialnih kurilnih napravah, 
prilagojenih za zgorevanje peletov z visokim 
izkoristkom. Pri kurilnih napravah, ki delu-
jejo popolnoma avtomatsko, pelete hranimo 
v namenskem zalogovniku, vgrajenem v 
bližini kurilne naprave. Enostavnejše kurilne 
naprave imajo vgrajen tedenski zalogovnik, 
prilagojen za ročno polnjenje, pri slednjih ima 
uporabnik nekaj več dela s posluževanjem, 
vendar je delo zreducirano na posluževanje 
enkrat tedensko, za polnjenje zalogovnika in 
odstranitev pepela. Zaradi velike gostote, ki je 
rezultat stiskanja lesenega prahu pod visokim 

Slovensko rodovno 
gibanje

Da evropski direktivi o upravljanju z vodnimi viri

Mladen Makarov

lavi svojega sadja in zelenjave ter s tem omiliti 
posledice prehranske krize, ki se napoveduje. 
Delali bomo tudi na tem, da približamo lju-
dem dejstvo, da so jajca domačih kokoši, ki 
se pasejo na vrtu, kar 37-krat boljše kakov-
osti kot tista iz intenzivne reje, ki jih lahko 
kupimo v trgovini, saj ne povzročajo holes-
terola, bolezni srca in ožilja itd. Hkrati pa 
želimo ljudi seznaniti še z dejstvom, da je ho-
lesterol v krvi pravzaprav zaščitni mehanizem 
organizma, ki ščiti ožilje pred okvarami, ki jih 
povzroča arterioskleroza. Pojem povišanega 
holesterola pa je čista farmacevtska dogma, s 
katero farmacevti povečujejo lastno prodajo.
Nadalje imamo željo pridobiti kakšno kmeti-
jo, kjer bomo z zainteresiranimi brezposel-
nimi, socialno ogroženimi in marginalnimi 
skupinami v okviru socialnega podjetništva 
pridelovali živila za lastne potrebe. Tako 
bodo sodelujoči prišli do prepotrebne zdrave 
domače hrane ob dejstvu, da jih bomo 
ponovno vključili v družbo, kamor sodijo.
Delovati pa želimo tudi na področju kul-
ture in državljanske ozaveščenosti, s čimer 
želimo popraviti škodo, ki je bila v zadnjem 
času storjena z rušenjem državljanskih vred-
not. V okviru tega dela programa se bomo 
vključili v aktivno organizacijo prireditev, 
kot je festival Svete noči, posvečen njenemu 
prvemu izvajanju v slovenskem jeziku, ki 
se je zgodilo daljnega 1871, ko je v Tržiču 
maševal znameniti Jakob Aljaž.
Na koncu želimo povabiti vse zainteresirane, 
da se nam pridružijo. Naši kontaktni podatki 
so sledeči: Slovensko rodovno gibanje, 
Društvo za kvaliteto življenja, Podvasca 
22, 4290 Tržič, tel. 051 855 522, e-naslov: 
srg.drustvo@gmail.com, spletna stran: 
srgdrustvo.wordpress.com.

Evropska direktiva o upravljanju z vodni-
mi viri zadnje čase dviguje precej prahu. 
Direktiva ureja podeljevanje koncesij, po 
kateri bi pravico do koncesije dobili tudi 
drugi zasebniki s področja EU. Direktiva 
določa, da koncesije ne bodo obvezne, 
o njih bodo odločale občine, ki so edine 
nosilke vodnih pravic. Nasprotniki direk-
tive so omenjeno direktivo obtožili, da 
uvaja privatizacijo vode, ki je javno do-
bro, ob tem pa je tudi osnovna človekova 
pravica. Tovrstni nasprotniki so se zganili 
tudi v Sloveniji. Sam menim, da je nas-
protovanje direktivi brezpredmetno in za-
govarjam njen sprejem. Sloveniji namreč 
omenjena direktiva ne prinaša nič nove-
ga, ničesar pa ji tudi ne odvzema. Glavni 
očitek direktivi, da uvaja privatizacijo 
vode, je zgrešen. Podeljevanje koncesij za 
upravljanje z vodnimi viri namreč nima 
nobene zveze s postopki privatizacije, 
ampak gre za podeljevanje pravice zaseb-
nikom zgolj za upravljanje z javno dobri-
no. Edini problem, ki bi ga v tem primeru 
lahko zasledili, je ustvarjanje monopola, 
ki pa je, glede na to, da bi bila prosta 
menjava v primeru vode bodisi predraga, 
bodisi nemogoča, praktično neizogiben. 

Vodni viri so za prosti trg tehnična ovira, 
predstavljajo pa tudi okoljski efekt, zato 
je skrb za to dobrino, kot za vse ostale, 
ki predstavljajo tovrstno težavo prostemu 
trgu, potrebno prenesti na državo, saj je 
njena naloga, da opravlja s področji, s 
katerimi trg sam ne more opravljati. Sled-
nje ne pomeni socializma in ni v naspro-
tju z ekonomskim liberalizmom, prav tako 
pa ni v nasprotju z evropsko zakonodajo 
o prepovedi monopolov. Že res, da so 
različni ekonomski strokovnjaki ugotav-
ljali škodljive posledice monopolov, ven-
dar so prišli večinoma do zaključkov, da je 
ravno zasebni monopol najmanj škodljiv 
v luči omejevanja osebne svobode. Argu-
mentacija nasprotnikov direktive ne gre v 
tej smeri. Je tipično socialistična. Namreč 
glavni razlog, ki ga navajajo, ni tako rekoč 
skrb, da bi monopolna ureditev ome-
jila njihovo svobodo in pravico do vode, 
temveč nasprotovanje temu, da bi z vodo, 
ki je javna dobrina, upravljale družbe, ki 
bi jim pri tem šlo v prvi vrsti za dobiček. 
Tovrstna argumentacija pa je v temeljnem 
nasprotju z realnim stanjem v državi, kar 
se tiče oskrbovanja vodnih virov. Tako ima 
ministrstvo za finance prav, ko pojasnjuje, 

da je v Sloveniji tovrstna ureditev urejena 
že dalj časa, ob tem pa predaja seznam 
32 družb, ki že več kot desetletje oskrbu-
jejo občine s pitno vodo. Nasprotniki torej 
pozabljajo tudi na to, da z vodnimi viri po 
občinah upravljajo komunalna podjetja, 
pozabljajo, da v državi obstajajo družbe, 
ki prodajajo vodo v ustekleničeni ob-
liki, kot sta na primer voda Zala in voda 
Radenska. Vse te družbe pa iz naslova 
tega upravljanja in prodaje kujejo tudi 
dobičke na račun vode, ki je javna dob-
rina. Evropska direktiva o podeljevanju 
koncesij na področju upravljanja z vod-
nimi viri torej naši državi, državljankam 
in državljanom ne jemlje ničesar. Vzelo 
bi nam kvečjemu dejstvo, če bi poslušali 
neargumentirane nebuloze nasprotnikov 
omenjene direktive, ki se napajajo iz ideo-
logije socializma. Namesto urejenega 
koncesionarskega upravljanja z vodnimi 
viri bi namreč dobili kaotično situacijo, ki 
bi nas v končni fazi močno udarila po de-
narnicah. Zato so vsi argumenti na strani 
sprejetja omenjene evropske direktive.
 

Sebastjan Erlah
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Športna zveza Tržič vabi vse ljubi-
telje teka na brezplačno vadbo kot 
pripravo za 7. Tek po ulicah Tržiča, 
ki bo 7. junija 2013, in druge teke. 
Vadba bo potekala dvakrat tedensko 
s pričetkom 7. 5. 2013 ob 18. uri na 
igrišču OŠ Križe. Za dodatne informa-
cije pokličite 051 354 064 (Biserka).

NSK Tržič Trifix v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Sebenje v soboto, 11. maja 
2013, v skakalnem centru Sebenje že 
tradicionalno organizira prav posebno 
prireditev pod imenom »Stari orli«, ki 
se je bodo udeležili sedanji in nekdanji 
smučarski skakalci iz cele Slovenije in 
tudi tujine, med njimi tudi »velika ime-
na« tega smučarskega športa, Primož 
Peterka, Matjaž Zupan, Goran Janus, 
Rok Benkovič, Franci Petek, Primož 
Ulaga, Robert Kranjec, Jernej Damjan, 
Jaroslav Sakala, Robi Meglič, Roman 
Perko in še mnogi znani nekdanji in se-

Športna zveza Tržič bo v četrtek, 16. 5. 2013, organizirala test hoje od 17. do 19. 
ure pred OŠ Križe. V tem času bo tudi merjenje pritiska, holesterola in sladkorja. 
Za dodatne informacije pokličite na  051 354 064 (Biserka Drinovec). 

Priprave za 
Tek po ulicah Tržiča

Vabilo - Stari orli 2013

Test hoje

Poletni tabor 2013
od 24. do 28. 6. 2013

Vabilo na ribiško tekmovanje

Vabljeni na romanje v Glinje

vabila, obvestila, razpisi

Športna zveza Tržič in Ljudska 
univerza Tržič bosta tudi letos or-
ganizirali poletni tabor na morju 
za otroke stare od 7–15 let, in 
sicer od 24. do 28. 6. 2013. Tabor 
bo športno, likovno in plesno 
obarvan. Prijavnico lahko dobite 
na Športni zvezi Tržič, Ljudski uni-
verzi Tržič, v pisarni TPIC Tržič in na 
spletnih straneh www.sztrzic.si in 
www.lu-trzic.si. 

Rok za prijavo je 15. 5. 2013. 
Število mest je omejeno, zato 
bomo upoštevali vrstni red prijav. 

V kolikor bo Športna zveza Tržič 
uspešna pri prijavi na razpisu Fun-
dacije za šport, bo cena programa 
nižja. Za vse dodatne informacije 
smo vam na voljo na tel.št. 051 
354 064 (Biserka) ali 031 330 404 
(Metka). 

Vabljeni, da se nam pridružite tudi 
letos.

ŠZ Tržič in LU Tržič 
Biserka in Metka

Območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič vabi svoje člane, da 
se udeležijo ribiškega tekmovanja, ki bo potekalo v soboto, 4. maja 2013, s 
pričetkom ob 9. uri na ribnikih RD Tržič v Žejah. Prijave bomo sprejemali na dan 
tekmovanja med 9. uro in 9.30 na sami lokaciji tekmovanja. Člane obveščamo, da 
si je opremo za ribolov možno tudi izposoditi. Najbolj uspešnim ribičem bodo 
podeljena tudi priznanja. Vabljeni so tudi člani, ki se samega tekmovanja ne bodo 
udeležili, saj bo tekmovanje tudi priložnost za prijetno druženje v gostoljubnem 
okolju doma RD Tržič.                                                                                                     

OZVVS TRŽIČ       

Regijski odbor ženske zveze pri Novi Sloveniji ponovno organizira tradicional-
no romanje v Glinje na Koroško. Pohodniki gredo v soboto, 11. maja, izpred 
tržiške farne cerkve po blagoslovu ob 11. uri preko sv. Ane in starega Ljubelja 
do prenočišča pri Žerjavu na avstrijski strani ter drugi dan naprej v Glinje.  
V nedeljo, 12. maja, gremo z avtobusom najprej iz Loma ob 8.30, nato skozi Tržič, 
Križe in ob 9. uri iz Bistrice izpred avtobusne postaje preko Ljubelja. V Glinjah se 
po prihodu pohodnikov skupaj odpravimo do cerkvice sv. Valentina, po sv. maši 
pa do brunarice pri reki Dravi, kjer je običajno veselo ob prigrizku, harmoniki in 
občudovanju lepe narave tudi ob vožnji s čolni po reki. Vabljeni vsi ljudje dobre 
volje, da se nam pridružite.
Prijave sprejemam Marija Lavtar na številki 031 220 365.

danji tekmovalci. Za ogrevanje se bodo 
reprezentančni trenerji Smučarske zveze 
Slovenije pomerili z ekipo domačinov 
v nogometu na nogometnem igrišču v 
Križah s pričetkom ob 13. uri, ki mu bo ob 
15.30 sledila tekma v smučarskih skokih 
na 25-metrski skakalnici. 2. serija bo 
potekala po prav posebnih pravilih, zato 
bo le-ta še toliko bolj zanimiva. Med dru-
gim vam bodo nekdanji skakalci pripravili 
posebno presenečenje z zanimivo in za-
bavno vsebino. Vljudno vabljeni in ob-
ljubljamo vam, da se boste zelo zabavali.
Ostale informacije dobite na:
stari.orli@gmail.com.

Matija Stegnar

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vabi učence, ki so sodelovali na likovnem 
natečaju »Tone Pretnar - tako te vidim«, da pridejo iskat svoje portrete, če jih 
želijo sami shraniti.

Obvestilo za sodelujoče na likovnem natečaju
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Med 4. aprilom in 7. majem 2013 je 
v Galeriji Atrij Občine Tržič na ogled 
razstava ob 120-letnici rojstva gornika 
in alpinista Joža Čopa, ki jo je pripravila 
Irma Lipovec. Jože Čop (1893–1975) 
z Jesenic je bil planinski vodnik, gorski 
reševalec in eden vodilnih slovenskih al-
pinistov. Bil je zaveden domoljub – pre-
plezal je vse triglavske stene in številne 
prvenstvene smeri v naših gorah. Med 
njegove najpomembnejše vzpone v Julij-
cih sodi Čopov steber, ki ga je preplezal 
l. 1945 skupaj s soplezalko Pavlo Jesih, 
kateri je ob tem rešil tudi življenje. Plezal 
je v t. i. zlati navezi skupaj z dr. Mihom 
Potočnikom in dr. Stankom Tominškom. 
»Bil je kot maček, plezal je gibko, spret-
no, hitro in lahkotno – v gorah se mu ni 
nikdar pripetila nesreča.« Leta 1970 je 
prejel Bloudkovo nagrado za življenjsko 
delo. Na razstavi je postavljenih na ogled 
23 plakatov, razstavljeni so Čopovi os-
ebni predmeti, kipi, arhivsko gradivo, 
fotografije ... Na otvoritvi razstave si je 
bilo možno ogledati tudi film V kraljest-
vu zlatoroga Janka Ravnika iz l. 1931, v 
katerem je nastopil tudi Joža Čop. Med 
predmeti na razstavi so nedvomno naj-
bolj zanimive njegove usnjene planinske 
hlače, cepini in klini ter njegova plezalna 
vrv. Razstavo je v sodelovanju s Tržiškim 
muzejem pripravila Irma Lipovec – vodja 
POŠ Kovor, ki je aktivna tudi na področju 
raziskovanja kulturne dediščine in je že 
večkrat sodelovala s Tržiškim muzejem 
ob projektih Tržiški portali, Ponosni smo 
nanje, razstavah starih velikonočnih in 
božično-novoletnih čestitk v Galeriji At-
rij. Ob razstavi je napisala in izdala tudi 
knjigo z istoimenskim naslovom. 

Kustosinja: dr. Tina Pleško

Razstava Jože Čop – 
gornik in alpinist, 
ob 120-letnici rojstva
Galerija Atrij Občine Tržič
4. april–7. maj 2013

vabila, obvestila, razpisi
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Občina Tržič vedno vabi k sodelovanju pri fotografskem natečaju 
Občine Tržič za najboljšo fotografijo Tržiča in okolice, ki je odprt 
do 15. oktobra 2013. Več informacij je na voljo na spletni strani 
http://www.trzic.si/arhiv_aktualno.aspx. 

Fotografski natečaj  
"Najboljša fotografija Tržiča in okolice"

Že sedemnajsto leto po vrsti bodo v 
juniju in avgustu v Tržiču gostovali 
gledališčniki, glasbeniki in drugi ust-
varjalci, saj v mesto spet prihajajo 
»Tržiške poletne prireditve«. Tudi letos 
bo poskrbljeno tako za odraslo kot za 
otroško publiko, saj so sobotni dopol-
dnevi namenjeni otroškim predstavam 
in delavnicam, sobotni večeri pa kon-
certom, gledališkim predstavam … za 
odrasle.  Program se drži gesla »Za vsa-
kogar nekaj: pridite in poglejte«.
Program se začne 1. junija. Otroški 
del programa bo otvorila ustvarjalna 
delavnica Juhuhu, poletje je tu, na 
kateri bomo, od 10. ure dalje v atriju 
Občine Tržič, iz različnih materialov 
ustvarjali izdelke, povezane s poletjem, 
počitnicami, prostim časom …
Prireditve za odrasle pa začenja koncert 
Pihalnega orkestra Tržiča z naslovom 
Pomlad v Parizu, ki bo 1. junija ob 
20. uri v Dvorani tržiških olimpijcev. 
Glasbena nit koncerta bo vodila po 

Pred vrati so Tržiške 
poletne prireditve

nostalgični poti do večno romantičnega 
vzdušja francoske prestolnice. Glasba, 
začinjena z zasanjanim melosom, lahko-
tnimi valčki in pletenjem melodij med 
zvoki harmonike je tako kot Louvre, Eiff-
lov stolp ali Notre-Dame eden zaščitnih 
znakov Pariza. Poleg skoraj ambientalne 
glasbe zatemnjenih pariških kavarn se 
bodo dotaknili tudi večnih melodij, ki so 
se nam vtisnile v spomin v nepozabnih 
izvedbah legend kot sta Yves Montand 
ter Edith Piaf. Člani pihalnega orkestra 
bodo svoje kvalitete preizkusili v dveh 
resnejših skladbah 20. stoletja, zimze-
leni Gershwinovi klasiki Amerikanec v 
Parizu ter modernejši, celo slikovitejši 
ter v vsakem pogledu zahtevnejši sklad-
bi Paris Sketches skladatelja Martina 
Ellerbyja. Celoten program junijskih 
prireditev bomo objavili v naslednji 
številki Tržičana, ki bo v vaših domo-
vih 3. junija 2013.

Ujemite pomlad v Tržiču in pošljite fotografijo za natečaj tudi vi!
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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
vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma 
Tržič, ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

MAJ
petek, 3. 5. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
POGOVORNA SKUPINA (SKUPINA ZA SAMOPOMOČ); Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 4. 5. 2013, iz Tržiča 
PLANINSKI IZLET: SVINJAK (1653 m); Planinsko društvo Tržič
sobota, 4. 5. 2013, od 10. do 11. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič
sobota, 4. 5. 2013, ob 17. uri v Tržiškem muzeju
GASILSKA RAZSTAVA in FLORJANOVA PROCESIJA; Tržiški muzej
torek, 7. 5. 2013, ob 18. uri na igrišču pred Osnovno šolo Križe
PRIPRAVE NA 7. TEK PO ULICAH TRŽIČA; Športna zveza Tržič
sreda, 8. 5. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREDINO PREDAVANJE: MAJA VEBER: VRELEC MLADOSTI – 5 TIBETANSKIH VAJ;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Od četrtka, 9. 5., do nedelje, 12. 5. 2013, v Paviljonu NOB (pri Pošti Slovenije)
Naglident Klasik Moto klub Tržič; Razstava starodobnih vozil; Likovni natečaj za otroke 
Starodobnik; Prikaz in uporaba varnostne opreme motoristov; info. na www.ncmoto.si
četrtek, 9. 5. 2013, ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič 
FOTOKLUB TRŽIČ: RAZSTAVA NA TEMO TRŽIČA Z NASLOVOM TRŽIČ – BISER; Tržiški muzej
petek, 10. 5. 2013, ob 20. uri v šotoru pred Dvorano tržiških olimpijcev
Mineralčkova zabava; Žur s skupino CALYPSO; Vabita ŠD Tiger in TD Tržič
sobota, 11. 5. 2013, ob 7. uri iz Tržiča
IZLET: TRŽIČ – STIČNA – ROSALNICE – METLIKA – TRŽIČ; Ljudska univerza Tržič
sobota, 11. 5.,  in nedelja, 12. 5. 2013, na Trgu svobode
25. Tržni dan v Tržiču – Prodajni sejem; Romiks Boris Šukalo s.p., Občina Tržič in TD Tržič 
sobota, 11. 5. 2013, ob 9. uri pred Osnovno šolo Križe
VETER V LASEH; Splošno športno društvo Tržič
Sobota, 11. 5. 2013, ob 9. uri v zgornji etaži Dvorane tržiških olimpijcev
Odprtje 41. Minfosa za povabljene goste 
Od 9.30 do 19. ure v Dvorani tržiških olimpijcev
Prodajni sejem mineralov, fosilov in nakita; Strokovne in priložnostne razstave; 
Ustvarjalne in izobraževalne delavnice za mlade; Mineralčkova zabava; 
Organizirana vodenja v Dovžanovo sotesko; Veselo po domače v Dolini 
Spremljevalni dogodki v Tržiču in okolici; Raziskovanje preteklosti v Kurnikovi hiši; 
Tržni dan na Trgu svobode; Razstava starodobnikov v Paviljonu NOB; 
Ugodni nakupi v tovarniški prodajalni Peko
Ob 19. uri v šotoru pred Dvorano tržiških olimpijcev
Mineralčkova zabava; Slovenske uspešnice s skupino MARŠALI in DJ party; 
Vabita ŠD Tiger in TD Tržič; Podroben program na www.minfos.si 
Nedelja, 12. 5. 2013, od 9. do 18. ure v Dvorani tržiških olimpijcev
Prodajni sejem mineralov, fosilov in nakita; Strokovne in priložnostne razstave; 
Ustvarjalne in izobraževalne delavnice za mlade; Mineralčkova zabava; 
Organizirana vodenja v Dovžanovo sotesko; Veselo po domače v Dolini 
Spremljevalni dogodki v Tržiču in okolici; Raziskovanje preteklosti v Kurnikovi hiši; 
Tržni dan na Trgu svobode; Razstava starodobnikov v Paviljonu NOB; 
Ugodni nakupi v tovarniški prodajalni Peko.
Podroben program na www.minfos.si. Organizatorji TD Tržič, Občina Tržič, 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, partner Prirodoslovni muzej Slovenije  
sobota, 11. 5. 2013, in nedelja, 12. 5. 2013, od 9. do 18. ure v Kurnikovi hiši
MUZEJSKI DETEKTIV; Tržiški muzej
sobota, 11. 5. 2013, ob 11. uri izpred tržiške farne cerkve
ROMANJE V GLINJE; Regijski odbor ženske zveze pri Novi Sloveniji
sobota, 11. 5. 2013, ob 13. uri v Skakalnem centru Sebenje
STARI ORLI 2013, Nordijski smučarski klub Tržič Trifix

sobota, 11. 5. 2013, ob 19. uri v šotoru pred Dvorano tržiških olimpijcev
MINERALČKOVA ZABAVA, SLOVENSKE USPEŠNICE S SKUPINO MARŠALI IN DJ PARTY; 
Športno društvo Tiger in Turistično društvo Tržič
sobota, 11. 5. 2013, ob 20. uri v domu krajanov v Lomu pod Storžičem
»V HRIBIH SE DELA DAN« - LETNI KONCERT MePZ; Kulturno umetniško društvo 
Lom pod Storžičem
torek, 14. 5. 2013, iz Tržiča
PLANINSKI POHOD: MRZLICA; Društvo upokojencev Tržič
torek, 14. 5. 2013, ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič
sreda, 15. 5. 2013, od 16. do 17. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 15. 5. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREDINO PREDAVANJE: MAJA VEBER: VRELEC MLADOSTI – 5 TIBETANSKIH VAJ;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 16. 5. 2013, ob 10. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA OTROKE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 16. 5. 2013, ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 16. 5. 2013, ob 17. uri pri Osnovni šoli Križe
TEST HOJE; Športna zveza Tržič
od četrtka, 16. 5. 2013, do ponedeljka, 3. 6. 2013, ob 19. uri v Paviljonu NOB
2. OBMOČNI PREGLED ODRASLE LIKOVNE USTVARJALNOSTI; 
(sprejem likovnih del 7.5. in 8.5.); Kulturno društvo tržiških likovnikov 
petek, 17. 5. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
POGOVORNA SKUPINA (SKUPINA ZA SAMOPOMOČ); Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 18. 5. 2013, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADE PLANINCE: REBER NAD KAŠARIJO; Mladinski odsek PD Tržič
sobota, 18. 5. 2013, iz Križev
PLANINSKI IZLET: BREGINJSKI KOT; Planinsko društvo Križe
sobota, 18. 5. 2013, od 8. do 16. ure v Kurnikovi hiši
MEDNARODNI MUZEJSKI DAN; Tržiški muzej
sobota, 18. 5. 2013, ob 9. uri v bivših prostorih BPT
ODPRTO PRVENSTVO TRŽIČA V LOKOSTRELSTVU; Športno društvo Jelendol–Dolina 
in Gorenjski lokostrelski klub Tržič
sobota, 18. 5. 2013, ob 20. uri v Kulturnem domu Križe
KONCERT: KVINTET TIVOLI IN MeCPZ KULTURNEGA DRUŠTVA KRUH KRIŽE ;  
Krajevna skupnost Križe
nedelja, 19. 5. 2013, na igrišču v Jelendolu 
TURNIR OBČINSKE LETNE LIGE V MALEM NOGOMETU; Nogometni klub Tržič 2012
sreda, 22. 5. 2013, ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE; Glasbena šola Tržič
sreda, 22. 5. 2013, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE »KNJIGA, POJDI MED TRŽIČANE«;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
od četrtka, 23. 5. 2013, do nedelje 26. 5. 2013, iz Tržiča
LETOVANJE V IZOLI; Društvo upokojencev Tržič 
sobota, 25. 5. 2013, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: PRŠIVEC (1761 m); Planinsko društvo Tržič
sobota, 25. 5. 2013, iz Tržiča
POHOD NA BREZJE; Društvo invalidov Tržič
sobota, 25. 5. in nedelja, 26. 5. 2013 v okolici Zelenice, DVODNEVNI TEČAJ 
GORNIŠTVA ZA ZAHTEVNEJŠE TURE; Planinsko društvo Tržič, GUC Zelenica
sobota, 25. 5. 2013, od 10. ure na parkirišču BPT
GASILSKA VESELICA OB 130 – LETNICI PGD TRŽIČ; Prostovoljno gasilsko društvo Tržič
sobota, 25. 5. 2013, ob 15. uri na igrišču pri nekdanji šoli v Lešah
PRIREDITEV Z NASLOVOM: »TUDI ZVEZDE VEDO ZA LEŠE«, GOSTJA DOGODKA – 
ASTRONAVTKA NASE – SUNITA L. WILLIAMS, SREČANJE GORENJSKIH OSNOVNOŠOLCEV 
Z ASTRONAVTKO; glavni organizator Zavod Slovenski astronavt
torek, 28. 5. 2013, iz Tržiča
MEDDRUŠTVENI POHOD; Društvo upokojencev Tržič
sreda, 29. 5. 2013, od 16. do 17. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

JUNIJ
sobota, 1. 6. 2013, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: ZIRBITZKOGEL (2396 m); Planinsko društvo Tržič
sobota, 1. 6. 2013, ob 10. uri v atriju Občine Tržič, TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE 
ZA OTROKE: DELAVNICA »JUHUHU, POLETJE JE TU!«; Občina Tržič
sobota, 1. 6. 2013, ob 20. uri v Dvorani tržiških olimpijcev
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE ZA ODRASLE: KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA TRŽIČ 
»POMLAD V PARIZU«; KD Pihalni orkester Tržič in Občina Tržič

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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Zelenjavarstvo Teran nagrajuje
Podjetje Vegetour Milena Zelič s.p., bolj poznano kot Zelenjavarstvo Teran iz Križev,
ima že dolgoletno tradicijo pridelave zelenjave, že nekaj časa pa se ukvarjajo tudi z vzgojo sadik. 

V letošnjem letu vas vabijo k nakupu sadik zelenjadnic in tudi sveže sezonske zelenjave s kriških polj! 
Obiščete jih lahko v času sezone vsak dan od  9. do 11. ure  in od 17. do 19. ure, ob sobotah, 
nedeljah in praznikih pa je zaprto.

Tokrat imamo za vas tudi nagradno vprašanje:
S kakšno dejavnostjo se poleg  pridelave zelenjave in sadik podjetje Vegetour še ukvarja? 
1. nagrada: sadike ali zelenjava v vrednosti 25 €
2. nagrada: sadike ali zelenjava v vrednosti 15 € 
3. nagrada: sadike ali zelenjava v vrednosti 10 €

Odgovore na nagradno vprašanje pošljite na dopisnicah na naslov Uredništvo Tržičana, TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič 
ali po e-pošti na naslov urednistvo.trzican@gmail.com.

Razpis za sodelovanje na območni likovni razstavi - TRŽIČ 2013
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Tržič in Kulturno društvo tržiških likovnikov pripravljata v letu 2013 drugo 
pregledno območno likovno razstavo. Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti in s tem spod-
buditi razvoj in kakovostno rast likovne produkcije na območju občine Tržič. 

Organizacija: sprejem likovnih del v galeriji Paviljona NOB Tržič: 7. in 8. maja 2013 med 15. in 18. uro; izbor likovnih del za razstavo: 
10. maj 2013; otvoritev razstave: 16. maj 2013, ob 19. uri v galeriji Paviljona NOB v Tržiču.

1. TEMA: Razpis ne omejuje ne vsebine ne sloga. Ustvarjalci se svobodno odločijo za katerokoli vsebino, za kakršenkoli slogovni izraz, 
 za katerokoli tehniko, za ploskovni ali prostorski način oblikovanja, avtorji pa lahko za razstavo pošljejo tudi dela na temo 4. državne   
 tematske razstave (parafraza, palimpsest, citat in prisvojitev).
2. SODELUJEJO lahko ljubiteljski likovni ustvarjalci od 15. leta starosti dalje. 
3. ŠTEVILO DEL: Vsak avtor lahko prijavi največ dve deli.
4. FORMAT: Dimenzije slik, risb, grafik, kolažev, fotografij naj ne presegajo 90 x 90 cm, kiparskih in keramičnih del pa 80 x 40 x 40 cm.
5. OPREMA: Prijavljena dela morajo biti opremljena za razstavo (podstavek, okvir ali obesek, zadaj nalepka s čitljivo napisanimi 
 podatki: ime in priimek avtorja, naslov dela, domači naslov avtorja, telefon, e-pošta; likovna tehnika in letnica nastanka dela (dela naj  
 ne bodo starejša od enega leta). 
6. ROK ZA ODDAJO DEL: Sreda in četrtek, 7. in 8. 5. 2013.
7. ZBIRNO MESTO ZA ODDAJO DEL: galerija Paviljona NOB, Tržič. 
 Dostavo del lahko predhodno najavite tudi na telefon: 040 955 733 (Francka Globočnik)
8. STROKOVNI IZBOR DEL: prof. Janez Šter in David Premrl
9. ODPRTJE RAZSTAVE: Paviljon NOB, četrtek, 16. 5. 2013, ob 19. uri. Razstava bo odprta do vključno 30. 5. 2013.
10. VRAČILO DEL: Organizator se obvezuje, da bo razstavljena dela avtorjem vrnil najkasneje v 14. dneh po zaprtju razstave.

Proste počitniške zmogljivosti
Sindikat podjetja Peko Tržič razpolaga 
s počitniškimi zmogljivostmi. Na voljo 
je še nekaj prostih tedenskih terminov v 
Termah Čatež, kjer dnevni najem do 15. 
junija in od 15. septembra dalje stane 33 
evrov, od 15. junija do 15. septembra pa 
45 evrov. V ceno je vštetih pet kopal-
nih kart, obstaja tudi možnost plačila na 
obroke. Prav tako je še nekaj prostora v 
začetku junija ter v septembru v prikolic-
ah kampa Bijela uvala POREČ, kjer stane 
dnevni najem 45 evrov. Vse informacije 
dobite na tel. 031 792 664 (Brigita).

Elektronski naslov uredništva
Z marcem je bil uveden nov elektron-
ski naslov uredništva Tržičana, in sicer 
urednistvo.trzican@gmail.com, ki ga je 
pravzaprav večina avtorjev prispevkov 
že vzela za svojega. To nas v uredništvu 
zelo veseli, hkrati pa naj spomnimo, 
da se podatki o dogodkih za koledar 
prireditev še vedno zbirajo na naslovu 
informacije@trzic.si, in sicer do 20. v 
mesecu pred izdajo. 

Uredništvo Tržičana

Opravičilo
V prejšnji številki Tržičana je bila na 
strani 25 kot avtorica pesmi Srečanje 
navedena Hermina Krmelj. Kar nekaj 
bralk, med njimi tudi ga. Vlasta Zad-
nikar iz Ljubljane, nas je opozorilo, da 
je avtorica objavljene pesmi dr. Marija 
Bocak Kalan. Pesem je bila posvečena 
Tržičankam, ki so živele v Ljubljani 
in se tam redno tudi srečevale. Za 
nevšečnosti se vsem prizadetim iskreno 
opravičujemo.     

Uredništvo Tržičana

Nagrajenci Zlatarstva Rojšek
Nagrajenci 2. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore  (blagovna znamka se imenuje AMAZING) 
nagrajuje Zlatarstvo Rojšek so;  
1. nagrado (ogrlico s srebrnim obeskom) prejme Sergeja Oman, Križe
2. nagrado (srebrne uhane) prejme Ivanka Novak, Tržič
3. nagrado (srebrne uhane) prejme Fani Meglič, Tržič

Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi boste obveščeni tudi po pošti.
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Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

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

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

•  ročna avtopralnica • dodatna oprema • 

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

Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

®
A touch of professionals

več o barvanju 

najdete na www.color-us.com

COLOR US® 

9 €
Enobarvno barvanje COLOR US® 

v Frizerskem Salonu KATONA 

Ročevnica 34

041/845-173

PASARSTVO  TORKAR  S.P.

LOM POD STORŽIČEM 10B 
4290 TRŽIČ

www.pasarstvo-torkar.si
GSM: +386 (0)41 695 172

Izdelujemo ograje iz inox, stekla, 
nadstreške, dvoriščna vrata,  

vrtno pohištvo...

info@pasarstvo-torkar.si



Razraščanje alpske kislice ogroža nadaljnjo pašo in nara-
vovarstveni pomen travišč v slovenskih planinah. Alpska 
kislica strnjeno preraste pašnike, ki so za pašo izgubljeni, 
hkrati pa se širi na naravovarstveno pomembna vrstno 
bogata travišča in tako oži pestrost naravnega okolja. 
S prostovoljnimi akcijami čiščenja alpske kislice želimo 
izboljšati kakovost in obseg travišč, izboljšati lastnosti 
naravnega življenjskega prostora in omogočiti eksten-
zivno kmetijsko pridelavo na območju. Tako lahko skupaj 
ohranimo podobo krajine, ki je prepoznana in zanimiva 
tudi za širšo javnost. 

Zavod RS za varstvo narave in BC Naklo vas 
vabita na prostovoljno naravovarstveno 
akcijo čiščenja alpske kislice na planini 
Korošica v soboto, 1. junija 2013, z zbirališčem 
v Podljubelju (točen kraj zbirališča še ni 
določen) ob 8.30.

Predvidena naravovarstvena akcija je usmerjena na 
območja travišč, ki predstavljajo življenjski prostor 
številnim rastlinskim in živalskim vrstam in imajo status 
varovanega območja NATURA 2000.

Naravovarstvena akcija bo potekala v neposredni okolici 
planinske koče na planini Korošica (1554 m), kjer se bo 
kosilo alpsko kislico in ročno pobiralo korenike iz pre-
orane zemlje. 

S seboj imejte primerno delovno opremo in obutev 
(pohodne čevlje, rokavice) in dobro voljo, za prevoz na 

planino, prehrano in pijačo bo poskrbljeno. Akcija bo 
trajala predvidoma do 15. ure. 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na prostovoljni akciji 
potrdite na elektronski naslov jurij.dobnik@zrsvn.si ali na 
tel. št. 03/ 4260 345, do srede 29. maja 2013. V primeru 
slabega vremena bomo akcijo prestavili na soboto, 23. 
junija 2013. 

    Vljudno vabljeni
    Projektna skupina ALPA

Opozorilo za varnost pri delu: Organizator akcije ne odgovarja za 
tveganja, ki nastanejo kot rezultat delovne aktivnosti. 

DINOZAVER TONE 
vabi na izobraževalno,
ustvarjalno, kulturno  

in nakupovalno
doživetje

TURISTIČNO 
DRUŠTVO
TRŽIČ

Info www.minfos.si 

MEDNARODNI DNEVI MINERALOV, 
FOSILOV IN OKOLJA 

MINERALČKOVA
ZABAVA v šotoru
Plesni in glasbeni program, 
ustvarjajanje, nagradne igre
in gostinska ponudba 

 

Petek, 10. maj, ob 20. uri 
skupina CALYPSO 
Sobota, 11. maj, ob 19. uri 
skupina MARŠALI
PROST VSTOP

Iz geološke zakladnice POHORJA

Sobota,11. maj   
Od 9.30 do 19. ure 

Nedelja,12. maj  
Od 9. do 18. ure 

DVORANA 
TRŽIŠKIH 
OLIMPIJCEV
Tržič, 2013

• Prodajni sejem mineralov, fosilov in nakita • Strokovne in priložnostne 
razstave • Ustvarjalne in izobraževalne delavnice za mlade • Organizirana 
vodenja v Dovžanovo sotesko • Spremljevalni dogodki v Tržiču in okolici


