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župan z nami

Tržiškemu poletju na pot
mag. Borut Sajovic, foto: arhiv Občine Tržič

Za razvoj podjetništva
prostori so, manjka več
idej in poguma.
Novi prostori za oživitev tržiške obrti in
podjetništva niso in ne bodo ključna ovira. Za začetek jih imamo zagotovo dovolj.
Takih z uporabnimi dovoljenji, kjer se
samo prižge luč in odpre radiator. Več kot
petnajst tisoč kvadratnih metrov praznih
prostorov je samo v državnem Peku, da o
ostalih podjetjih in njihovih praznih prostorih ne govorim. Precej večji problem bo
najbrž podjetnost, inovativnost, znanje in
pa seveda podporno okolje v državi, v kateri živimo. Visoki stroški dela, nedostopnost finančnih virov, zahtevne birokratske ovire so seveda en del zgodbe, drugi
del resnice pa, da je ustreznega šolskega
predznanja, podjetnega duha in motivacije
žal premalo. Potrebujemo odgovorne lastnike in poštene ter sposobne vodje.
Občina se trudi, da svoj del naloge izpolnjuje. Vzpostavljamo pogoje, ki se bodo
s sprejetjem prostorskega načrta do konca
leta samo še izboljšali. Dostopnost do
komunalne infrastrukture je solidna. Na
septembrski seji bo predvidoma sprejet
pravilnik o občinskih spodbudah za obrt
in podjetništvo – za leti 2013 in 2014
načrtujemo za okoli 80.000 € spodbud
malim in srednje velikim podjetjem.
Občina je že uveljavila dodatne olajšave
pri plačilu NUSZ-ja za tista podjetja, ki
investirajo in zaposlujejo. Sofinancirali
smo podroben geodetski posnetek za
kompleks BPT-ja, da se bo spomeniško
varstvo končno lahko odločilo, kaj od

starih dotrajanih objektov mora ostati,
kaj pa se lahko podre in umakne novemu razvoju. V septembru bomo skupaj z
Obrtno-podjetniško zbornico Tržič izvedli
skupni nastop na Celovškem jesenskem
sejmu, kjer bo predstavljena tržiško obrt,
podjetništvo ter turistična in gostinska
ponudba. Občina Tržič si prizadeva, da za
investitorje zmanjša obveznosti tudi pri
plačilu komunalnega prispevka.

Zdravje
je pomembna vrednota.
Kriza zaznamuje tudi to področje,
pričakovanja zdravstva in tudi države
pa marsikdaj pogledujejo proti občinam.
Prispevki, ki jih plačujemo vsi, bi ob
poštenem in skrbnem gospodarjenju morali zadostovati. Občina Tržič se zaveda
svoje odgovornosti in jo udejanja. Gradimo že tretje parkirišče ob zdravstvenem
domu v šestih letih, podaljšuje se cesta,
povečuje se dostopnost, tudi za pešce.
Ustvarili smo pogoje, da tudi zasebnice lahko pričnejo z investicijo potrebnega prizidka. Pomagali smo pri nabavi
reševalnega vozila, nakupu ultrazvoka in
bili pravkar uspešni skupaj z Osnovnim
zdravstvom Gorenjske na razpisu za nakup novega defibrilatorja in digitalizaciji
ter posodobitvi rentgena. V letih 2013 in
2014 bomo za ta namen prejeli preko
110.000 € državnih sredstev. Razliko do
polnega pokritja investicije si bo Občina
Tržič razdelila z Osnovnim zdravstvom
Gorenjske. Zadovoljen sem tudi, da je
tržiški zdravstveni dom dobil nazaj svojo
kvoto nujnih reševalnih prevozov. Ob tem

se zahvaljujem najprej vodstvu našega
zdravstvenega doma, ministru Gantarju,
naši poslanki in enotni podpori znotraj
občinskega sveta. Skupaj smo uspeli.

Gorenjska plaža
Verjetno vas je veliko, ki se upravičeno
sprašujete, zakaj je bil tržiški bazen
letošnje poletje zaprt. Razlog leži v dejstvu, da bi se morala gradnja pričeti že
na začetku poletja, zato je morala Občina
pravočasno prekiniti najemno razmerje
z najemnikom gostinskega objekta, prav
tako so bili stroški zagona bazena ocenjeni zelo visoko, saj je letošnja zima zelo
resno – tudi konstrukcijsko – načela bazen. Slab gospodar bi bili, če bi vložili
20.000 €, potem pa čez dva meseca vse
skupaj porušili. Začetek gradnje pa je bil
preložen zaradi neodziva gradbincev na
prvo javno naročilo, saj za 4 sklope gradnje sploh nismo prejeli ponudb, nekatere pa
so bile predrage. Zato smo javno naročilo
ponovili. Tokrat smo bili uspešnejši, saj
smo pridobili ponudbe za vse ključne
sklope, prav tako so bile cene bistveno
nižje kot ob prvem javnem naročilu. Upamo, da se bodo dela pričela v najkrajšem
možnem času. Ključno sporočilo tega poletja je, da občani potrebujemo bazen, ki
omogoča ohladitev, rekreacijo in zabavo.
Upam, da imajo vsi tisti, ki mu nasprotujejo, en velik cmok v grlu, še posebej ob
dejstvu, da smo uspeli pridobiti 2,6 milj. €
evropskih in 400.000 € državnih sredstev.
Občina bo po trenutni finančni konstrukciji v 4 letih (kolikor traja projekt) k investiciji prispevala zgolj 600.000 €. To je za
primerjavo toliko, kolikor bi občina dala v
dveh letih za zimsko službo ob taki zimi,
kot smo jo imeli.
Mislim, da moramo biti na naš 50-letni
bazen ponosni in njegovo tradicijo ohraniti tako, da zgradimo novega in zanimivega
za čim širši krog občanov in turistov.
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Prometna varnost ob začetku novega šolskega leta
Aneta Lavtar, foto: arhiv SPV

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Tržič je v sodelovanju
z lokalno skupnostjo, Policijsko postajo
Tržič, ZŠAM Tržič in Komunalo Tržič,
d.o.o. tudi letos poskrbel za prometno
varen začetek novega šolskega leta.
V preteklih dneh so tržiški policisti
preverili ustreznost cestnoprometne signalizacije v okolici šol in vrtcev, pregledali načrte varnih poti v šole, pridobili so
informacije o vsakodnevnih organiziranih
prevozih v šolo. V prvih šolskih dneh
bodo sodelovali na roditeljskih sestankih
prvošolčkov. Za otroke prvih razredov
bodo zopet organizirali Dan odprtih vrat
PP, skupaj s predstavniki ZŠAM Tržič pa
bodo učence ostalih razredov varovali na
nevarnih mestih v okolici šol. Delovali
bodo tudi represivno in sicer s poostrenimi nadzori nad hitrostjo in tehnično
brezhibnostjo vozil za šolske prevoze,
kontrolirali bodo tudi obvezno uporabo
kolesarske čelade ter pripetost otrok ter
voznikov.
Na bližino šol in vrtcev voznike opozarja
ustrezna signalizacija v obliki triopan
znakov »previdno - šolska pot«, obnovljene so cestne označbe z napisi »šola«,
prehodi za pešce ter oranžni svinčniki, ki
učencem - pešcem nakazujejo varno pot.
Za učence prvih razredov so zagotovljene
rumene odsevne trikotne rutice, odsevniki za večjo vidnost v prometu in opozorilo, da so med nami učenci, ki še niso
spretni in zreli za samostojno pot v šolo,
zato so jim potrebni pomoč, učenje, nasveti, vodenje in nadzor odraslih. S kolesom sme v otrok šolo šele po opravljenem
kolesarskem izpitu, prvošolci pa bodo v
šolo morali prihajati v spremstvu staršev
ali drugih odraslih oseb, lahko tudi otrok,
starejših od 10 let. Za njihov prevoz uporabljajte podlogo za sedenje (jahače), saj
prvošolec praviloma ni dovolj velik, da
bi samostojno uporabljal varnostni pas.
Avto parkirajte tako, da otrok izstopi na
varno površino. Prihod v šolo z rolerji
odsvetujemo. Če pa se učenci z vašim
soglasjem odločijo za takšen prevoz, se
z njim pogovorite o prometno varnem
ravnanju. Obvezno morajo uporabljati
zaščitno opremo. Na šolskih poteh, kjer
ni mogoče zagotoviti varnosti otrok, bo
zagotovljen organiziran prevoz in starši
ste otroke dolžni opozoriti na upoštevanje
pravil obnašanja za varen prevoz, s katerimi vas mora seznaniti vsaka šola. Šole
in vrtci bodo prometne aktivnosti izvajali
4 september 2013

tekom celotnega šolskega leta, skladno s
sprejetim Programom dela SPV za šolsko
leto 2013/14.

Predvsem smo starši in vozniki
tisti, ki z dobrim zgledom in
skrbnostjo največ pripomoremo
za varnost otrok.
Starši!

Čim več časa namenite prometni vzgoji
otrok! Vaje na domačem dvorišču, prometne igre, zloženke, računalniške igre
so dragocena pomoč pri spoznavanju
in utrjevanju pravilnega ravnanja v
prometu. Pri prevozu otroke dosledno
zavarujte z varnostnimi pasovi oz. jih
prevažajte v ustreznih sedežih. Tudi sami
se vedno pripnite!

Vozniki!

Kot udeleženci v prometu bodite na
otroke in njihovo nepredvidljivost še
posebej pozorni, zlasti v oklici šol in vrtcev ter mest, kjer se otroci morda igrajo!
Vsem otrokom v vrtcih, učencem v
šolah, staršem, voznikom ter ostalim
udeležencem v cestnem prometu ekipa
SPV Občine Tržič in PP Tržič želi varno
šolsko leto, ki naj mine brez ene same
prometne nesreče.
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Projekt Učne poti Gorenjske – Udin boršt
Marko Poljanc, predsednik Krajevne skupnosti Sebenje in Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja, foto: Matevž Poljanc

Udin boršt se bo razvijal za naravoslovno
izobraževanje, rekreacijo in sonaravni turizem
Udin boršt je zaradi svojih naravnih, podeželskih in kulturnih
znamenitosti zagotovo edinstveno območje v osrčju Gorenjske.
Tudi po mnenju strokovnjakov so tukajšnje jame, vrtače, slepa
dolina in kraški izviri najbolj značilen primer konglomeratnega
krasa v Sloveniji. Zaradi takega površja je Udin boršt ostal eno
zadnjih velikih območij nižinskega gozda v osrednji Sloveniji.
Vasi, ki se z vseh strani ''zaraščajo'' v njegove terase in gozdove,
skrivajo bogato kulturno dediščino, od podeželske arhitekture do
praznikov, domačih obrti in običajev.
Udin boršt ima tako že dolgo posebno mesto pri domačinih iz
občin Tržič, Naklo in Kranj, kamor hodijo na sprehode ali drugo
rekreacijo ter uživat svežino v vročih poletnih mesecih. Pot treh
zvonov ter gozdna točka Kriva jelka so tudi edinstven kraji za
srečevanje prijateljev.
Vse te znamenitosti so bile zaradi pomanjkanja informativnih
gradiv in turistične opreme zunanjim obiskovalcem do sedaj
še precej nepoznane. Škoda, saj naravna in kulturna dediščina
tega območja ponuja dobre možnosti za razvoj sonaravnega turizma, rekreacije ter regionalno pomembnega naravoslovnega
izobraževanja.
Z namenom aktiviranja razvojno-izobraževalnih potencialov
Udin boršta, sta Občini Tržič in Naklo v sredini leta 2013 začeli
z izvajanjem projekta »Učne poti Gorenjske – Udin boršt«. Projekt je bil za sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije izbran iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete
»Razvoj regij«. Ta poteka v okviru izvajanja Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za
obdobje 2012-2014.
V okviru projekta se bo do konca leta 2014 glavne naravoslovne
in podeželske znamenitosti na strokoven in zanimiv način predstavilo z informacijski tablami ter drugimi informacijsko-interpretacijskimi orodji, uredila se bodo območja za rekreacijo in
učne točke z didaktično opremo, prav tako pa se bodo uredile in
opremile različne pohodniške, kolesarske in učne poti. V občini
Tržič se bo tako realiziralo več idej, ki so jih oblikovali krajani Sebenj in Žiganje vasi (KS Sebenje), ki so močno povezani z Udin
borštom. Med drugim bo označena in opremljena 9 kilometrov
dolga »Pot treh zvonov«, ki poteka iz Sebenj skozi Udin boršt do
Žiganje vasi in nato nazaj do Sebenj. V sodelovanju z Osnovno
šolo Križe bo označena in opremljena naravoslovna učna pot ob
mokrišču Blata. Skupaj z učnimi listi bo omogočila pouk v naravi
ne samo tej šoli, ampak tudi širokemu krogu obiskovalcev. Za
aktivno oblikovanje narave in rekreacijo bosta na vstopnih točkah
v Udin boršt v Sebenjah in Novinah urejena dva trim prostora
v naravi, ki bosta omogočila izvedbo telesnih in ogrevalnih vaj.
Dodatno bodo označene tudi lokalne znamenitosti v Sebenjah in
Žiganji vasi (lipa, poti, cerkev, skakalni center, ...), kar bo obogatilo turistično ponudbo.
V občini Naklo se bo z novo opremo nadgradilo dosedanje učne
in pohodniške poti, da bodo še bolj primerne za kolesarje, pohodnike z živalmi, družine in šolske skupine. Vsaka tematske
pot bo dobila tudi učne liste, s katerimi bodo obiskovalci aktivno
spoznavali naravoslovne in podeželske vsebine teh poti.

Turistično-izobraževalna ponudba bo predstavljena preko novih
gradiv in komunikacijskih orodij (zloženke, spletna stran), s čimer
bo omogočeno tudi trženje. Poleg skupne zloženke - zemljevida
za celoten Udin boršt bo svojo posebno turistično zloženko dobil
tudi njegov severni del, ki spada v občino Tržič oz. v KS Sebenje.
V njej bo vključena predstavitev Poti treh zvonov, mokrišč Blata
kot naravne znamenitosti ter druga turistična oz. naravoslovnopodeželska ponudba. Predvsem izobraževalnemu turizmu bo namenjena zloženka »V deželi konglomeratnega krasa« kjer bodo
na privlačen in razgiban način predstavljeni pojavi konglomeratnega krasa v zahodnem delu Udin boršta. V sodelovanju obeh
občin bo oblikovana bo tudi spletna aplikacija, namenjena promoviranju Udin boršta.
Pomemben element promoviranja omenjene ponudbe bodo
naravoslovno-turistične prireditve, skupaj vsaj pet. Že 7. septembra bosta na območju celotne KS Sebenje nov naravoslovnoetnološki dogodek »Družinski pohod po poti treh zvonov« organizirala Občina Tržič in KS Sebenje. Vsebino dogodka, ki vas
bo zagotovo pritegnila, si lahko ogledate na vabilu v tej številki
Tržičana in na strani: www.ks-sebenje.si. Zaključek septembra
bo pripadal tridnevnemu dogodku »Vikend doživetij narave in
podeželja v Udin borštu«, ki ga z lokalnimi društvi pripravljata
Občina Naklo in Center za trajnostni razvoj podeželja. Več o
vsebini in možnostih sodelovanja na športnih, kulturnih in naravoslovnih aktivnostih v okviru tega dogodka si po 1. septembru
lahko ogledate na strani: http://naklo.si/vsebina/novice/vikend_
dozivetij_udinborst/.
V občini Tržič sta prireditvi načrtovani še za december 2013 in
konec maja 2014, ko bo pripravljen naravoslovno-turistični dogodek, ki se bo navezoval na mokrišče Blata in novo opremo
tamkajšnje učne poti. Pomembno je omeniti, da se bo preko
omenjenih aktivnosti spodbujal tudi razvoj kulinarične, etnološke
in druge spremljevalne turistične ponudbe (kulinarika, vodenje,
prenočitve) na celotnem širšem območju Udin boršta.
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Prenovljeno
mestno jedro
Katarina Turk

V avgustu 2011 so gradbena dela na Blejski cesti nakazala nadaljevanje revitalizacije starega mestnega jedra v okviru operacije »Prenova ulic v starem mestnem
jedru Tržiča – 2. faza« v smislu ohranjanja vrednot kulturnega in zgodovinskega
pomena. Konec aprila 2013 je bila celovita
prenova komunalne in cestne infrastrukture na Blejski in Cankarjevi zaključena, s
pomočjo tudi evropskih sredstev smo tako
sklenili krog prenove mestnega središča.
Na Cankarjevi cesti na odseku od avtobusne postaje do ulice Virje je močno
poškodovano
cestišče
nadomestila
temeljito obnovljena cestna infrastruktura z urejenim odvodnjavanjem, ločenim
fekalnim kanalizacijskim sistemom,
urejeno javno razsvetljavo, saniranim
obstoječim zidom ter urejenim spodnjim
delom hudournika Kukovnica, s čimer
smo dopolnili ureditev odvodnjavanja zalednih vod s celotnega območja Virij.
Blejska cesta se od Trga svobode do
priključka na traso mestne obvoznice
ponaša s prenovljeno cestno infrastrukturo, pod katero je obnovljeno vodovodno
omrežje, zgrajen ločen sistem meteorne in
fekalne kanalizacije, končni izgled ulice
skladno s celostno podobo mestnega jedra
dopolnjuje obnovljena javna razsvetljava.
Z obnovljenim mostom čez Mošenik smo
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se izognili resni nevarnosti, da bi se pod
prometno obremenitvijo porušil. Sočasno
Evropski socialni sklad
s prenovo Blejske
ceste smo asfaltirali
makadamsko površino pod zdravstvenim
domom, s čimer smo pridobili 14 urejenih parkirnih mest. Obnovljene urbane
površine v okviru omenjenega projekta
bodo še v letošnjem letu nadgrajene z asfaltiranim cestiščem mimo zdravstvenega doma do mostu čez Mošenik, s čimer
bomo poleg urejenega cestišča pridobili
tudi 20 novih parkirnih mest.
Z izvedenimi aktivnostmi je Tržič pridobil 2900m2 obnovljenih javnih urbanih

površin na Blejski in Cankarjevi cesti
z urejenim odvodnjavanjem, javno razsvetljavo, ki ohranja elemente tradicionalnega kovaštva in urbano opremo. Pod
javnimi površinami pa je obnovljen del
obstoječega vodovoda in del javne kanalizacije, pomembna za zagotavljanje standardov s področja odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo.
Operacijo delno financira Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne
usmeritve Regionalni razvojni programi.
Razmerje med sredstvi na postavkah je
v višini namenskih sredstev EU za regionalni razvoj 85%, Občina Tržič pa financira 15% delež.

spremljamo, poročamo

Skakalni center Sebenje
David Ahačič, foto: Matevž Poljanc

Zgolj navdušeni predanosti tržiških smučarjev velja zahvala,
da se naša občina ponaša s tako izjemnim športnim objektom, kakršnih je v Sloveniji samo šest (poleg Sebenj v Kranju,
Žireh, Ljubljani, Velenju in Mislinji). O zgodovini organiziranih
smučarskih skokov in rojstvu tukajšnjih skakalnic je nekaj besed
zapisanih v zborniku »75 let smučarskega športa v Tržiču«, pač
pa že dolgo nismo poročali o stanju centra in vizijah upravljalca, Nordijskega smučarskega kluba Trifix Tržič. Po ureditvi
lastninskih razmerij in obnovi treh manjših skakalnic v letu 2008
je delo NSK, utemeljeno na prostovoljnem delu, usmerjeno v
vzdrževanje vzornega stanja objektov, popularizacijo športne discipline in napredek članov ekip. O naštetem sta za Tržičana spregovorila strokovni trener kluba Viktor Jekovec in vzdrževalec
Igor Pintarič. Slednji skrbi za urejenost centra zadnjih šest let,
odkar je med treningi svojega vnuka opazil, da se trener ne more
za povrh ukvarjati še z blatom in plevelom. Pintaričeva vsakodnevna prisotnost je poskrbela, da skakalnega centra ne obiskujejo več huligani, zato so se izboljšali tudi odnosi s sosedi. Mladi
športniki se navajajo novega reda in sami poskrbijo za izgled njihovega športnega centra; zaradi vsega naštetega je vzdrževanje
trenutnega stanja vsaj za tretjino lažje kot pred leti. Veliko večino
vzdrževalnih del na skakalnicah opravijo člani NSK in njihovi
starši sami, pri čemer se poleti največ ukvarjajo z zagotavljanjem popolnosti doskočišč (skupno 1200 m², pokritih s plastično
maso), negovanjem trave v iztekih in vzdrževanjem varnostnih
ograj, pozimi pa z zasneževanjem in čiščenjem dovoza. Naša
sogovornika sta predvsem v zimskem času zaradi krajših dni,
neugodnih vremenskih pogojev, visokih stroškov (zasneževanja)
in nočnih treningov prisiljena v neprestano improviziranje, da
priskrbita potrebščine, za katere lastnik (Občina) ali upravljalec
morda ne bi našla sredstev. Precejšnje zasluge za uspešno delo
kluba ima tudi dolgoletni predsednik Janez Brzin, ki je lansko
leto, po 20 letih, predal funkcijo Matiji Stegnarju.
V zadnjih letih so se občutno zvišali varnostni standardi, zaradi
katerih je v Sebenjah pozimi npr. mogoča le ena ura treninga ob
treh urah priprav naprave. Drži pa, potrjuje trener Jekovec, da so
treningi vendarle krajši in uspešnejši, saj je v največji možni meri
poskrbljeno za varnost uporabnikov naprave. Športniki lahko

hitreje napredujejo in dosegajo boljše rezultate. V NSK Tržič pod
okriljem trenerjev V. Jekovca in Viktorja Zime trenutno trenira
37 otrok in sicer v manjših skupinah (6), ki zagotavljajo maksimalno intenzivnost. Smučarski skoki niso več ekstremna športna
panoga, plastične podlage pa omogočajo uporabo skozi celo leto
in zato za športnike »mrtve sezone« ne obstajajo več. Ekipo sestavljajo predvsem osnovnošolci, z njo pa so neločljivo povezani
tudi člani višjih kategorij, npr. Mitja Mežnar (član slovenske
skakalne reprezentance) in Mitja Oranič (nordijski kombinatorec,
član reprezentance). Letos so vidne rezultate že dosegli naslednji
člani: Anže Semenič (skupna zmaga v celinskem pokalu, zmaga
na mladinskem svetovnem prvenstvu), Dan Belhar (2. mesto na
mednarodnem otroškem tekmovanju v Garmisch-Partenkirchnu)
in Juš Sušnik (2. mesto ekipno na istem tekmovanju). V sam vrh
svojih kategorij sodijo tudi tri dekleta, Hana, Jerneja in Maja, ki
niso nič manj zavzeta kot njihovi moški kolegi.
Pred letom je bil obnovljen skakalni dom, ki je pridobil sodobno opremljeno telovadnico – ta dokazuje, kako dobro sodeluje
NSK z lokalnim prebivalstvom, saj je v njej celo leto potekala
organizirana aerobna vadba za krajanke. Čeprav se v Sebenjah
odvijajo tudi pomembne pokalne, državne, mednarodne tekme
(Alpe Adria) in zanimive tradicionalne prireditve (Pokal Tržiča,
Stari Orli), je tako obisk gledalcev kot zanimanje otrok razmeroma majhno. In ker je otroke v poplavi športnih disciplin težko
nagovoriti, NSK uspešno sodeluje s tržiškimi osnovnimi šolami
v projektu Zdrav življenjski slog, v okviru katerega pripravijo
občinsko tekmovanje v skokih z alpskimi smučmi. Od obnove
manjših skakalnic imajo jasno vizijo, ki zadeva tudi nujno obnovo
velikih skakalnic iz l. 1989 ter možnost povezovanja s panožno
športno šolo v Kranju (športni oddelek ekonomske gimnazije).
Na koncu vabimo še na dve letošnji tekmovanji, ki ju bo gostil
sebenjski center – tako poseben športni objekt si zasluži zvrhano
mero ponosa in podpore občanov.
Glej tudi:
Dekleva, Jože in Janez Kavar. 1998. 75 let smučarskega športa v
Tržiču. Tržič: Smučarski klub Tržič.
Domača stran NSK: http://www.nsk-trzic-trifix.si/
5. oktober. Finale Alpe Adria (mednarodno tekmovanje) v kategorijah C8, C9, D10, D11, D12.
6. oktober. Državno prvenstvo na K-35 v kategorijah D12, D13
in deklice do 12 let. Vabljeni!

Trener Viktor Jekovec in vzdrževalec Igor Pintarič.
tržičan
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11. EU ples brez meja
TPIC

V nedeljo, 18. 8. 2013, smo se že enajstič
zbrali na EU Plesu brez meja, ki poteka
pod pokroviteljstvom županov obeh sosednjih občin, mag. Boruta Sajovica in Inga
Appeja, in je tudi dokaz, da partnerstvo
med Tržičem in Borovljami ne obstaja le
na papirju.

Lepo vreme je na nekdanji mejni prelaz Ljubelj privabilo številne obiskovalce z obeh strani meje,
kar je prav, saj pesem, ples in prijateljstvo meja sploh ne poznajo.

S svojim obiskom in pozdravnim nagovorom
nas je počastil tudi dr. Ernest Petrič, predsednik
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
nekdanji veleposlanik v ZDA in v Avstriji,
po srcu še vedno Tržičan.

Dvojezično besedno bogoslužje je opravil lomski župnik dr. Silvo Novak ob spremljavi pevskega
zbora iz Slovenj Pliberka.

Člani Folklorne skupine Karavanke so zbranim
predstavili tržiške plese in plese, ki so bili
razširjeni širše po Gorenjski.
8 september 2013

Za ples in dobro voljo je po končanem uradnem delu, vse do poznega popoldneva skrbel
Ansambel Lajb.

spremljamo, poročamo

»Pet ta hudih!«
David Ahačič, foto: www.bigfootmama.net

Popularna glasbena skupina Big Foot
Mama je 17. maja v Križankah pripravila neobičajen koncert, saj so na njem
namesto slavnih gostov nastopili kar njihovi oboževalci. Med 130 prijavljenimi
kandidati se je z izrazitim vokalom in
posrečeno interpretacijo treh pesmi v eni
med »Pet ta hudih« uvrstil tudi Križan
Žiga Jan Krese (19), ki smo ga povprašali
o izkušnji nastopa na enem najbolj eminentnih odrov v Sloveniji.

načrtovati sestavo skupine s kitaristom,
fantom iz peterice, in sprejel povabilo k
sodelovanju z raperjem Trkajem.
Pri nastopu pred večtisočglavim avditorijem se je Žiga trdno držal Gregovega

nasveta (»Če boš pel s tremo in zgrešil,
se bo zanič slišalo, če pa boš zgrešil brez
treme, ne bo nihče opazil.«) in suvereno
opravil svojo častno nalogo, ki ga bo, upamo, vodila k novim glasbenim uspehom
naproti.

Povedal je, da je vse od prijave zaupal svojim glasbenim sposobnostim, morebitno
tremo pa mu je tudi ob izboru odganjala
očitna sproščenost in naklonjenost članov
skupine. Žigova slabost so besedila, pravi,
a skupno vajo je izpeljal dovršeno in prejel pohvalo glasbenikov (v obrambo: tudi
pevec Grega je priznal, da ne zna več vseh
besedil v celoti na pamet). Na dolgih vajah (dolgih, ne ker bi vadili, temveč so
člani skupine toliko kadili) je Žiga uspel
pokukati tudi v svet glasbenih medijev,

Novice iz zdravstvenega doma Tržič
Prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec.

Kljub težavam in slabemu položaju slovenskega zdravstva z veseljem ugotavljamo,
da se kakovost in dostopnost zdravstvenih
storitev v občini Tržič ni poslabšala. Nasprotno – z novimi pridobitvami zaenkrat
še uspevamo zagotavljati širjenje in razvoj
naše dejavnosti.
V sodelovanju z Občino Tržič nadaljujemo
z urejanjem bližnje okolice zdravstvenega
doma. Za službenim in javnim parkiriščem
je končno prišla na vrsto dotrajana
ploščad med lekarno in glavnim vhodom
v zdravstveni dom. Izvedba projekta bo
omogočila lažji in lepši dostop do lekarne
in zdravstvenega doma. V času del je vhod
v zdravstveni dom s službenega parkirišča
ob parkiranih reševalnih vozilih. Prav
tako smo v sodelovanju z Občino, ki je
prispevala tretjino sredstev, pred nekaj
meseci kupili nov ultrazvočni aparat,
ki je nepogrešljiv pri diagnostiki v osnovnem zdravstvu. Uporaben je tako za
pregledovanje trebušnih organov kot za
ginekološke preglede. Hkrati smo razširili
ultrazvočno dejavnost na dva dneva v
tednu, tako da je ta diagnostika Tržičanom
še dostopnejša in hitrejša. Ultrazvočne
preglede tako kot doslej izvajata specialista s Klinike Golnik, dr. Požek in dr.

Škofic. Skladno z opredelitvijo vodstva
Zdravstvenega doma Tržič, da poskušamo
na lokaciji zdravstvenega doma zagotavljati Tržičanom čim širši nabor kakovostnih zdravstvenih storitev, nam je uspelo
pridobiti tudi dejavnost logopedije, tako
da tržiškim otrokom ne bo več potrebno
iskati logopedske obravnave v drugih krajih. Logopedinja Zala Doria že deluje v
prostorih naših specialističnih ambulant.
V eni od preteklih številk Tržičana smo
že pojasnili, da referenčne ambulante
pomenijo novo vsebino in kakovost dela
v družinski medicini, saj ob sodelovanju posebej usposobljenih diplomiranih
medicinskih sester omogočajo več časa
za boljšo obravnavo kroničnih bolnikov ter preventivo pri zdravi populaciji.
V Zdravstvenem domu Tržič imamo
že tri referenčne ambulante, v kratkem
pričakujemo še četrto. Zdravniška dejavnost v referenčnih ambulantah poteka
kot doslej v ordinacijah osebnih zdravnikov, sestrski del (preventiva, edukacija,
vodenje kroničnih bolezni ipd.) pa poteka
v obnovljenih prostorih nekdanje zobne
tehnike.
Dokaz o kakovosti in strokovnosti našega
dela je tudi dejstvo, da imamo dva zdravni-

ka, ki sta glavna mentorja za specializacijo
iz družinske medicine (Kikel, Tomazin).
Pod njunim mentorstvom se trenutno usposabljajo tri zdravnice, specializantke
družinske medicine.
Nazadnje, a ne najmanj pomembno: po
treh letih prizadevanj, argumentiranj, lobiranj in opozarjanj nam je končno uspelo
pridobiti program nujnih reševalnih prevozov, ki je bil Zdravstvenemu domu Tržič
krivično odvzet v preteklosti. O tem je v
prejšnji številki Tržičana že pisala tržiška
poslanka v Državnem zboru Jana Jenko, ki
je tudi med najbolj zaslužnimi, da smo v
svojih prizadevanjih uspeli. Zato se ji za
sodelovanje in pomoč lepo zahvaljujem
v imenu sodelavcev ZD in uporabnikov
reševalnih prevozov. Reševalne prevoze
smo Tržičanom sicer tudi zadnja tri leta
zagotavljali v nezmanjšanem obsegu, vendar zaradi pomanjkanja sredstev z velikimi težavami, na račun načrtovane izgube
in krčenja kadrov, sedaj pa bo mnogo
lažje. Seveda pa pri pravici občanov do
reševalnih prevozov veljajo pravila in
omejitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Več o tem v eni od prihodnjih številk Tržičana.
tržičan
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Bog je z nami!
David Ahačič, foto: Matevž Poljanc

Že osmo leto se je v župniji Križe iztekel
osrečujoč oratorijski teden, na katerem
otroci kvalitetno preživljajo počitniške
dni in skušajo na vsakem koraku ozreti
obličje Očeta, ki ni zatohel duh, ujet v
cerkvene zidove, temveč živi Bog, katerega oko bedi nad vsakim izmed nas. V

dneh med 18. in 23. avgustom se je projekta udeležilo 80 otrok, ki so skupaj z 21
mladimi animatorji pod vodstvom Davida
Ahačiča in župnika Iva Kožuha odkrivali, na kakšne načine vse Bog spremlja
naša življenja. Sporočilo smo organizatorji dopolnili z vsakodnevnimi obiski
v župnijski cerkvi, z novimi »velikimi«
igrami, z delavnicami ter nenazadnje z
izletom »v neznano«, ki nas je letos vodil
k sv. Lovrencu nad Žirovnico in na kopanje na Šobec.

Projekta, ki nas vsako leto zaznamuje z
iskrenimi nasmehi na otroških obrazih,
ne bi mogli izpeljati brez prijazne pomoči
sponzorjev, zato se vsakemu posebej na
tem mestu še enkrat zahvaljujemo. Kot
tudi tudi vsem, ki ste drugače pripomogli k uspešnemu oratoriju, staršem in
nenazadnje otrokom, ki se leto za letom
odzivajo vabilu in tako pripomorejo h
graditvi boljšega, bolj nasmejanega sveta!

konservatorski-restavratorski
posegi.
Konservatorska dela je nadziral in izvajal
konservator-restavrator Tržiškega muzeja ing. Boštjan Meglič, ki je spomenik
trajno zaščitil in s tem preprečil njegovo
nadaljnje propadanje.
Obnovljena lokomobila bo v ponos

Tržičanom, ki jim kulturna dediščina kaj
pomeni, prav gotovo pa jo bodo z zanimanjem občudovali vsi obiskovalci, ki se
bodo peljali skozi naše mesto. Spomin na
cvetočo obrtno in industrijsko tradicijo
Tržiča naj omogoča tudi optimizem za
prihodnje čase.

Tržiška lokomobila
Jana Babšek

Ni veliko krajev v Sloveniji, ki se
ponašajo s tako bogato in zanimivo
tehniško dediščino kot Tržič. Ta tradicija
daje poseben pečat kraju in prebivalcem,
zato smo nanjo upravičeno ponosni. Prav
je, da jo pokažemo tudi obiskovalcem, ki
vstopajo v naše mesto.
V ta namen je ob cesti Ste. Marie aux
Mines postavljen eden izmed pomembnih spomenikov tržiške tehnične
dediščine - enocilindrska parna lokomobila na nasičeno paro (EKD; 8124), ki se
je uporabljala kot stroj za pogon generatorjev za proizvajanje električne energije
v nekdanji Bornovi žagi (kasneje ZLIT
Tržič). Izdelana je bila v tovarni Lanz
(Mannheim) leta 1919. Mnogo let je bila
izpostavljena najrazličnejšim okoljskim
vplivom, zato jo je dodobra načela korozija. Po večletnem načrtovanju so
prejšnji mesec na pobudo Občine Tržič
ob sodelovanju Tržiškega muzeja stekli
10 september 2013
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Tržiški muzej
prenavlja čevljarsko
zbirko lepo vabljeni k
donaciji predmetov!
Čevljarska zbirka Tržiškega muzeja
je najpomembnejša tovrstna zbirka v
Sloveniji, kar je potrdilo tudi Ministrstvo za kulturo s tem, da je v letu 2013
Tržiškemu muzeju podelilo pooblastilo
za opravljanje državne muzejske službe
za področje etnologije in zgodovine ter
sredstva za prenovo čevljarske zbirke.

vašo pozornost in vas navdušiti, da se
odpravite na našo gorenjsko muzejsko pot.
Veselimo se druženja z vami!

Zahvala inženirju
Henriku Dolžanu
Tržiški muzej se iskreno zahvaljuje
inženirju Henriku Dolžanu iz vasi Dolina
za njegovo donacijo. V dar smo prejeli
v celoti ohranjeno mizarsko delavnico z
začetka 20. stoletja in druge predmete,
ki so neprecenljivi za ohranjanje tržiške
kulturne dediščine s področja zgodovine
obrti.

Prenova čevljarske zbirke se je že začela.
V mesecu septembru bomo s pomočjo
medmuzejske izmenjave in donacij zbirali dodatne dragocene predmete za
zbirko: staro obutev, čevljarsko orodje in
pripomočke za izdelavo obutve, pa tudi
pisno, fotografsko, slikovno gradivo,
pričevanja itd.
Pomemben del predmetov muzeji pridobimo z donacijami, zato vljudno vabimo vse občane, da Tržiškemu muzeju podarijo stare predmete, povezane s
čevljarstvom in s tem še obogatijo zbirko
ter ohranijo predmete za prihodnje rodove.
Za vse informacije in pojasnila smo vam
muzejski sodelavci na voljo na telefonu
04/531-51-76 in e-pošti: trziski.muzej@
guest.arnes.si, www.trziski –muzej.si.

Razstava »Zakladi
muzejev Gorenjske«
5. septembra bo v Galeriji Atrij Občine
Tržič ob 18. uri otvoritev razstave »Zakladi muzejev Gorenjske«. Skupno
potujočo razstavo nekaterih značilnih in
unikatnih muzealij iz svojih zbirk smo
pripravili vsi gorenjski muzeji: Gorenjski
muzej iz Kranja, Loški muzej iz Škofje
Loke, Gornjesavski muzej z Jesenic,
Medobčinski muzej iz Kamnika in naš
Tržiški muzej.
Tržičani se bomo predstavili z zgodovino obrti, kaj pa drugi gorenjski kraji?
Gorenjci imamo izjemno bogato kulturno
dediščino, z razstavo želimo pritegniti
tržičan 11
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Za vas smo prebrali …
Stephenie Meyer: Duša
Ljubljana, Mladinska knjiga, 2010

Vsakodnevno vidimo in beremo novice
o tem, kako ljudje uničujemo sami sebe
in naš planet. Tuja civilizacija si želi iz
vesolja izbrisati negativizem, zato pridejo
njeni predstavniki na Zemljo in se začno
polaščati človeških teles. Gre za miroljubno civilizacijo, ki si predvsem želi miru
in harmonije. Človeška rasa podlega miroljubnim dušam, njihova telesa postanejo
gostitelji dušam, ki človeku poleg telesa
vzamejo tudi njegovo dušo in spomin.
Redki ljudje se temu upirajo, njihova telesa
ne želijo izginiti in zato se znotraj bitja bije
boj med miroljubno gostjo in prvotno dušo.
Tako spoznamo Vandrovko, dušo, ki je
gostiteljica Melanie ne želi sprejeti in ji
prepustiti svojega telesa brez boja. Skozi
zgodbo Vandrovka osuplo spozna, da vse
človeštvo ni pokvarjeno. Presenečena je
nad borbenostjo Melanijinega telesa. Po
drugi strani pa Melanijina duša spoznava,
da vsiljivci v resnici želijo dobro. V obeh
dušah se znotraj Melanijinega telesa odvija
boj, sedaj ne gre več za boj med dušama,
ampak za boj v dušah samih.
Melanie počasi pozablja svojo človeško
preteklost, a vendar so drobci spomina
dovolj, da prepriča Vandrovko, naj ji

pomaga poiskati Jareda, svojo ljubezen, s katerim sta se ločila, ko je skušala
ubežati vsiljivcem. Z njim je tudi njen
brat. Po nekajdnevnem iskanju naletita na
skupino upornikov. Kljub temu da je Vandrovka sedaj glavna, Melanie pa počasi a
vztrajno umira, ju sprejmejo. Navkljub
sumničavosti in preteči grožnji, ki lahko
uniči še tistih nekaj preostalih ljudi, se med
Vandrovko in ljudmi splete prijateljska
vez.
Knjiga je ob svoji obsežnosti, ima preko
700 strani, prijetno branje, ki vas bo pritegnilo s svojo preprostostjo. To je znanstvena fantastika za vse tiste, ki je nikoli niso
marali.
Meyjerjeva je doslej pisala zgolj mladinsko
literaturo, Duša je njen prvenec za odrasle.
Njena dela so praviloma kmalu prenesena
na filmski trak, tudi Dušo si bomo letos
lahko ogledali v kinu.
			

Sabina Šolar

Johannes Mario Simmel: Sanjaj
nemogoče sanje
Ljubljana, Mladinska knjiga, 2007

Najbolj priljubljen avstrijski pisatelj je s
svojo zadnjo knjigo Sanjaj nemogoče sanje
dosegel vrhunec svojega ustvarjanja. Osrednji lik je pisatelj Robert Faber, ki ob
smrti svoje žene ne najde več smisla v svojem življenju in hoče narediti samomor. V
zadnjem trenutku ga pokličejo iz bolnice,
kjer potrebujejo njegovo pomoč. Izve, da

na svetu ni sam, ampak ima še vnuka, ki
potrebuje njegovo pomoč. Vnuk Goran,
zanj sprva ni vedel, je sad njegove strastne
ljubezenske zveze, ki se je odvijala po koncu druge svetovne vojne v Sarajevu. Goran
se v dunajski otroški bolnišnici bojuje za
življenje, saj je zelo bolan in potrebuje
vsakršno pomoč. Robert sprva bojuje bitko
s samim seboj: naj pomaga vnuku in svoji
nekdanji ljubezni, ki se je sploh ne spominja več, ali pa naj vsemu skupaj obrne
hrbet. Zmaga ljubezen do Gorana. Skozi
celotno zgodbo, ki je polna optimizma,
vere v življenje in ozdravitev se prepletata še dve zgodbi. Prva je o vojni v Sarajevu, o obleganju mesta, preživetju ljudi
in kako jih to zaznamuje. V enem od teh
napadov sta ubita Goranova starša, česar se
čuti krivega Goran. Druga zgodba se dogaja v spominih Roberta Fabera, ki se spominja druge svetovne vojne, v kateri je kot
nemški vojak dezertiral in v kateri je ujel
nemškega vojnega zločinca, vendar je ta
ušel pred roko pravice in zdaj grozi Robertu, da ga bodo neofašisti ubili. Napeta
in zanimiva zgodba, v kateri spoznavamo
čas od druge svetovne vojne do zadnje vojne med Srbi in Hrvati.
Največja težava, ki jo mora glavni lik prebroditi, je vračanje ljubezni za sovraštvo
in priznanje svoje lastne zmote. Hkrati pa
nam podaja jasno sporočilo, da življenje
imamo, živimo in se je zanj vredno boriti.
		

Martina Klemenčič

KD IGNACIJ HLADNIK
VABI NA PRIREDITEV:

DALMACIJA
V TRŽIČU
Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču
vas vljudno vabi na "druge spominjarije"
na "kralja odra in igralskega velikana" ter "domačina"

POLDETA BIBIČA
v soboto, 31. avgusta 2013, ob 19. uri
v Domu krajanov Brezje pri Tržiču
V besedi in sliki bomo skupaj z gostoma: Ivanko Mežan in Tonetom Partljičem
ter domačinom Cvetom Frelihom obujali spomine na "igralca z veliko začetnico",
pisca memoarske proze in pedagoga. Povezovalec programa bo David Ahačič.
Po končanih "spominjarijah" pa vas bomo povabili še k ogledu slovenskega filma
Matjaža Klopčiča VDOVSTVO KAROLINE ŽAŠLER iz leta 1976.
Zveza kulturnih organizacij Tržič - Območna izpostava JSKD TRŽIČ
12 september 2013

Bi pred začetkom dolge zime
radi še enkrat pobegnili na
morje? Naredimo to skupaj 20.
septembra zvečer, ko vas člani
KD Ignacij Hladnik vabimo na
ogled spevoigre z naslovom
"Dalmacija v Tržiču". Priča
boste izvedbi najbolj znanih
dalmatinskih pesmi, veselemu
vzdušju v krčmi, žgečkljivim
podrobnostim
z
dopustovanj ob morju in umetnosti
reševanja nesoglasij med zakonci. Preživimo skupaj nepozaben večer!

kulturne novice

Nikolle Berishaj, letošnji Pretnarjev nagrajenec
Mednarodna Pretnarjeva nagrada ambasadorjem slovenske književnosti in jezika, ki
se podeljuje v sklopu vsakoletnega Lirikonfesta v Velenju, je bila letos podeljena
desetič. Nagrajenec Nikolle Berishaj se je
med obiskom v Sloveniji predstavil tudi
v prostorih tržiške knjižnice. Letošnji dobitnik nagrade je Albanec iz Črne Gore,
po izobrazbi inženir elektrotehnike, sicer
pa pisatelj, pesnik, prevajalec in esejist.
Prevaja iz slovenščine, hrvaščine, srbščine,
bosanščine, črnogorščine in obratno. Iz
bogatega prevajalskega opusa omenimo
prevode Edvarda Kocbeka, Daneta Zajca, Maruše Krese, Igorja Torkarja, Draga
Jančarja, Milana Dekleve, Suzane Tratnik
id. Slovencem pa je predstavil albanske avtorje, kot so Ismail Kadare, Millosh Nikolla Gjergj itd. Kot zanimivost omenimo, da

je prevedel ljubko otroško delo Kajetana
Koviča Moj prijatelj Piki Jakob (Miku im
Piki Jakob), ki pa se je po usodnih dogodkih v devetdesetih letih na Balkanu ohranil

le v nekaj izvodih in velja za pravo redkost.
Gospoda Berishaja smo sprejeli 19. junija
in mu razkazali tržiško občino. Ogledal si
je prostore knjižnice, znamenitosti mestnega jedra, se sprehodil do groba dr. Toneta
Pretnarja. Gospod ne obvlada le knjižne
slovenščine, znani so mu tudi narečni
izrazi, za kar mu je bil tržiški okoliš zagotovo dober izziv. Med potjo do spominske
sobe ljubeljskega taborišča je v Podljubelju
spoznal legendo o nastanku Tržiča, popeljali smo ga v Dovžanovo sotesko. Sledilo
je pristno tržiško kosilo, nato pa vrnitev v
prostore knjižnice, kjer smo našega gosta
med pogovorom predstavili še našim obiskovalcem. Gospod Berishaj nam bo ostal
v spominu kot prijetna in zabavna oseba,
a hkrati kot človek, s katero se mimogrede
zapleteš v zanimiv strokovni pogovor.

Domoznanski september 2013
Mira Čemažar in Ana Leban Januš

Letošnji domoznanski september bo namenjen zbiranju spominov na nekdanjo
cvetočo gorenjsko industrijo. V tržiški
knjižnici bomo 30. 9. 2013 zbirali vaše
spomine na to obdobje. Vabimo vas, da nas
obiščete med 14. in 19. uro in nam posredujete svoje spomine, ki jih bomo zabeležili
oz. posneli. Hkrati bomo zelo veseli vašega

fotografskega gradiva iz tega časa, ki ga
bomo skenirali, original pa vam seveda
vrnili.
Za Tržič je letošnja tema seveda še kako
zanimiva, veliko vas je bilo zaposlenih in
udeleženih v razcvetu industrije in tovarn,
veliko vas je žalostnih ostalo brez službe
ob njihovem propadu. Spominski dan

bomo zaključili v knjižnici ob 19. uri s
predstavitvijo zgodb o gorenjskih tovarnah,
krajih in ljudeh na domoznanskem portalu
Kamra in s prikazom filma Industrializacija
Kranja (v izvedbi Mestne knjižnice Kranj),
v Kolpernu na Stari Savi pa z muzejskim
večerom in kulturnim programom v organizaciji OI JSKD Jesenice.

September, mesec Španije in španske književnosti
Martina Klemenčič

Odločili smo se, da vam vsak mesec predstavimo posamezno deželo in njihove
avtorje. V okviru tega projekta mesečno
pripravimo razstavo knjig, ki na različne
načine predstavljajo zgodovino, kulturo, kulinariko, predvsem pa leposlovje
posamezne države.
V mesecu septembru vam v branje
priporočamo književnost španskih literatov. Prebirali boste lahko Cervantesov
roman Don Kihot, ki ga uvrščamo med
mejnike sodobne evropske književnostim
razstavljeni pa bodo tudi novejši španski
avtorji Angles Caso, Javier Marias, Julia Navarro in drugi. Španija ima bogato
slikarsko dediščino, tako bodo za ljubitelje
umetnosti na ogled posnetki del Picassa,
Dalija, Miroja in Goye. Prikazano bomo
popestrili s prelepo glasbo španskega fla-

menka, znanega vsem ljubiteljem glasbe in
plesa. Španščina dosega ponovni razcvet,
saj se ob poplavi nadaljevank vse več ljudi
odloča za učenje tega jezika. V knjižnici
omogočamo tudi izposojo jezikovnih
tečajev, slovarjev in ostalih priročnikov.

najdražje. Obiščite nas, oglejte si razstavo,
izposodite si kakšno knjigo, glasbo ali film
in si polepšajte jesenski september, ne bo
vam žal.

Kdor bi rad odpotoval v Španijo in si
ogledal Barcelono, Madrid, Kanarske
otoke ali ostale dele te prelepe dežele, si
lahko izposodi vodiče, ki mu bodo v pomoč
pri raziskovanju dežele.
Španska kuhinja slovi po paeli, tortili in
sladki pijači sangriji, vse to »dobite« v
raznih kuharicah, ki so vam na voljo v naši
knjižnici. Preizkusite se v pripravi raznih
jedi, saj sredozemska kuhinja slovi kot najbolj zdrava kuhinja.Z okusno pripravljenim obrokom boste lahko presenetili svoje
tržičan 13
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Ex-tempore Tržič 2013
Francka Globočnik, foto: Sonja Povhe in Francka Globočnik

Avtor slike: Matej Majnik

Kulturno društvo tržiških likovnikov je
9. avgusta povabilo ljubitelje slikarstva
na ogled razstave slik EX-TEMPORE
TRŽIČ 2013. Pred otvoritvijo 32 razstavljenih slik, del ljubiteljev likovne umetnosti iz vse Slovenije, so v dvorani paviljona

člani tržiške gledališke skupine SMEH
zaigrali komedijo Gorana Glaviča VIDEOKLUB v režiji Borisa Kuburiča, v kateri so nastopili Marina Bohinc, Jana Kus,
Marja Bohinjec, Janez Kikel in David
Ahačič. Razstava in gledališka prireditev
sta bili namenjeni spominu obletnice rojstva tržiškega ljudskega pesnika Vojteha
Kurnika (1826 – 1886).
Župan mag. Borut Sajovic in predsednica KD tržiških likovnikov Francka
Globočnik sta sodelujočim na razstavi
podelila priznanja in nagrado za najboljšo
sliko; prvo nagrado sta si delila Ivan Stojan Rutar in Vinko Bogataj.
Razstavo s široko paleto motivov, ki sodijo pod naslov UTRINKI TRŽIČA, si je
ogledalo veliko število ljudi. Obiskovalci

Nagrajenca: Ivan Stojan Rutar in Vinko Bogataj

so mnenja, da je razstava preprosto lepa,
tudi povezovalna; otvoritve sta se namreč
udeležila umetnika – paraplegika, gosta iz
Španije in Izraela.
Vsi, ki smo se potrudili, da ta razstava
bogati pogled razstavljalcev, smo veseli
svojega dela.

Vabilo kulturnega
društva tržiških
likovnikov
KD tržiških likovnikov je povabilo v
goste slikarje z Dolenjske, točneje iz
Krmelja. Vračamo jim gostoljubnost,
ki so nam jo nudili v poletnih mesecih
v slikarski koloniji. Slike, ki so nastale v tej koloniji, bodo razstavljene
v Galeriji Ferda Majerja v Paviljonu
NOB. Otvoritev razstave bo 6. septembra 2013 ob 19. uri. Ogled pa bo
možen do vključno četrtka, 26. septembra.

Dolenjci bodo na otvoritvi
poskrbeli za prijetno vzdušje.
Lepo vabljeni!
14 september 2013

šolske novice

Sonce, drevesa, hiše, cvetlice – letošnje Stezice
Jožica Koder, foto: Domen Jančič

Spoštovani ustvarjalci šolskega glasila
Stezice na Osnovni šoli Bistrica!
Lahko ste ponosni na svoje Stezice. Poleg
sto in več nalog, ki jih je treba opraviti pred
začetkom počitnic, vam je uspelo izdati še
Stezice. V Uvodniku je urednica Andreja
Kosec, prof. slovenščine, napisala, da so
bile letošnje Stezice napisane z najboljšimi
močmi in najlepšimi nameni. Verjamem.
Pozorno sem jih ogledovala, prebirala,
prebrala večkrat. Zato lahko povem, da so
vsebina, oblika, ilustracije in fotografije
res kvalitetne. Zaslužite si priznanje zanje.
Znate pisati o svojih doživetjih in občutjih,
o tehniških, naravoslovnih, kulturnih ... o
takih in drugačnih dnevih. Pokazali ste na
delo in bogat utrip življenja na vaši šoli
skozi vse šolsko leto. Sodelovali ste učenci
od 1. do 9. razreda.
Ažbe, Tim in Domen ste svojemu glasilu
namenili prav umetniške fotografije, z
njimi ste ustvarili prisrčne motive iz narave. O skrbi zanjo ste nekateri pisali celo
pesmi. Naslovi posameznih vsebinskih
sklopov so prave inovacije. Dobro ste za-

stavili vprašanja svojim učiteljem; skupni
imenovalec zanimivih intervjujev je misel
Jerneje: Prijateljstvo je zaklad. Pritegnile so me vaše pravljice in pripovedke.
Odličen je tudi Marselin potopis. Prav ganljivi so spomini generacije devetošolcev na
prehojeno osnovnošolsko pot. Z njimi ste
povedali, da ste imeli šolo radi. Napisati
in narisati strip tudi ni kar tako (Patricija).
Koliko truda ste vložili, da ste se udeležili
tolikih tekmovanj in dosegli lepe razultate
tudi na državnem nivoju. Nasmeh, ki ga
kažeta fotografiji Nine in Žiga, odličnih
atletov, izražata veselje nad uspehom.
Vsaka vaša beseda, ilustracija, fotografija,
kakršenkoli podatek v Stezicah nekaj šteje.
Še jaz sem jih vesela. Hvala zanje. Tudi
lepe so. Zaslužijo, da jih doma shranite
na posebno mesto. Naslovnica (Ula, 5. r.)
s podobo morja in dveh živahnih ribic je
počitniška. Hrbtna stran prinaša zmagovalno kolekcijo šestih fotografij na temo:
Tehnologija voda. Avtor Domen Jančič
iz 8. b (mentorica Dina Pintarič, prof.
računalništva) je na državnem tekmovanju
v digitalni fotografiji dobil zlato priznanje.

Zaključujem s pesmico Šala mala avtorice
Maje, 5. r.
Kaj je mala tašča?
Taščica.
Kaj je mala guma?
Gumica.
Kaj je mala trobenta?
Trobentica.
Kaj je mali zvonec?
Zvonček.
Res vas, spoštovani učenci in učitelji,
zvonec že vabi med šolske klopi. Srečno!

Naučiti se samostojnega učenja je naložba v prihodnost
Irena Stojc, vodja Središča za samostojno učenje, foto: Kristina Zupan

Potreba po vseživljenjskem učenju ni le
pojav sodobne družbe. Z gotovostjo lahko
trdimo, da so se pomena le tega zavedali že
v antični Grčiji. Dandanes pa se srečujemo
s konceptom vseživljenjskega učenja, čigar
uresničevanje je eden izmed ciljev Evropske unije na področju izobraževanja. Poleg formalnega izobraževanja je pomembno tudi neformalno, ponudb tovrstnih
izobraževanj pa je dandanes precej. Ena
izmed njih je tudi samostojno učenje. Le to
zajema vse oblike učenja in izobraževanja,
kjer posameznik prevzema pobudo pri
odločanju o posameznih vidikih svojega
učenja. Pri tem ima različno stopnjo svobode. Odlične učinke ima organizirano samostojno učenje, pri katerem posameznik
ali skupina prevzame glavno odgovornost
za načrtovanje, izpeljavo in ovrednotenje
svojega učenja ali izobraževanja, pri tem
pa mu pomagajo druge osebe ali ustanove.
Prav zaradi tega je Evropska komisija
jeseni leta 2000 pripravila Memorandum
o vseživljenjskem učenju, ki organizirano
samostojno učenje udejanja tudi v praksi v

okviru Središč za samostojno učenje. Ta so
za udeležence brezplačna. V Sloveniji so
prva taka središča začela delovati že leta
1993. V njih udeleženci lahko izkoristijo
možnosti, ki jim jih ponuja moderna informacijska tehnologija. Ker tudi v Tržiču
glede na trenutne razmere lokalnega okolja menimo, da je organizirano samostojno
učenje ključ do uspeha za boljšo prihodnost Tržičanov, smo se tudi na naši ljudski
univerzi pred leti odločili za Središče za
samostojno učenje. Z njim uresničujemo
želje in potrebe po prostoru, opremljenim z
računalniki in brezplačnim dostopom do interneta ter elektronske pošte. Udeležencem
nudimo zanimive poti pridobivanja znanja
s pomočjo multimedijskega gradiva (CDromi), avdio sredstvi (televizor), dostop pa
imajo tudi do ustreznega knjižnega gradiva. Vsebine, s katerimi se lahko ukvarjajo
udeleženci, so naslednje:računalništvo in
internet, 10-prstno slepo tipkanje, tuji jeziki (nemščina, angleščina, italijanščina),
družboslovje.
Prednosti samostojnega učenja se kažejo v

povečani samostojnosti udeleženca, saj si
sam izbere vsebino, čas, ritem in gradivo,
določi si cilje učenja in prevzame odgovornost za napredek pri učenju. Hkrati
mu pomoč nudi mentorica, ki ga lahko usmerja pri njegovem delu. Obisk Središča
je na Ljudski univerzi Tržič možen vsak
dan med ponedeljkom in petkom od 8. do
16. ure.
Kot vodja Središča za samostojno učenje
vse zainteresirane lepo vabim, da postanete
tudi vi del vseživljenjskega izobraževanja.
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LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ VPISUJE - šolsko leto 2013/2014
PROGRAMI ZA
PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Srednje poklicno izobraževanje (administrator, trgovec)
Poklicno tehniško in srednje strokovno izobraževanje (ekonomski tehnik, logistični tehnik)
Osnovna šola za odrasle

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE

Skupina prostovoljcev (kulturni mediatorji) v sodelovanju s Tržiškim muzejem
Zgodovina umetnosti
Računalništvo (skupinsko in individualno)
Umetnost klekljanja
Izobraževalni izleti
Tečaji tujih jezikov

ŠOLA SLIKANJA Z VINKOM
HLEBŠEM

Prva stopnja
Druga stopnja
Tretja stopnja
Reliefni izdelki iz gline
Delavnice za odrasle s posebnimi potrebami
Delavnice za varovance Doma Petra Uzarja

PROGRAMI Z NATALIJO BRUMEN

Osebnostni profil
Izdelovanje naravnih mazil, tinktur, pilingov, solne kopeli
Moč zelišč in dišavnic v povezavi s kulinariko (priprava enostavnih zeliščnih jedi)
Psihologija življenja
Svetopisemska življenjska vodila
Šri Aurobindova Integralna joga
Individualno svetovanje

Če obiskujete dva programa, vam
podarimo mini tečaj (15 ur) z
naslovom »reševanje konfliktov«.
Če obiskujete tri programe, izlet
strokovne ekskurzije dobite
brezplačno v maju 2014.

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Delavnica o miselni naravnanosti
Beremo z …
Govorica telesa
Poslovno komuniciranje in odnosi z javnostmi

JEZIKOVNI TEČAJI

Angleščina
Nemščina
Španščina
Italijanščina

Obveščamo tudi, da smo vpisani v
razvid in register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov za
izvajanje naslednjih programov:
Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – UŽU: Moje delovno
mesto – MDM, Moj korak – MK,
Beremo in pišemo skupaj – BIPS,
Most do izobrazbe – MI, Program
Računalniško opismenjevanje
za odrasle – RPO in Branje za
znanje, za zabavo – BZZ. Podjetja ali Zavodi in vsi ostali zainteresirani se lahko obrnejo na
nas pri posameznih projektih,
kjer pomagamo lahko pri prijavi,
organizaciji in izvedbi omenjenih
programov.

Dostopne cene in ugodni plačilni
pogoji.
16 september 2013

Tržiški vedež
Na Ljudski univerzi je Tržič izšel priročnik
z naslovom Tržiški vedež, kjer je na 60
straneh možno na zabaven način s pomočjo
križank, miselnih in slikovnih ugank,
rebusov ponavljati znanje o Tržiču. V
priročniku ni podatkov o zgodovini Tržiča,
ki so na različnih mestih že objavljeni, pač
pa so pripravljene naloge, kjer lahko svoje
znanje poglobite ali obnavljate.
Tržiški vedež lahko dobite na Ljudski univerzi Tržič, Šolska ulica 2, (592-55-51,
031-330-404). Ob naročilu večje količine
nudimo tudi popuste. V primeru naročila
do 20. septembra 2013 pridobite še dodatne ugodnosti.

športne novice

Poletni tabor in aktivni tedni športa s Športno zvezo Tržič
Biserka Drinovec, sekretarka

Športna zveza Tržič in Ljudska univerza
Tržič sta tudi letos od 24. do 28. 6. 2013
organizirali poletni tabor v Novigradu,
katerega se je udeležilo 33 otrok. Ti so
se z veseljem udeležili likovne (pod vodstvom Vinka Hlebša) in plesne delavnice
(Jure Markič). Za šport, dobro vzdušje
in večerne filme na prostem smo poskrbele Barbka, Petra in Biserka. Tudi letos
sta imela mentorja slikanja in plesa mladi
pomočnici Teo in Špelo, ki sta svojo nalogo izvrstno opravili. Zadnji večer smo
organizirali ples skupaj z našimi prijatelji
hokejisti z Bleda. Zadovoljni in polni morskih vtisov smo se vrnili v Tržič. Da pa
nam ni bilo dolgčas niti v juliju in avgustu, smo poskrbeli z organizacijo aktivnih
tednov športa za otroke, stare od 6 do 16.
let. Otroci so obiskali pustolovski park na
Bledu. Ker se nismo mogli kopati v Tržiču,
smo odšli na bazen v Kranj, vendar si vsi
želimo, da drugo leto zaplavamo v novem
domačem tržiškem bazenu. Otroci so se
preizkusili tudi v lokostrelstvu in igrah z
žogo. Izvedli smo kolesarki izlet po naši

Projekt sta delno sofinancirali Občina Tržič in Fundacija za šport.
občini in obiskali skakalni center Sebenje,
kjer so se otroci lahko s pravimi skakalnimi smučmi vozili po doskočišču malih
skakalnic, igrali badminton in nogomet.
Na prelep planinski pohod nas je planinska
vodnica Olga Rener odpeljala na Dolgo
njivo in Martuljške slapove. Ostale dejavnosti sta vodila Petra in Jure, pomagala
pa jima je Aleksandra.

Za zaključek naših športnih počitnic smo
se zbrali na športnem igrišču v Križah, kjer
smo imeli turnir v nogometu, med dvema
ognjema in košarki. Sklenili smo, da se
drugo leto spet srečamo in jo skupaj kam
mahnemo. Slike s tabora in tednov športa
si lahko ogledate na Facebook profilu
Športne zveze Tržič.

Karate klub Tržič v polaganju pasóv
mag. Metka Knific

Borilna veščina, ki temelji na udarcih z
rokami in brcah, ima na našem prostoru
več kot štiridesetletno tradicijo, v Tržiču pa
jo že devetnajst let poučuje Seiko Kostić.
Junija letos so člani Karate kluba Tržič
polagali posamezne stopnje in bili pri tem
zelo uspešni, saj je 80 odstotkov članov
opravilo zahtevni izpit. Deset članov je

tako pridobilo rumeni pas, šest oranžnega,
pet zelenega, pet modrega in kar šest rjavega. Sistem barvnih pasov in nazivov ima
simbolni in metodični pomen, saj želja po
pridobitvi pasu višjega razreda posameznika motivira, da v enem letu doseže zastavljeni cilj. Prav tako je pri karateju značilno
stalno učenje, saj se tudi pri najvišji

doseženi stopnji učenje ne konča. Pravijo,
da se pri prvi mojstrski stopnji pravzaprav
šele začne resnično in poglobljeno spoznavanje te borilne veščine.
Za Karate klub Tržič je značilno, da
njegovi člani, ki se udeležujejo tekmovanj,
od tam prinesejo vedno več kolajn, kot je
bilo članov, ki so tekmovali. Tako je bilo
tudi na zadnjih dveh tekmovanjih – v
Bohinju, kjer je tekmovalo petindvajset
klubov s stopetdesetimi tekmovalci in je
naših devet tekmovalcev prislužilo trinajst
medalj, in v Ljubljani, ko si je naših sedem
tekmovalcev prislužilo devet medalj.
Karate klub Tržič že leta združuje otroke
in mladostnike iz celotne občine. Seiku
Kostiću danes pri vzgoji mladih karateistov pomagajo izkušeni člani, ki ob njem
vodijo učno pot tistih, ki si želijo izpopolnitve v karateju pomembnih veščin. Glede
na kakovost delovanja, ki jo je mogoče
spremljati na tedenskih treningih, in rezultate, ki jih prinašajo udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, je Karate klubu Tržič
in njegovim članom mogoče napovedati
še dolgo in uspešno pot razvijanja te miroljubne borilne veščine.
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Celodnevni izlet
otrok na planšarijo
Dolga njiva pod
Košuto
mag. Klemen Grašič, foto: arhiv ŠD Strelica

Športno društvo STRELICA je 24. 7. 2013
pod vodstvom mag. Klemena Grašiča organiziralo celodnevni izlet za otroke in
mladostnike na planšarijo Dolga njiva
pod Košuto. Izlet je bil organiziran v
sodelovanju z Mladinskim centrom, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Tržič.
Časi so težki in mnogi si v času poletnih
počitnic ne morejo privoščiti prav ničesar.
Celodnevni izlet pa je polepšal ta čas marsikateremu otroku, ki je lahko užival v
neokrnjeni naravi. Predstavitev domačih
živali in dela na planšariji ter prave
domače planšarske jedi pa so otrokom
prikradle pristen in nedolžen nasmeh
na njihove obraze in vsi skupaj smo jim
tako polepšali del njihovega razigranega
otroštva. Vsi otroci so prejeli tudi darilne
vrečke sponzorjev.
V Mladinskem centru so se zelo razveselili
povabila Športnega društva Strelica. Veliko
jim pomeni sodelovanje z lokalno skupnostjo in pripravljenost posameznikov pri
kreiranju njihovega programa. Na izletu so

se naučili veliko novega, otroci pa so bili
nad vsemi doživetji naravnost navdušeni.
Samo nekaj pristnih izjav otrok:
Dominik: »Tam je ful lepo, kislo mleko in
masovnek sta bila zelo dobra.«
Kristina: »Videla sem veliko različnih vrst
živali, lepo pokrajino … zelo blizu je tudi
državna meja z Avstrijo.«
Katja: »Zelo sem uživala ob fotografiranju
narave, darila so bila super, božala sem
zajčka.«
Pia: »Na Dolgi njivi sem se počutila
odlično, ker je bil svež zrak in domače
živali. Imajo zelo dobro hrano.«

Letošnjega celodnevnega izleta se je
udeležilo 20 otrok in mladostnikov, za
naslednje leto pa načrtujemo, da bomo na
tako lepo planino lahko peljali 100 otrok s
cele Gorenjske.
Radi pa bi se zahvalili tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki so omogočili omenjeni celodnevni izlet: Občini Tržič, Adriatic
Slovenica, Tiskarni Uzar, Didakti, Elektru
Gorenjska, Komunali Tržič, Žitu Gorenjka, Kemofarmaciji, Avtohiši Vrtač, Frizerskemu salonu Mode-M, frizerskemu
ateljeju J&T ter oskrbnikoma planšarije
Dolga njiva.

Tržiški upokojenci na državno prvenstvo
Ambrož Teran, foto: Karel Štucin

Komisija za šport pri PZDU Gorenjske
je pokrajinsko prvenstvo v kegljanju zaupala našemu društvu. V sodelovanju s
Kegljaškim klubom Ljubelj Tržič smo tekmovanje izvedli na štiristeznem steznem
kegljišču KK Ljubelj. Nastopilo je 15
moških in 11 ženskih ekip, med njimi dve
ženski in dve moški ekipi Društva upokojencev Tržič.
Za otvoritev tekmovanja je poskrbel
župan Borut Sajovic, ki je s spodbudnimi
besedami in z željo vsem tekmovalcem,
da dosežejo čim boljše rezultate, uradno
odprl tekmovanje. Tekmovale so moške,
ženske in mešane ekipe ter posamezniki. Pohvaliti velja vse naše tekmovalce,
saj so dosegli res odlične rezultate. Med
moškimi ekipami je z naskokom zmagala
naša ekipa v sestavi: Rudi Nunar, Lado
Sedej, Jože Klofutar in Franc Sajovic,
pred ekipama Šenčurja in Kamnika. Med
ženskimi ekipami je bila naša v sestavi:
18 september 2013

Vera Ovsenek, Ema Zajc, Mari Vodnik in
Mira Košir odlična druga, za Kamnikom
in pred Škofjo Loko. Tudi v seštevku
moških in ženskih ekip skupaj so bili naši
tekmovalci drugi za Kamnikom.
V kategoriji posameznikov so blesteli naši
moški, saj so se med prvo deseterico uvrstili vsi štirje tekmovalci. Najboljša sta bila
Franc Sajovic z osvojeno zlato medaljo
in Jože Klofutar s srebrno medaljo, Rudi
Nunar je bil 7. in Lado Sedej 9. Med
posameznicami pa je bronasto medaljo
osvojila naša Mira Košir. Tudi ostale tri
so bile odlične, saj je bila Vera Ovsenek
5., Ema Zajc 8. in Marija Vodnik 15. Zavidljive rezultate sta dosegli tudi drugi
ekipi, vendar se njuni uvrstitvi nista šteli
v konkurenco.
Ženska in moška ekipa sta si zagotovili
nastop na letošnjem državnem prvenstvu
upokojenskih društev. Zaželimo jim čim
boljše rezultate!

Ženska ekipa Društva upokojencev Tržič.

Moška ekipa Društva upokojencev Tržič.
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Dvignil je skoraj 266 ton
Stane Lakner

Pred petimi leti je Guinessov rekorder
Damir Mlinarič v eni uri ročko in uteži
nad sabo dvignil 1335-krat v disciplini
bench lift, tj. dviganju petdesetih kilogramov na palici, leže na klopi. Tokrat je
na vadišču ob protokolarnem objektu na
Brdu uteži dvigal kar 24 ur nepretrgoma in
tako skupno dvignil skoraj 266 ton. »Naš
šport je tak, da se bistvo pove s številkami
in zato bom na koncu dneva in noči odprl
svojo beležko, kamor bom pisal vse teže,
ki sem jih premetal s svojimi rokami, in
jih seštel,« je dejal Mlinarič nekaj minut
po polnoči, ko je že pet ur pošteno vadil na
težkih orodjih. »Damir je edini, ki vadi z

utežmi, ostali izvajamo fitnes vaje. Takšen
podvig nam pomeni poseben preizkus
psihične trdnosti ob izjemnem naporu,«
je pojasnil Rok Trost iz Kranja in nadaljeval: »Ne delamo, ne vadimo, ne nabiramo si moči s kemijo. Pijemo vodo, jemo
piščanca, kruh, jajca, skuto ter jogurt in
sadje, privoščimo si še kavo, drugega nič.«
Kmalu po začetku njihovega podviga za
res najbolj močne in psihično trdne je okoli
njih vadila cela stotnija mišičastih fantov,
ponoči pa so junaki z Brda večinoma samevali. Koliko so izgubili telesne teže, nam
ni znano, Mlinarič pa je preizkus končal z
nabreklimi mišicami, poškodovano ramo,

Taiji - od sprostitve do kungfuja
September - mesec odprtih vrat
Brezplačno se lahko udeležite vadbe:
1. tradicionalnega taijija, kot se izvaja pod
okriljem in vodstvom kitajskih velikih
mojstrov
2. za starejše in fizično manj sposobne;
vadba je prilagojena s poudarkom na
sprostitvi in zdravju
3. kungfu za mlajše, oziroma vse generacije od 12. leta dalje; poudarek je na borilni

tehniki, samoobrambi ter orožjih (meč,
palica, sulica, sablja itd.)
Ne zamudite brezplačne priložnosti v septembru, mesecu odprtih vrat, vsak torek
in četrtek od 19.00 do 21.00, za starejše
pa ob petkih od 17.00 do 18.00 v telovadnici na Balosu 1 (Taijiquan Center).
Urnik in več o veščini si lahko preberete
tudi na: www.taiji-zlatipetelin.si ali pa
pokličite 041 773 855.

V plesnem studiu Špela …

hudimi bolečinami, krči in jutranjimi prividi. Sledi dih jemajoč seznam vaj, ki jih
je Mlinarič izvedel v 24 urah: noge, 77
serij, 32.060 kg; bench, 88 serij, 61.590
kg; hrbet, 60 serij, 28.460 kg; trapez, 44
serij, 35.200 kg; ramena, 69 serij, 27.455
kg; biceps, 77 serij, 29.736 kg; meča, 102
serije, 26.080 kg; triceps, 87 serij, 25.255
kg; skupaj 265 ton in 836 kg!

Ženski rokometni
klub Tržič
Vabimo deklice, letnik 2002
in mlajše, ki imate veselje
do igranja rokometa, da se
nam pridružite na treningih.
Za vse dodatne informacije
lahko pokličete na telefonsko številko: 051-441-800.
Z veseljem vas pričakujemo
in upamo, da se nam boste
pridružile v čim večjem številu.
• HIP HOP
• PLESNE URICE ZA NAJMLAJŠE
• TELOVADBA ZA MALČKE

Po uspešno zaključeni plesni sezoni in
posnetih videospotih za skupini Zvita
feltna in Calypso smo se člani Plesnega Studia Špela zbrali na vsakoletnem
zaključnem pikniku, kjer se je tristo-glava
množica skupaj s plesalci, starši in ostalimi "oboževalci" naplesala, posladkala in
zabavala, dokler nas nista pregnala noč in
močan dež. Kljub temu je bilo veselo, kot
vsako leto.

• DRUŽABNI PLESI
• AEROBIKA
• ZUMBA
• PILATES
• INTERVALNA VADBA
• VADBA ZA STAREJŠE
IN UPOKOJENCE
• PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE

VPIS V NOVO PLESNO SEZONO IN
TEDEN ODPRTIH VRAT
Če bi se z nami radi zabavali tudi vi, vljudno
vabimo vse otroke, mlade, vse mamice, upokojence in mlade po srcu, da se nam v naslednji sezoni pridružijo pri naslednjih programih:

Vpisne ter ostale informacije
dobite na 040/623-535.

Snemanje videospota Odklop – Calypso

Obiščite pa nas na brezplačnem tednu
odprtih vrat od 16. 9. do 20. 9. 2013 v dvoranah Plesnega Studia Špela v Tržiču.
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Pesem gospe
Miri Hiršel
za 90. rojstni dan

Posebne šole. Zdaj živi v Ljubljani.
Prijatelji smo ji za voščilo izbrali pesem njenega rojaka, Jaka Praprotnika – Pezdirčevega.

Jožica Koder

Vasica moja draga sredi polj,
vse bolj se misel moja k tebi vrača.
Moj Kovor, moja rodna vas domača.

Koncem maja je gospa Mira Hiršel, v Kovorju smo ji rekli Šolska Mira, praznovala 90. rojstni dan. Otroštvo in mladost je
preživela v Kovorju. Njena starša sta bila še
danes znana kovorska učitelja, Elizabeta in
Josip Bertoncelj. Svojima staršema in vasi
Kovor je pred sedmimi leti posvetila knjigo
Spomini na Kovor pred 2. svetovno vojno.
Tudi sama je bila učiteljica. Učila je v Lešah
in v Tržiču. Pred upokojitvijo je bila vodja

Za vas smo prebrali …
Jorn Riel: Odbite arktične zgodbe
Radovljica: Didakta, 2006

Rodni kraj

Obkrožijo te polja in dobrave
in Dobrča te gleda iz daljave.
Tam hiša moja rodna še stoji.
To kraj prijaznih je ljudi.
Ko v mislih k tebi vračam se nazaj.
Na svetu zame si najlepši kraj.
Vasica moja draga sredi polj.
Pogrešam te vse bolj in bolj.

zgodbe so napisane v pravi maniri skandinavskega humorja, nam znanega že pri
Artu Paasilinni. Kdor zimo lovi, naj bere
in se smeji!
Špela Jerala

Grenlandija, severnjaška dežela, je predvsem dežela moških, posebnežev in
lovcev. Zime tam gori so temne in dolge.
Junaki pričujočega romana v zgodbah
si krajšajo čas s pitjem, pripovedovanjem zgodb, kvantanjem in lenarjenjem.
Lačni so toplih medčloveških odnosov,
saj v večini živijo samotarsko, tako se
primeri, da je dobrodošla tudi družba petelina. Če v bližini ni živih bitij, pomagajo sanjarije o rdečeličnih dekletih iz
mesa in krvi. Občasno pride tudi kakšen
obisk posebneža, kot so vojaški častnik,
priložnostni uživač in mojster tetovaž. V
krajih, kjer jih oskrbovalna ladja obišče le
enkrat letno, se dogajajo zanimive stvari.
Scenariji teh dogodkov spominjajo na scenarije v butalski vasi.
Knjiga je delo Jorna Riela, danskega avtorja že v slovenščino prevedenega romana Hiša mojih očetov. Odbite arktične

Janez Bizjak ; soavtorji Jože Čar
... [et al.]: Ostaline megalitske
kulture v slovenskih Alpah ali
Odmevi megalitske kulture
v slovenski krajini in v njenem
kulturnem izročilu

In memoriam:
Dr. Tone Pretnar

monografijo Tržiča V sotočju Bistrice in
Mošenika. Takole dr. Tone Pretnar poje
hvalnico Tržiču v 17. oktavi omenjene
monografije:

Marinka Kenk-Tomazin

So dnevi, ko obzorje se razširi
in kar naenkrat je zadosti zraka,
da se prostost kar sama s sabo meri,
ko z zrakom se nad mestecem pretaka:
takrat meščan se mestu ne zneveri
in zdi se, kot da mesto le nanj čaka,
zato to mesto moraš rad imeti,
četudi si potepel se po svetu.

Avgusta 1945, tri mesece po koncu morije
2. svetovne vojne, je s svojim rojstvom
prinesel dodatno veselje naš rojak Tone
Pretnar. Prišel je v paru s sestro Zvonko.
Obdarjen z izrednim spominom, mnogimi talenti in z osebnim garaštvom je v
samo 47 letih zapustil ogromen opus na
znanstvenem področju primerjalnega
verzoslovja, prevajanja, pesnjenja …
Njegov labodji spev so verzi za čudovito
20 september 2013

Bled: Inštitut Alpe ; Celje :
Društvo Mohorjeva družba, 2011

Avtor, nekdanji direktor TNP, je pri pregledu diapozitivov povsem slučajno na
planini Zasip na krnskem pobočju odkril zanimivo postavljene skale, ki so po
natančnejšem ogledu (tudi zračnih posnetkov) sestavljale nekakšen ovalni krog.
Glede na to, da se krog nahaja na planinskem območju, bi seveda najprej pomislili,
da gre za ogrado za živino. Vendar pa nekaj
zanimivih dejstev kaže na nekaj drugega …
V neposredni bližini kroga se nahaja bronastodobno najdišče, ki s svojimi skrom-

Spomin nanj negujemo v tržiški knjižnici,
ki nosi ime po njem, s podeljevanjem
mednarodne Pretnarjeve nagrade ambasadorjem slovenske književnosti in jezika

nimi artefakti ne omogoča natančnejše datacije, a vendarle. Na podlagi korozijskega
preoblikovanja skal so geologi ocenili, da
krog na tem mestu stoji že nekaj tisočletij.
Iz radiostezijskega vidika je notranjost
kroga zelo močna energijska točka, s
središčem v točki, ki deluje kot obredni kamen. Prvi jutranji žarek ob decembrskemu
sončnemu obratu posije čez točko, kjer sta
na krožnici dve od ostalih izrazito večji
skali. Ali so najdeni dokazi za prvi megalit, odkrit pri nas? Tudi primerjava dimenzijskih razmerij z zahodnoevropskimi in
ostalimi znanimi megaliti kaže na to.
V knjigi najdemo prispevke več avtorjev,
ki se ukvarjajo splošno s tradicijo kroga v
ljudskem izročilu, od sončnih koles do varovalnega risa ter krogov v bližini gradišč, na
katerih so bila domnevna predkrščanska
kultna mesta, ki si jih je kasneje prisvojila krščanska Cerkev za svoje obredne
prostore. Več smeri sodobne znanosti se
lahko združeno poda v lov za razumevanjem nekega prastarega reda in »načina
razmišljanja«, »za nekim drugim časom in
drugačnim duhovnim prostorom.«
			
Nejc Perko

po svetu, ki se podeljuje v Velenju, s Pretnarjevo spominsko sobo v knjižnici, ki
hrani 2.355 knjig iz njegove osebne zbirke
in seveda v svojih srcih.

med ljudmi

Sproščeno druženje invalidov - članov društva
invalidov Tržič
Jožica Laharnar

Tradicionalno družabno srečanje, ki ga
društvo organizira enkrat letno, poteka
vselej veselo, sproščeno in razigrano. Tudi
tokratno je bilo več kot uspešno, saj se je
že v dopoldanskih urah v podljubeljski
dvorani kljub poletni vročini zbralo nekaj
več kot 100 invalidov.
Prisostvovali so predstavniki drugih
gorenjskih invalidskih društev, invalidi
iz pobratenega društva iz Nove Gorice
ter naši nekdanji člani, ki so nastanjeni v
domu starostnikov v Ročevnici. Za težke
invalide smo organizirali prevoz s kombijem, za vse ostale pa z avtobusom. Poskrbeli smo, da ni bil nihče žejen in lačen, v
kulturnem programu pa so nas z lepo zapetimi zimzelenimi melodijami presenetili podljubeljski pevci, Fantje izpod treh
bregov ter brhke plesalke country glasbe,

pri katerih sodelujeta tudi članici našega
društva. Poseben ples so namenile naši
najstarejši udeleženki za njen 92. rojstni
dan. Da so se udeleženci srečanja lahko
zavrteli na plesišču, je s svojo harmoniko
poskrbel Janez Kogovšek.
Toliko nas je bilo.

"Najstarejša udeleženka med svojimi
plesalkami"

Glavni cilj srečanja je bil tudi tokrat
dosežen, namreč sproščeno druženje
članov, medsebojni pogovori, obujanje
spominov ter ustvarjanje novih stikov.
Posebna zahvala velja vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi
srečanja, še posebej vsem nastopajočim v
kulturnem programu, ki so se odpovedali
honorarju ter gospodu Vinku Grašiču, ki
je tudi tokrat brezplačno opravil prevoz
najtežjih invalidov.

Peljimo jih na morje
Noelle Kavčič, sekretarka OZRK Tržič

Zaradi socialne ogroženosti veliko staršev
otrokom ne more privoščiti morja. Z akcijo "Peljimo jih na morje!" jim to omogoči
Rdeči križ Slovenije, ki je v preteklih letih
na morje peljal 2042 otrok in 645 starejših
iz socialno ogroženih družin. V teh časih
vedno več otrok med počitnicami ostaja
doma, zato RK Slovenije, ki je najstarejša
dobrodelna organizacija v Sloveniji,
starejšim in otrokom z zbranimi sredstvi
omogoči sedem nepozabnih dni morskih
počitnic v letovišču.
Veliko teh otrok morja sploh še ni
videlo. Nekateri pridejo na letovanje z najosnovnejšo prtljago, zato jih
RK s pomočjo donatorjev opremi s
potrebščinami za lažje bivanje. Usposobljeni vzgojitelji, pedagogi in prostovoljci, ki skrbijo za varnost otrok, vsako
leto pripravijo zdravstveno-vzgojne in
animacijske programe ter ustvarjalne delavnice. Največ programa poteka zunaj
zaradi edinstvene klime Debelega rtiča.
Za nekatere predstavlja raj na zemlji, ki ga
marsikdo doživi samo enkrat v življenju.
Iz občine Tržič smo v začetku avgusta
na Debeli rtič peljali 8 otrok iz socialno
šibkejših družin. Otroci med 6. in 15.
letom so za letovanje prejeli tudi kopalke
podjetja Nancy iz Naklega. Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali po svojih
zmožnostih in tako omogočili otrokom
letovanje na morju.

V tem mesecu smo pomagali tudi 30
otrokom in njihovim staršem z darovanjem šolskih potrebščin, ki smo jih v veliki
večini zbrali z vašo pomočjo in z junijskov
zbiralno akcijo na osnovnih šolah. Lepo
se zahvaljujemo vsem, ki ste se odzvali
na akcijo in darovali šolske potrebščine za
socialno ogrožene otroke.
Občane obveščamo, da na OZRK Tržič
redno izvajamo mesečne tečaje prve
pomoči za voznike motornih vozil, septembra 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 prvo pomoč na
delovnem mestu. Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki
krajevno ločeni enoti in vsaki delovni
izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
Osnovni program usposabljanja delavcev
za prvo pomoč traja 6–8 ur z izpitom oziroma preizkusom usposobljenosti in ga je
potrebno obnavljati na 5 let.

Več informacij na tel.:
04 597 16 90 ali po e-pošti:
trzic.ozrk@ozrks.si.
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Pestro poletje v Društvu upokojencev Tržič
Ambrož Teran, Zvonka Pretnar

druženja, petja našega moškega pevskega zbora in plesa, je potekalo pestro
športno in rekreacijsko dogajanje. V
streljanju, pikadu, balinanju in lokostrelstvu je bilo skupaj kar 240 nastopov,
kar je res razveseljivo, saj se nam vsako
leto pridružijo novi člani, ki se zanimajo
tudi za to dejavnost. Bilo bi jih še več,
pa nam je zmanjkalo časa. Naj nam bo
to v opomin, da naslednje leto to prijet-

Za uvod v poletje je naše društvo organiziralo meddruštveni pohod od Brezij pri
Tržiču, preko Leš do Popovega in nazaj
na Brezje. Udeležilo se ga je preko osemdeset pohodnikov. Pravo presenečenje je
bil sprejem v Lešah, ki so ga pripravile
Leske, in ogled spominske sobe Sunite
Williams ter razstave o Franciju Štruklju.
Pokušina sirov v sirarni Cotelj na Popovem je spodbudila pohodnike k nakupu
in presenečeni domačini so bili v zadregi,
ko je skoraj zmanjkalo sira. Prijetno
razpoloženje na Brezja ob dobri malici je
priznanje organizatorjem in vodji pohoda
Janku Megliču.
Tradicionalni piknik Pr' Trnovc' je privabil preko 150 članov. Poleg prijetnega

Piknik Društva diabetikov Tržič
Ana Marija Hafner

Tradicionalno smo se člani društva diabetikov konec julija zbrali pri brunarici ob
teniških igriščih v Podljubelju. Bil je lep
in vroč poletni dan, ko smo prihajali na
srečanje. Kot vedno smo hrano pripravljali sami in že ob prihodu je prijetno
dišalo po pečenju na žaru. Udeleženci
so zadovoljni kramljali in povsod je bilo
čutiti sproščeno razpoloženje. To idilo je
zmotil »veseli ribolov«; to je vedno zabavni del piknika, saj se »ribiči« podajo
na zabaven lov. Letos ribnika sicer niso
izpraznili, pa vendarle je bil prispevek
društvu kar zadovoljiv. Zato velja zahvala vsem tistim, ki so nam »ribe« prispevali, teh pa ni bilo malo. Druženje se
je ob dobrem kosilu, pečeni zelenjavi in
satarašu nadaljevalo pozno v popoldne,
saj je bilo vreme res naklonjeno. Srečali
so se stari znanci, obiskala nas je pa tudi
podžupanja Andreja Potočnik.
22 september 2013

no druženje in nastope v teh disciplinah
podaljšamo za kakšno urico.
Na koncu pa še zahvala OPTIKI ALEKSANDRA, saj je prispevala vseh 24 nagrad, ki so jih prejeli trije prvouvrščeni v
vseh kategorijah.
Letovali smo v Izoli, se vsak četrtek vozili kopat na Debeli rtič, saj je marsikdo
zamenjal dopust na morju za tedensko
kopanje. Tudi izlet na Višarje je na Dan
državnosti postal tradicionalen. Omeniti
velja še ekskurzijo v Zeliščarstvo Majes
na Dolenjskem, ki je zadovoljila ljubitelje zdravilnih rastlin.

med ljudmi

Ena prvih železnic svoje vrste na Slovenskem (2. del)
Nejc Perko

V prejšnji številki smo pisali o zgodovini gozdne železnice barona Borna v
Jelendolu. Kakšni pa so spomini ljudi na
lokomotivo, oz. kot so ji rekli domačini,
na »mašino«? Gospa Frančiška Toporiš,
sedaj varovanka Doma Petra Uzarja, ima
lep in bogat spomin na čas v službi barona Borna, nekaj teh spominov je delila
tudi z avtorjem teksta. Življenje gospe
Frančiške je bilo v tem času precej povezano z gozdno železnico. Z družino so
namreč živeli v Medvodju, zato so se
kot otroci, ki so hodili v šolo v Dolino,
velikokrat peljali do Jelendola oz. Puterhofa (do žage) kar z vlakom. Če je bil
le prostor. Voznik lokomotive Ferjan
Potočnik jim je dovolil, da so se peljali z
njim v lokomotivi. S tem jim je bilo prihranjenega precej pešačenja.
Člani njene družine so sicer imeli na
baronovi posesti različne zadolžitve.
Z mamo sta pozimi odmetavali sneg s
tračnic, da je transport lahko nemoteno
potekal. Veliko težavo so predstavljali
snežni plazovi, kar je na trasi nekdanje
železnice in zdajšnje ceste še vedno aktualen problem. Obe sta tudi delali na
postaji v Medvodjah. Popisovali sta les,
ki so ga furmani pritovorili do mesta natovarjanja na vlak. Merili in zapisovali
sta količine, za katero je vsak furman

dobil ustrezno potrdilo. Kakšni pa so
spomini na sam vlak? Gospa se spomni
po pripovedovanju drugih, da vlaka niso
v celoti pripeljali v Jelendol, ampak po
delih in so ga potem tu sestavili. Na vrhu
lokomotive je bil »pigel«, skozi katerega je tekla elektrika, ki je poganjala
vlak. Kako hitro je vozil vlak? »Ni šlo
prehitro, tako da je bila vožnja prijetna.«
Kako je vse skupaj delovalo? Voznik je
za uravnavanje hitrosti uporabljal posebno ročico. Poleg njega je vlak upravljal še
zaviralec Franc Pavec , ki je na zadnjem,
5. oz. 6. vagonu, nadziral hitrost kompozicije pri vožnji proti Jelendolu. Voznik
je imel v lokomotivi vedno pripravljena
dva zaboja mivke. Tako je v primeru, če
je bila tračnica mokra ali pa je lokomotiva obstala, potrosil mivko in vlak je
lahko peljal dalje. Sicer pa nesreče niso
bile redke. Razmik med tračnicami je
bil namreč neenakomeren, zato je prihajalo do iztirjanj. Ob takih primerih je
bilo potrebno kar najhitreje sklicati večje
število razpoložljivih delavcev, ki so
postavili kompozicijo na tire in ponovno
naložili tovor.
Z vlakom so tovorili izključno hlodovino
različnih obsegov, prevladovala je smreka. Do postaje v Medvodjah so les
pritovorili furmani, ki so bili v večini

iz sosednjega Loma pod Storžičem in
večinoma vsak s po enim konjem. Podatek, da je posamezen hlod vleklo 4-5
konj, nam veliko pove o moči »mašine«.
Primerna za nadaljnjo obdelavo in s tem
vrednejša je bila smreka, medtem ko se je
bukev večinoma uporabljala za kurjavo.
Eden najlepših spominov, ki jih ima gospa Toporiš na otroštvo, pa je prav tako
povezan z »mašino« in spada v božični
čas. Bornova družina je namreč vsako
leto na božično večerjo v graščino povabila otroke iz svoje posesti. To je bil res
poseben dogodek. Večerja je bila prava
pojedina: bel kruh, kakav, piškoti …
Takrat so z božične jelke potresli sladkarije in jih razdelili med otroke. Ob
tej priložnosti so dobili tudi rabljena
oblačila: obleke, rokavice, kape,
čevlje … Posebej za to priložnost je
prišel vlak v Medvodje in odpeljal gospo
in njenega brata v graščino, po večerji pa
tudi nazaj domov.
S tem končujemo zgodbo o gozdni
železnici v Jelendolu. Z veseljem pa jo
bomo dopolnili z vašimi pripombami in
spomini. Na napako v prejšnjem članku
je opozoril dr. Bojan Knific; l. 1903
železnice še ni bilo, nastala je leta 1913.
Zahvaljujemo se za informacijo. Veseli
smo vsakega vašega odziva.

Transplantirani bolniki
na Zelenici

športno - rekreativni, kulturni in socialni
programi. Pomembno poslanstvo našega
društva je promocija darovanja organov
in zdravljenja s transplantacijo. S pojavljanjem v medijih skušamo širšo javnost
opozoriti na pomembnost darovanja organov in potrebo po transplantaciji.
Pred devetimi leti smo v Tržiču organizirali srečanje bolnikov s presajenimi
jetri in med drugim smo se ustavili tudi
na Ljubelju. Že takrat smo se spogledovali z okoliškimi hribi in načrtovali pohod
na Zelenico, če bi kdaj zbrali dovolj pohodnikov pri društvu, da bi organizirali
planinsko sekcijo. Pa smo jo, že čez dve
leti in potem vsako leto organizirali pohode na nižje hribe in v sredogorja.
15. junija 2013 je planinska
sekcija za svoje člane organizirala pohod na Zelenico. Več
kot polovica pohodnikov je bila
bolnikov s presajenimi organi.
Ostali (11) so bili naši spremljevalci, ki so tudi včlanjeni
v društvo. Vodja Gorniškega
učnega centra Stanko Koblar
nam je uredil, da smo dobili za
vodnika Janka Megliča, najbolj
prizadevnega člana PD Tržič
za ohranjanje gorske narave.
Pod njegovim vodstvom smo

se odpravili proti prvemu cilju, Planinskemu domu na Zelenici. Nekateri, bolje
uhojeni, so imeli strumni korak, drugi
bolj počasnega, odvisno, koliko nam
zdravje dopušča za rekreacijo oziroma
koliko sami naredimo zase. Med vmesnimi postanki smo lahko prisluhnili besedam vodnika Janka, ki nam je povedal
ogromno zanimivosti s tega področja,
za vse ljubitelje cvetja pa je bila narava
ob poti prava paša za oči. Najdlje smo se
zadržali na rastišču lepega čeveljca, rože,
ki je po mojem mnenju najlepša v našem
koncu in srečo smo imeli, da je bila ravno
te dni v polnem razcvetu.
"Vabimo vas k ogledu fotografij na
www.transplant.si."

Metka Kosem

Slovensko društvo Transplant je prostovoljno, nepridobitno, humanitarno
društvo, ki deluje v javnem interesu.
Združuje bolnike s presajenimi organi
vseh vrst, njihove svojce in medicinsko
osebje s področja transplantacije.
Transplantacija
bolnikom
bistveno
izboljša ali celo reši življenje. Bolniki,
ki so bili v bolezni psihično in fizično
popolnoma izčrpani in v stanju osnovnih
življenjskih funkcij, se po transplantaciji začnejo vključevati v vsakdanje
življenje. Fizična in psihična rehabilitacija je dolgotrajna. Najpomembnejše je
gibanje bolnikov, ki ohranja in podaljšuje
življenjsko dobo presadka. Zaradi bolezni in kasneje tudi presaditve, imajo bolniki ovirane možnosti šolanja, kratke
delovne dobe, šibek socialni status, omejene možnosti zaposlitve in upokojevanja. Bolniki potrebujejo tudi socializacijo,
informiranje in izobraževanje na teh
področjih. Društvo pomaga z različnimi
programi: informiranje in izobraževanje,

tržičan 23

po domovini in v svet

Usaka vas ima suj glas
Melanija Primožič

S skupino Lesk iz Leš pri Tržiču smo
bile zelo vesele povabila na letošnji prvi
narečni večer, ki je bil 12. julija 2013 na
lepo obnovljenem vaškem trgu v Šmarjah
nad Koprom. Nastopile smo skupaj s
Šavrinskimi godci in Ljubo Vrtovec Pribac iz krožka, v katerem se ukvarjajo z
istrsko nošo.
Jožica Koder je predstavila tržiško govorico in zanimivosti našega mesta. Rezka
Švab in Majda Valjavec sta predstavili
svoja planinska lonca z zanimivostmi s
planšarij. Breda Nemc je na izviren način
predstavila gorenjsko narodno nošo, sama
pa sem recitirala pesmi tržiškega ljudskega pesnika Vojteha Kurnika in nekaj
pesmi iz knjige Stare tržiške zaljubljene,
ki jih je v svoji knjigi zbrala prof. Vida
Dežman.
Nastop so zaključile Leske s petjem pesmi, ki so navdušile nabito poln avditorij

Vlak odpeljal že 10.!
Nina Bohinjc

V soboto, 13. julija, je s kranjskega
perona že desetič odpeljal vlak na
Čelovnik. Letos se je tega enotedenskega izleta udeležilo kar 10 otrok, spremljali pa sta nas Metka Kokalj in Joži
Seifert. Vsi smo se imeli super. Zabavali smo se ob družabnih večerih, odšli
z vlakom v Zdravilišče Laško, se sončili
na čelovniški plaži in počeli še veliko
drugih zabavnih stvari. Tam pa se nismo
samo zabavali; smo tudi pomagali na
kmetiji, kjer smo pobirali kamenje in
pospravljali seno. Sami smo tudi spekli
pravi kmečki kruh iz krušne peči.
Naslednji dan so se nam na obilnem kosilu pridružili tudi naši starši. Odšli smo
in spet bomo prišli; drugo leto.

Fotografija iz vesolja
Zvonka Pretnar

Astronavtka Sunita Williams si je visoko
nad atmosfero privoščila vakuumsko pakirano suho klobaso, ki jo je izdelal Bill
Ažman iz Clevelanda (Ohio). Sodi v tretjo generacijo Ažmanov, ki se ukvarjajo
s predelavo in sušenjem mesa po starih
receptih. Stari oče izhaja z Bistrice pri
Podbrezjah, stara mama pa z Iga.
24 september 2013

na sredi vzorno prenovljenega in urejenega vaškega trga. V občinstvu izrečen
stavek: »Tako lepo so pojale,« je zagotovo
Leskam v spodbudo in veselje za nadaljnje nastopanje.
Na koncu prireditve sem se zahvalila
organizatorjem za omogočen nastop in
jih prijazno povabila, da nas obiščejo
v Tržiču, če ne prej, na tradicionalni

Šuštarski nedelji v septembru.
Posebna zahvala za povabilo, plačilo
potnih stroškov in bogato pogostitev z
lokalnimi dobrotami gre poleg organizatorja Založbe Libris tudi naši rojakinji
iz Kopra, gospe Miši Kovačič, ki nas je
predlagala za nastop na narečnem večeru
v Šmarjah, prijetni vasici nad Koprom.
Iskrena hvala.

vabila, obvestila, razpisi

Poziv za pripravništvo

postopku, ki ga izda pristojno okrajno
sodišče.

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, na podlagi 124. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
21/2013), prvega odstavka 33. člena in
drugega odstavka 108. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
63/2007, 65/2008 in 40/2012-ZUJF; v
nadaljevanju ZJU) ter Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni
list RS, št. 28/2009) poziva zainteresirane
kandidate k opravljanju

3. pisno izjavo, da za namen tega poziva
dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence.

VOLONTERSKEGA
PRIPRAVNIŠTVA

Šteje se, da ima kandidat ustrezno raven
potrebnega znanja slovenščine, če je
izobrazbo sedme stopnje dosegel na slovenski šoli. Kandidati, ki nimajo končane
ustrezne slovenske šole, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem
izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se
šteje, da visoko raven aktivnega znanja
slovenščine obvlada, kdor je uspešno
opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oz. tej ustrezno štiriletno srednjo šolo.

in sicer za naslednje kandidate:
1 kandidat s končano geografsko smerjo
izobrazbe - dokončana najmanj visoka
strokovna izobrazba/ prva bolonjska
stopnja (v Uradu za urejanje prostora),
2 kandidata s končano smerjo novinarstva,
komunikologije,
tržnega
komuniciranja, odnosov z javnostmi,
medijskih in komunikacijskih študij,
slovenistike, ekonomije – dokončana
najmanj visoka strokovna izobrazba/
prva bolonjska stopnja (v Uradu za
gospodarstvo in gospodarske javne
službe ter Tajništvu).
Za opravljanje volonterskega pripravništva
brez sklenitve delovnega razmerja lahko
kandidirajo kandidati, ki izpolnjujejo
pogoje za pripravnika v skladu z ZJU
in Pravilnikom o trajanju pripravništva,
načinu, poteku in programu usposabljanja
pripravnikov.
Kandidati morajo k prijavi obvezno
predložiti:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo kandidata:
da je državljan Republike Slovenije,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ali predložiti potrdilo o
nekaznovanju, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
ali predložiti potrdilo, da ni v kazenskem

4. v primeru, da kandidat nima končane
ustrezne slovenske šole, mora prijavi priložiti posebno potrdilo uradno
pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem
izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o opravljanju volonterskega
pripravništva brez sklenitve delovnega
razmerja. Pogodba se sklene za določen
čas trajanja pripravništva – 10 mesecev.
Volonterskemu pripravniku pripada:
povračilo stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, povračilo prevoza na
delo in z dela ter povračila stroškov na
službeni poti).

Plesni tečaj
Drage Tržičanke, Tržičani, pridružite
se najboljšim!

Volonterskemu pripravniku ne pripada:
denarno nadomestilo za opravljeno delo,
regres za letni dopust.
Volonterski pripravniki so zavarovani v
skladu z 20. členom ZPIZ-2 za invalidnost,
telesno okvaro ali smrt, ki je posle-dica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.
Pripravnik volonter po uspešno končanem
pripravništvu prejme potrdilo. Opravljeno pripravništvo se šteje za pridobljene
delovne izkušnje posameznika.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali v
prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, ter v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni
proces.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki,
ki se pošlje v zaprti ovojnici z označbo
»Volontersko pripravništvo« na naslov
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni
strani Občine Tržič, www.trzic.si in glasilu občine Tržič (Tržičan). Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov obcina.trzic@trzic.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri oz. neizbiri
obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o pozivu in opravljanju volonterskega pripravništva daje
direktor občinske uprave, g. Drago
Zadnikar, tel. št. 04/ 5971 510.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Št. zadeve: 1001-0009/2013-21
Tržič, 30.8.2013
mag Borut Sajovic
Župan

Vabljeni na brezplačne dneve plesa,
joge in salse. Prvi teden v septembru
smo za vas s priznanimi slovenskimi
trenerji pripravili posebna plesna
doživetja!
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Poziv za posredovanje predlogov za imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov
oz. zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Tržiški muzej
V skladu z določbami Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški
muzej (Uradni list RS, št. 2/2012; v nadaljevanju: Odlok), svet
javnega zavoda Tržiški muzej poleg dveh predstavnikov ustanovitelja ter enega predstavnika zaposlenih, sestavljata tudi dva predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Mandat članom
sveta javnega zavoda traja 5 let. Na podlagi 20. člena Odloka, predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti imenuje na podlagi
javnega poziva, v soglasju s Kulturniško zbornico Slovenije, župan
Občine Tržič na predlog društev občine ustanoviteljice in druge zainteresirane javnosti iz Občine Tržič.
Sedanjemu svetu javnega zavoda Tržiški muzej se mandat zaključi
v mesecu decembru 2013, zato vas prosimo, da ob upoštevanju

zgoraj navedenega posredujete predloge za imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega
zavoda Tržiški muzej na naslov Občina Tržič, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v
zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Tržiški
muzej«, najkasneje do 30.9.2013. Prosimo tudi, da predlogu obvezno
priložite pisno soglasje h kandidaturi (izjavo prilagamo, najdete pa jo
tudi na www.trzic.si).
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Št. zadeve: 032-0005/2010, datum: 30.8.2013

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Janez Meglič, l.r.
		

SOGLASJE
Podpisani(a) ________________________, rojen(a)_________________________, s stalnim prebivališčem _________________________,
po poklicu ________________________________, delo, ki ga opravljam _____________________________________________________
dajem nepreklicno soglasje k predlogu za imenovanje _____________________________________________________________________
Podpisani soglašam tudi z objavo mojih osebnih podatkov v medijih in na svetovnem spletu.
Datum:__________________________________

Podpis (kandidata):___________________________________

Kratka obrazložitev predloga:
Datum:__________________________________

Podpis (predlagatelja): ________________________________

Poziv za posredovanje predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije
Na podlagi 35. in 38. Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07-UPB3, 45/08 in 83/12; v nadaljevanju: ZLV) občinsko volilno
komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani
volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih
političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet za mandat
štirih let.
41. člen ZLV določa, da občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev v občinski svet; potrjuje posamične kandidature oziroma
liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov; določa volišča; imenuje volilne odbore; ugotavlja rezultate

glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter
daje poročila o izidu volitev; opravlja in vodi neposredno tehnično
delo v zvezi z volitvami; opravlja druge naloge, ki jih določa ZLV.
Sedanja občinska volilna komisija je bila imenovana na 25. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 12.11.2009. Ker bo njen
mandat kmalu potekel, vas pozivamo, da ob upoštevanju zgoraj
navedenega posredujete predloge za imenovanje novih članov v
občinsko volilno komisijo na naslov Občina Tržič, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje občinske volilne
komisije«, najkasneje do 30.9.2013. Prosimo, da predlogu obvezno
priložite pisno soglasje h kandidaturi (izjavo prilagamo, najdete pa
jo tudi na www.trzic.si).

Št. zadeve: 032-0005/2010, datum: 30.8.2013

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Janez Meglič, l.r.
		

SOGLASJE
Podpisani(a) ________________________, rojen(a)_________________________, s stalnim prebivališčem _________________________,
po poklicu ________________________________, delo, ki ga opravljam _____________________________________________________
dajem nepreklicno soglasje k predlogu za imenovanje _____________________________________________________________________
Podpisani soglašam tudi z objavo mojih osebnih podatkov v medijih in na svetovnem spletu.
Datum:__________________________________

Podpis (kandidata):___________________________________

Kratka obrazložitev predloga:
Datum:__________________________________
26 september 2013

Podpis (predlagatelja): ________________________________

Poziv za posredovanje predlogov za imenovanje
Uredniškega odbora glasila
občine Tržič
V skladu z določbami Odloka o glasilu
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 65/97 in
1/02) ima glasilo Občine Tržič odgovornega
urednika, pomočnika odgovornega urednika in člane uredništva, ki skupaj tvorijo
uredniški odbor glasila. Odgovorni urednik
je odgovoren za uresničevanje uredniške
politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila. Pomočnik odgovornega urednika pomaga odgovornemu uredniku pri
urejanju in pripravljanju besedil ter skupaj
z uredniki oblikuje vsebino posamezne
številke. Člani uredništva pa pokrivajo
področja zgodovine, gospodarstva, kulture,
športa, lokalne samouprave, mladinske in
lokalne kronike ter razvedrila v občini Tržič.
Štiriletni mandat uredniškemu odboru je
bil podeljen na 25. redni seji Občinskega
sveta Občine Tržič, dne 12.11.2009. Sestava
uredniškega odbora se je do danes zaradi
nekaterih odstopov članov spremenila.
Glede na to, da bo mandat uredniškega odbora glasila kmalu potekel, vas prosimo, da
ob upoštevanju zgoraj navedenega posredujete predloge za imenovanje uredniškega
odbora glasila Občine Tržič za mandatno
dobo štirih let na naslov Občina Tržič,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje
uredniškega odbora glasila Občine Tržič«,
najkasneje do 30. 9. 2013. Predlagatelje
prosimo, da v predlogu poleg kandidata
navedejo tudi, katero področje naj bi predlagani kandidat pokrival. Prosimo tudi, da
predlogu obvezno priložite pisno soglasje h
kandidaturi (izjavo prilagamo, najdete pa jo
tudi na www.trzic.si).

Kulturno društvo Kruh Križe in
Območna izpostava JSKD Tržič
vabita na

8. VIKEND SMEHA
PRED KULTURNIM DOMOM KRIŽE
od 5.9. do 8.9.2013
V primeru slabega vremena
bo prireditev v dvorani.

četrtek, 5.9.2013, ob 20. uri:

ZASPITE, ČE VAM REČEM
KD Kruh Križe

petek, 6.9.2013, ob 20. uri:

TA VESELI DAN ali NEŽKA MA TIČEK
KD Gledališče Velenje

sobota, 7.9.2013, ob 20. uri:

KRČMARICA
KD Ribno

nedelja, 8.9.2013, ob 20. uri:

DAMSKI KROJAČ
KD Mekinje

GREMO V KINO(TEKO)*
v KULTURNI DOM KRIŽE
od 13.9. do 15.9.2013
VIKEND ČRNO-BELIH
FILMSKIH KOMEDIJ
Prireditve so omogočili:
KD Kruh Križe, JSKD OI Tržič, Občina Tržič, KS Križe

Gremo v kino(teko) 8. vikend smeha

vabila, obvestila, razpisi

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!
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pokukajte čez Karavanke
PREDSTAVITEV TRŽIČA TER TRŽIŠKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA
NA SEJMU HERBSTMESSE 2013
Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič se bo v sodelovanju z Občino Tržič
predstavila na sejmu Herbstmesse v Celovcu, ki bo potekal

od 11. do 15. septembra 2013.
Ogledali in izkusili boste lahko:

• atraktivno turistično ponudbo (staro mestno jedro,
Dovžanova soteska, planinarjenje in gorništvo)
• tradicionalno kakovostne obrti, preoblečene za novo tisočletje
(obutev in tekstil)
• okusna kulinarična doživetja (od tradicije do sodobnosti)
• kakovostne izdelke in storitve obrti in podjetništva za vsak dan.

Obiščite nas in pokukajte v Tržič – mesto v malem,
ki ga bomo postavili za vas.

Loiblpass Ljubelj
12 km
Tržič
in omogočanje aktivnega vključevanja v družbeno in politično
življenje ter sprejemanje konstruktivnih predlogov in mnenj na
posameznih področjih.

Skupaj zmoremo več
OO SDS Tržič z oktobrom 2013 začenja z rednimi tedenskimi
uradnimi urami, ki bodo potekale vsak torek od 19h do 20h v
prostorih krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču (Ročevnica 61).
Vljudno vabljeni člani, simpatizerji stranke in občani na prijeten
in konstruktiven pogovor, izražanje predlogov, pobud, mnenj in
vprašanj ob skodelici kave, soka in prigrizku.
V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, kako pomembno je obveščanje članov o aktualnem političnem dogajanju

28 september 2013

Na uradnih urah bo mogoče spoznati koncept delovanja stranke
in se tudi aktivneje vključiti v samo delovanje, predvsem spodbujamo samoiniciativnost in novo motivacijo, ki bo stranki prinesla
poživitev. V Tržiču sta namreč poleg SDS aktivna tudi Slovenska
demokratska mladina (SDM) in Klub seniorjev in seniork (KSS), ki
prav tako potrebujeta nove aktivne in zainteresirane člane.
Svoje predloge, pobude, mnenja in vprašanja lahko pošljete tudi
na elektronski naslov predsednik@trzic.sds.si. Vljudno vas vabijo
predsednik OO SDS Tržič mag. Klemen Grašič, predsednik SDM
Tržič Jure Ferjan in predsednik KSS Tržič Đuro Hrkalović.

Se vidimo od 1. oktobra 2013 dalje!

koledar prireditev
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

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen
tudi na spletni strani www.trzic.si/prireditve
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nedelja, 1. 9., od 8. do 19. ure v Tržiču
46. ŠUŠTARSKA NEDELJA; Turistično društvo Tržič in Občina Tržič
nedelja, 1. 9., od 8. do 19. ure v Galeriji Atrij Občine Tržič
RAZSTAVA TRŽIŠKIH PREDELOVALCEV USNJENIH KOŽ; Območna obrtnopodjetniška zbornica Tržič in Tržiški muzej
nedelja, 1. 9., od 8. do 18. ure v Kurnikovi hiši
RAZSTAVA ROKODELSKO ČEVLJARSTVO in USTVARJALNO DOŽIVLJAJSKE DELAVNICE; Tržiški muzej
torek, 3. 9., od 18. do 19. ure v Bistrici
MERJENJA DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič
od četrtka, 5. 9., do nedelje, 8. 9., iz Tržiča
LETOVANJE V IZOLI; Društvo upokojencev Tržič
četrtek, 5. 9., ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE ZAKLADI GORENJSKE; Tržiški muzej
četrtek, 5. 9., ob 20. uri pred Kulturnim domom Križe
8. VIKEND SMEHA: KD Kruh Križe: ZASPITE, ČE VAM REČEM; KD Kruh Križe
in OI JSKD Tržič
petek, 6. 9., ob 20. uri pred Kulturnim domom Križe
8. VIKEND SMEHA: KD Gledališče Velenje: TA VESELI DAN ALI NEŽKA MA TIČEK;
KD Kruh Križe in OI JSKD Tržič
petek, 6. 9., ob 20. uri v Tržiškem muzeju
MUZEJSKI VEČER; KONCERT AVTORSKE IN LJUDSKE GLASBE glasbene sekcije
Kulturnega društva Bistrica pri Tržiču; Tržiški muzej in Kitarski ansambel Svarun
sobota, 7. 9., iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: STOL 2236 m iz Avstrije; Planinsko društvo Tržič
sobota, 7. 9., iz Tržiča
IZLET: ŽUŽEMBERK IN POHOD PO POREČJU TEMENICE; Društvo upokojencev Tržič
sobota, 7. 9., od 9. ure v Sebenjah in Žiganji vasi
TURISTIČNA PRIREDITEV »DRUŽINSKI POHOD PO POTI TREH ZVONOV«;
KS Sebenje, Občina Tržič in Občina Naklo
sobota, 7. 9., ob 10. uri na igrišču gostilne Pr'Benk
ZAKLJUČNI TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI; Jure Rakar-Gostilna Pr'Benk
sobota, 7. 9., od 10. ure dalje v prostorih knjižnice dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič
sobota, 7. 9., od 17. ure dalje v Domu krajanov Podljubelj
ŠENTANSKI DNEVI 2013: PIKADO IN METANJE PLOŠČKOV; KS Podljubelj, Športno
društvo Podljubelj, PGD Podljubelj
sobota, 7. 9., ob 20. uri pred Kulturnim domom Križe
8. VIKEND SMEHA: KD Ribno: KRČMARICA; KD Kruh Križe in OI JSKD Tržič
nedelja, 8.9., ob 7. uri na mejnem prelazu Ljubelj
17. HRASTOV MEMORIAL, gorski preizkus starodobnikov - oldtimerjev;
Avto – moto društvo Tržič
nedelja, 8. 9., od 14. ure dalje v Avtokampu Tominčev slap Podljubelj
ŠENTANSKI DNEVI 2013: KOŠARKARSKI TURNIR TROJK; KS Podljubelj,
Športno društvo Podljubelj, PGD Podljubelj

nedelja, 8. 9., ob 20. uri pred Kulturnim domom Križe
8. VIKEND SMEHA: KD Mekinje: DAMSKI KROJAČ; KD Kruh Križe in OI JSKD Tržič
ponedeljek, 9. 9., od 17. ure dalje v Domu krajanov Podljubelj
ŠENTANSKI DNEVI 2013: NAMIZNI TENIS; KS Podljubelj, Športno društvo
Podljubelj, PGD Podljubelj
ponedeljek, 9. 9., ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič
ponedeljek, 9. 9., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
LITERARNI VEČER Z ALENKO REBULA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
torek, 10. 9., ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič
sreda, 11. 9., ob 11. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 11. 9., ob 17. uri v Domu krajanov Podljubelj
ŠENTANSKI DNEVI 2013: ŠAHOVSKI TURNIR; KS Podljubelj,
Športno društvo Podljubelj, PGD Podljubelj
četrtek, 12. 9., ob 17. uri v Domu krajanov Podljubelj
ŠENTANSKI DNEVI 2013: DAN DRUŽABNIH IGER (Človek ne jezi se, Enka,
Activity); KS Podljubelj, Športno društvo Podljubelj, PGD Podljubelj
petek, 13.9., ob 9. in 16. uri (ogledi iz Čadovelj) ter ob 18. uri pri
Razstavno izobraževalnem središču Dolina v Dovžanovi soteski
DOVŽANOVA SOTESKA V NOVI PODOBI: prireditev ob zaključku projekta
»Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske«; vodeni ogledi, predstavitev
rezultatov projekta in družabno srečanje; Občina Tržič
petek, 13. 9., ob 16. uri v Avtokampu Tominčev slap (v primeru
slabega vremena bo prireditev pred Domom krajanov Podljubelj)
ŠENTANSKI DNEVI 2013: PREDSTAVITEV AIR SOFT EKIPE ŠD VEVRCE IN NJIHOVIH
DEJAVNOSTI; KS Podljubelj, Športno društvo Podljubelj, PGD Podljubelj
petek, 13. 9., ob 20. uri v Kulturnem domu Križe
GREMO V KINO(TEKO)* VIKEND ČRNO – BELIH FILMSKIH KOMEDIJ: NOČ V OPERI;
KD Kruh Križe in OI JSKD Tržič
sobota, 14. 9., od 8. do 13. ure na Trgu svobode
29. TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.
sobota, 14. 9., od 9. do 18. ure v Domu krajanov v
Lomu pod Storžičem
21. LIKOVNA KOLONIJA – LOM 2013; OI JSKD Tržič
sobota, 14. 9., od 10. do 11. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič
MERJENJA DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič
sobota, 14. 9., v jutranjih urah iz Tržiča
Pohod na letališču v Metliki; Društvo diabetikov Tržiča
sobota, 14. 9., od 11. ure dalje v Dirt parku Divjina v Križah
RED BULL WILD RIDE-največja letošnja prireditev za kolesarje prostega sloga
v Sloveniji; Športno društvo BMX klub Tržič, Red Bull in Red Bull Events
sobota, 14. 9., od 16. ure dalje v Podljubelju
ŠENTANSKI DNEVI 2013: VELIKA GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM LAJB;
KS Podljubelj, Športno društvo Podljubelj, PGD Podljubelj
sobota, 14.9., ob 20. uri v Kulturnem domu Križe
GREMO V KINO(TEKO)* VIKEND ČRNO – BELIH FILMSKIH KOMEDIJ: MLADI
FRANKENSTEIN; KD Kruh Križe in OI JSKD Tržič
nedelja, 15. 9., ob 11. uri izpred POŠ Podljubelj in ob 13. uri
v Avtokampu Tominčev slap
ŠENTANSKI DNEVI 2013: POHOD PO PODLJUBELJSKI DOLINI in ZAKLJUČEK Z
NOGOMETOM STARI : MLADI; KS Podljubelj, Športno društvo Podljubelj,
PGD Podljubelj
nedelja, 15. 9., ob 20. uri v Kulturnem domu Križe
GREMO V KINO(TEKO)* VIKEND ČRNO – BELIH FILMSKIH KOMEDIJ: VESELA
DVAJSETA LETA Z LAURELOM IN HARDYEM; KD Kruh Križe in OI JSKD Tržič
torek, 17. 9., od 18. do 19. ure v Bistrici
MERJENJA DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič
tržičan 29

koledar prireditev
sreda, 18. 9., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
PREDAVANJE MATJAŽA MASTNAKA: ZASADITVE JESENSKIH LEPOTIC;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 19. 9., ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 19. 9., ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 20. 9., v dopoldanskih urah iz Tržiča
POHOD OKROG BLEJSKEGA JEZERA, ZDRUŽEN S KOPANJEM;
Društvo diabetikov Tržič
petek, 20. 9., ob 16. uri v Osnovni šoli Bistrica
KUHARSKA DELAVNICA: IZDELAVA NAMAZOV;
Društvo diabetikov Tržič
petek, 20. 9., ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
DALMACIJA V TRŽIČU; KD Ignacij Hladnik Tržič
sobota, 21. 9., iz Križev
PLANINSKI IZLET: PRISANK; Planinsko društvo Križe
sobota, 21. 9., ob 17. uri v Križah
»EN GODEC NAM GODE, EN PEVEC PA POJE 2013«:
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ;
OI JSKD Tržič

Varnost doma – spletna trgovina
Srečko Jurgec s. p.
Tovarniška ul. 34
2319 Poljčane
www.varnost-doma.eu
V naši spletni trgovini ponujamo različne izdelke za varnost,
ki so varni, enostavni za uporabo in kakovostni, z nakupom
pa si povečate osebno varnost na vašem domu. Izdelki so
razdeljeni v štiri sklope in sicer: zaščita pred zastrupitvijo z
ogljikovim monoksidom (detektor monoksida), zaščita pred
požarom (gasilni aparat, detektor dima, Bonpet ampule,
požarna odeja), zaščita pred vlomi v stanovanja, hiše in kleti
(lomljenje cilindričnih ključavnic in obešank) ter tatvine
koles, koles z motorji itd.
Prepričan sem, da boste ob tehtnem razmisleku spoznali,
da bi bilo dobro za svojo varnost na domu kaj postoriti.
Priporočam vam ogled naše spletne trgovine.

sobota, 21.9., na teniških igriščih v Križah
DAN DRUŠTVA; Splošno športno društvo Tržič
sobota, 21. 9., ob 9. in 13. uri v Avtokampu
Tominčev slap v Podljubelju
MEDDRUŠTVENI POHOD IN 10-LETNICA KUHARSKIH DELAVNIC;
Društvo diabetikov Tržič
torek, 24. 9., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
JESENSKE BESEDARIJE upokojenih Tržičanov; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in
Društvo upokojencev Tržič
sreda, 25. 9., ob 11. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
od srede, 25. 9. do nedelje, 29. 9. iz Tržiča
IZLET V MAKEDONIJO; Društvo upokojencev Tržič
četrtek, 26. 9., ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 28. 9., iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: KROFIČKA (2083 M) IN STRELOVEC (1763 M);
Planinsko društvo Tržič
ponedeljek, 30. 9., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
DOMOZNANSKI VEČER: TOVARNE PROPADAJO – PRIJETNI SPOMINI OSTAJAJO;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Nagradno vprašanje:
Ogljikov monoksid je izredno nevaren plin, ki nastaja zaradi
nepopolnega izgorevanja goriv, ki vsebujejo ogljik, torej bencina, kerozina, naravnega plina, butana, propana, kurilnega olja,
lesa, premoga ali drugih goriv. Ali lahko ogljikov monoksid
zazna človek s svojimi čutili (vidom, vonjem, sluhom)?
1. nagrada : kupon 50 % popust ob nakupu v spletni trgovini
www.varnost-doma.eu
2. nagrada : kupon 40 % popust ob nakupu v spletni trgovini
www.varnost-doma.eu
3. nagrada : kupon 30 % popust ob nakupu v spletni trgovini
www.varnost-doma.eu
Popust velja za enkratni nakup izdelkov v spletni trgovini www.
varnost-doma.eu in sicer na končno ceno nakupa vseh izdelkov
razen NE VELJA za nakup izdelkov BONPET.
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.

Nagrajenci 5. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore
(frazo »krucefiks« uporablja predsednik republike g. Borut Pahor)
nagrajuje Destilarna Kavčič, so:

1. nagrado (puška, 750 ml, okrasna) prejme Karel Žohar, Kranjska cesta, Tržič
2. nagrado (smrekovec, 1l, 20%) prejme Juš Ažman, Kovorska cesta, Tržič
3. nagrado (brinjevec, 02l, 40%) prejme Jože Vester, Zvirče, Tržič
Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi boste obveščeni tudi po pošti.
30 september 2013

oglasi

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser
vozil Renault in Dacia

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

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

Dežurna
zobozdravstvena
ambulanta
Z Osnovnega zdravstva
Gorenjske so sporočili, da bo
poleg nedeljske in praznične
dežurne zobozdravstvene službe
za vse občane gorenjskih občin,
s 7. septembrom 2013 pričela
delovati tudi sobotna dežurna
zobozdravstvena ambulanta.
Delovni čas ambulante je
od 8. do 13. ure in sicer v prostorih
Zobne poliklinike Kranj.

Tržni dan v ritmu Gangnam style-a
Septembrski Tržni dan v Tržiču bo v znamenju plesa.
V soboto 14. septembra bosta ob 10h nastopila gosta,
19-letni Tim Treven in 18-letna Nives Dragan, člana
plesne šole Urška in varovanca trenerjev Zorana
Plohla in Tatsiane Lahnivovich, svetovnih prvakov.
Skupaj plešeta sedem let. Bila sta finalista in zmagovalca
državnih in tujih prvenstev, zmagovalca pokala Slovenije.
Lani sta kar 11-krat stala na zmagovalnih stopničkah!
Plesni klub Tržič in Plesni studio Špela bosta poskrbela za nastop v slogu rock'n'rolla, hip hopa, break dancea in za animacijo za naslovni Gangam style. Najmlajši
obiskovalci se bodo z njimi lahko naučili nekaj korakov
različnih plesov. Na tržnem dnevu bodo nastopile tudi aktualne prvakinje Svetovnega plesnega festivala v Lignanu

- plesalke članske tekmovalne skupine KUD Leyli. Že več let trenirajo pod vodstvom Iris Šober in se
zelo uspešno predstavljajo z orientalskim plesom, tako
doma kot v tujini. Na Tržnem dnevu bodo septembra
zaplesale dve izmed najbolj uspešnih koreografij.

Pomahajte poletju in zaplešite z nami v jesen.

tržičan 31

DOVŽANOVA SOTESKA V NOVI PREOBLEKI
Občina Tržič vabi na prireditev ob zaključku projekta »Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske«

v petek, 13. septembra 2013.

Program:
- 9.00 brezplačen voden ogled po razgledni učni poti (zbor na parkirišču v Čadovljah);
- 11.00 tiskovna konferenca v Razstavno-izobraževalnem središču v Dolini;
- 16.00 brezplačen voden ogled po razgledni učni poti (zbor na parkirišču v Čadovljah);
- 18.00 pozdrav župana in predstavitev rezultatov projekta v Razstavno-izobraževalnem središču v Dolini;
- 18.30 družabno srečanje.
Vljudno vabljeni!

mag. Borut Sajovic
župan Občine Tržič

