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Uvodnik
David Ahačič

Šele v november smo vstopili, pa že začenjamo 
s slovesi. Začeli se bomo poslavljati od ko-
ledarskega leta, do februarja 2014 se poslavlja 
Tržičan in s to številko jemlje slovo tudi trenutni 
uredniški odbor. V zadnjih letih smo poročali o 
številnih utrinkih, ki so zaznamovali naš kraj in 
njegove prebivalce; podpirali smo neštete ideje 
in začenjali najrazličnejše projekte. Z enim iz-
med njih se tudi poslavljamo … 

Nekateri ostri jeziki bi utegnili pripomniti, da je 
velikanska jama, ki pozdravlja obiskovalce na 
vhodu v mesto, namreč gradbena jama bodoče 
Gorenjske plaže, pravzaprav podoba naše 
občine in države nasploh. Da je zloglasna kriza 
iz naših krajev naredila globoke jame in brezna, 
iz katerih ne bomo več uzrli sončevega sijaja. 
A z le malo dobre volje – politične in obče – 
lahko v teh jamah gradimo znova in si ustvarimo 
drugačen svet. Če le ne bomo pozabili na svoj 
del odgovornosti, saj nihče ne bo opravil dela 
namesto nas.

Uredništvo se zahvaljuje članom uredniškega 
odbora, sodelavcem glasila, avtorjem prispev-
kov ter bralcem, zlasti tistim, ki ste v Tržičanu 
uspeli najti vedno kaj novega!
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skupnosti, v režiji in izvedbi KUD Križe. 
Pri olepšavi okolice kapele pa so nam 
pomagali tudi domačini prostovoljci.

Po izgradnji varne peš poti na Mlaki, 
pločniku Kovor-Zvirče (dokončanje 
manjkajočega odseka sledi v letu 2014), 
vaškega središča v Lomu in posodobitvah 
v Bistrici pri Lidlu, je to še ena od prido-
bitev, ki spodbuja in povečuje varnost v 
naši občini. Veliko dela nas še čaka. Tre-
nutno usklajujemo projekt pločnika na 
najbolj nevarnem delu med Kovorjem in 
Loko, pripravljamo idejo izvedbe nadal-
jevanja pločnika v Snakovem, iščemo 
rešitev za del varne poti ob državni cesti 
v Seničnem. V gorenjski projekt za novo 
evropsko finančno perspektivo 2014 
-2020 pa umeščamo kolesarsko stezo in 
pločnik od Zadrage do Križev. Z že doka-
zanim načinom dela, slogo in sodelovan-
jem bomo zagotovo zmogli.

Našo prihodnost bo 
zaznamoval odnos do 
starejših
Z drugimi besedami, kar sejemo, tudi 
žanjemo. Zato je zelo pomemben in do-
ber znak, da je ta setev v Tržiču bogata. 
Praznovanje 102-letnice ge. Tince Og-
ris je samo eden od takih dogodkov, ki 
združi, poveže, navda s toplino, upanjem. 
Skromno, tiho, prijazno in razumno gospo 
so obiskale podljubeljske prostovoljke 
Rdečega križa z neutrudno gospo Janc 
na čelu, pa razigrani in uglašeni domači 
Fantje s treh bregov, v družbi sosedov 
in sorodnikov smo bili veseli predsed-
nika Krajevne skupnosti g. Dragana. Piko 

rem živimo in delamo. Priznanje jemljem 
kot priznanje vsem ob prenovi ulic v sta-
rem mestnem jedru Tržiča in spodbudo za 
nadaljnje sodelovanje na področju razvoja 
in urejanja Tržiča ter tudi ostalih naselij v 
naši občini.

V slogi je moč
Zadovoljen sem, da nam je še pred zimo 
uspelo končati investicijo v Križah, 
ki pomeni varnost in zmago volje ter 
sodelovanja. Zahteven projekt se je zaradi 
lastniških razmerij in zahtevnosti uskla-
jevanja z državo ustavil leta 2005 ob 
gradnji prve etape pločnika proti Snako-
vem. Tokrat smo z veliko željo in uskla-
jevanjem zmogli in zmagali. Zahvala gre 
Direkciji za ceste, mojim sodelavcem z 
Jasno Kavčič na čelu, krajevni skupnosti 
Križe, Župniji in vsem sosedom. Poh-
valiti moram tudi izvajalca - Gorenjsko 
gradbeno družbo in delovodjo g. Lupšo. 
Krajani so zadovoljstvo nad pridobitvijo 
pokazali z udeležbo na odprtju in izvedbo 
izjemne akademije s presežnim domoljub-
nim sporočilom, ki ga je polepšala še 
predstavitev simbolov domače krajevne 

Tržič drugi v akciji  
Moja dežela, lepa  
in gostoljubna 
Na letošnjem srečanju gorenjskih 
turističnih delavcev, ki je potekalo 5. okto-
bra v Naklem, je Gorenjska turistična zve-
za podelila priznanja v akciji Moja dežela, 
lepa in gostoljubna. Tržič je v kategoriji 
srednjih mest zasedel drugo mesto, za 
Škofjo Loko in pred Radovljico. Priznan-
je za uspešno delo in prispevek k razvoju 
turizma na Gorenjskem ne pomeni, da je 
v Tržiču vse najlepše in najboljše, am-
pak dokazuje, da znamo prisluhniti drug 
drugemu in skupaj narediti korak naprej k 
lepšemu in bolj urejenemu okolju, v kate-
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na i pa so kot vedno postavili domači 
osnovnošolci, gospo je prišla pogledat kar 
cela šola. In če kaj, potem je to praktična 
šola sožitja vseh generacij.

Veliko k temu v naši občini prispeva tudi 
izjemno aktivno društvo upokojencev. 
Prostovoljstvo, druženje, organizacija 
dogodkov, izobraževanja in skrb za malo 
manj srečne je njihova pomembna vsak-
danja naloga. V oktobru pa so se ponovno 
izkazali z organizacijo srečanja za vse 
občanke in občane nad 85. letom. Hvala 
vam, dobrega razpoloženja in optimizma 
ni manjkalo.

Prizadevanjem v sožitju vseh generacij pa 
smo se z uspešno izvedenim javnim razpi-
som za invalidske, zdravstvene in humani-
tarne programe pridružili tudi v občinski 
upravi. Razpis za različne programe je 
obogatil dejavnost več kot petindvajsetih 
društev, vsebinsko so bili dani poudarki 
tudi skrbi za starejše, invalidne in osam-
ljene. Razdeljeno je bilo okrog 11.000 
evrov.
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S 1. julijem 2013 je Občina Tržič 
začela z urejanjem pločnika za pešce 
ob Snakovški cesti v Križah ob državni 
regionalni cesti R2-410/1134 Tržič – 
Kokrica in obstoječega križišča regio-
nalne in občinske ceste. 

Usklajevanje projektne rešitve s pogoji  
Direkcije Republike Slovenije za ceste 
(DRSC), v pristojnosti katere so vsi 
posegi na državne ceste, je trajalo dlje 
kot bi si želeli (skoraj leto in pol), saj 
smo morali v sklopu projektne dokumen- 
tacije predhodno izdelati tudi prometno 
študijo tega območja. Investicija je bila 
sicer načrtovana že za leto 2012, ven-
dar v proračunu nismo uspeli zagotoviti 
toliko sredstev, kot je pokazala projek-
tantska ocena. Po projektni dokumen-
taciji, s katero je soglašala tudi DRSC, 
smo pred pričetkom del z njimi podpisali 
služnostno pogodbo za dovolitev pose-
gov v državno cesto in pogodbo o ure-
janju medsebojnih razmerij ob izvedbi 
investicije. Nekaj časa nam je vzelo tudi 
usklajevanje oz. pridobivanje soglasij k 
nameravani investiciji s strani lastnikov 
nepremičnin ob trasi gradnje, a smo se z 
njimi uspeli dogovoriti. 

Na javnem razpisu je bil izbran izvaja-
lec del - podjetje Gorenjska gradbena 
družba d.d.. Tako se je v sklopu inves-

Ureditev hodnika za pešce ob Snakovški cesti v naselju Križe

Jasna Kavčič, foto: arhiv Občine Tržič

ticije izvedlo: manjkajoči del pločnika – 
hodnika za pešce v dolžini 80 m in širini 
1.60 m, v območju križišča pri trgovini 
Tuš smo ob stopnišču uredili nov hod-
nik za pešce v dolžini 20 m in širini 1.0 
m, zaradi boljšega vodenja prometa v 
križišču prestavili prehod za pešce, ki je 

tudi opremljen z novo javno razsvetljavo 
po zahtevah DRSC, ki veljajo za ureditev 
prehodov za pešce čez državno cesto, 
asfaltirali makadamski del pločnika ob 
Hladnikovi ulici v dolžini 20.0 m ter pre-
plastili državno cesto in obstoječi pločnik 
mimo župnišča (1200 m2 novih preplas-
titev). V državni cesti smo zamenjali 
133 m dotrajanega meteornega kanala, 
v pločniku ob cesti smo obnovili 159 m 
dotrajanega vaškega vodovoda, poskrbeli 
za kvalitetno ureditev odvodnjavanja in 
javne razsvetljave. Hkrati je Petrol plin 
d.d. izvedel tudi vgradnjo manjkajočega 
dela plinovoda, T-2 pa vgradnjo kanaliza-
cije za optični kabel v pločniku. Vrednost 
gradbene pogodbe je 115.404,51 EUR 
brez DDV oz.  140.793,50 EUR z DDV. 

Z investicijo, ki se je zaključila 30. 9. 
2013, smo na tem območju na novo ure-
dili dotrajano komunalno infrastrukturo, 
hkrati pa bistveno izboljšali prometno 
varnost na državni regionalni cesti, saj 
po novozgrajenem pločniku sedaj pote-
ka varna šolska pot, ki je opremljena z 
varni prehodi čez cesto. Zahvaliti pa se 
moramo tudi vsem krajanom in ostalim 
uporabnikom cest na tem območju, ki so 
napredovanje gradbenih del spremljali z 
razumevanjem in potrpežljivostjo, saj je 
bil promet na tem območju zaradi delnih 
zapor ceste močno oviran. 



tržičan   

spremljamo, poročamo

5

Šport, zabava in druženje »KATRX LAUF ŠUNDR« skozi objektiv

Katarina Malovrh

5. 10. 2013 je bil Tržiški dan zabave, športa in timskega dela. 
V sklopu Kšajt šundra 2013 so se športni navdušenci podali na 
1. Družabni tek čez ovire »KATRX LAUF ŠUNDR«. Na 3,5 
km dolgi progi skozi tržiške ulice, prek gradu Neuhaus in po 
bližnjih gozdovih jih je pričakalo 18 adrenalinskih, zabavnih, 
mokrih, blatnih, atraktivnih ovir. Kombinacija teka in premago- 
vanja najrazličnejših ovir, predvsem pa osebni izziv, na katerem 
so preizkusili svojo vzdržljivost, moč, agilnost, psihično trdnost 
in sposobnost za timsko delo, je vse udeležence napolnila z en-
ergijo in jim na obraze narisala nepozabne nasmehe.

Fotografije povejo vse. Se vidimo spomladi 2014, do takrat pa 
pridno nabirajte kondicijo na Fit power vadbi v Doni.
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“Naj grem ali ne grem? Sem se preveč 
postaral(a)? Imam kar malo treme. Uh, 
kako dolgo jih že nisem videl(a), se bom 
sploh še spomnil(a) vseh? Pa ta očala, 
tablete proti visokemu pritisku, kdo bo to 
nosil s sabo! Kaj pa naj jem, da bo holes-
terol umirjen?« 

Vrvež mladih gasilcev, njihovih mentor-
jev, sodnikov in organizatorjev je napolnil 
območje Komunale Tržič, kjer je Gasilska 
zveza Tržič v soboto, 5. 10. 2013, dopol-
dne gostila regijsko tekmovanje gasil-
ske mladine. Najboljše ekipe z izbirnih 
tekmovanj iz desetih gasilskih zvez na 
Gorenjskem so imele možnost nastopa 
na regijskem tekmovanju. V kategorijah 
pionirji, pionirke, mladinci in mladinke 

V soboto, 21. 9. 2013, je Gasilska zveza 
Tržič skupaj z Gasilsko zvezo Naklo or-
ganizirala občinsko gasilsko tekmovanje, 
ki je potekalo na območju Biotehniškega 
centra v Strahinju. Dopoldne so svoje 
znanje preizkusili pionirji, pionirke, mlad-
inci in mladinke, popoldne pa so tekmo-
vali še člani in članice ter starejši gasilci 
in gasilke. 
Tekmovalne vaje določi Gasilska zveza 
Slovenije, saj so ta tekmovanja v spomin 
na dolgoletnega predsednika Gasilske 
zveze Slovenije Matevža Haceta. Pionirji 
in pionirke (7 do 11 let) so se pomerili v 
vaji z vedrovko, štafeti s prenosom vode 
ter vaji razvrščanja, mladinci in mladinke 
(12 do 16 let) so svoje spretnosti prika-
zali v mokri vaji s hidrantom, teoretičnem 
testu ter vaji razvrščanja. Ekipe po sedem 
tekmovalcev starejših gasilcev in ena 
ekipa starejših gasilk so prikazali vajo s 
hidrantom in vajo iz raznoterosti. Zelo za-
nimivo je bilo v članskih kategorijah. Tek-

Tržiški Abraham 2013

Regijsko tekmovanje 
gasilske mladine

Občinsko gasilsko 
tekmovanje

Breda Meglič, foto: Anton Čebron

Boštjan Gabrovšek

Boštjan Gabrovšek

Nič nam neznanega. Strahovi so bili 
popolnoma odveč za vseh 95 udeležencev 
že 31. srečanja tržiških abrahamovcev. 
Zbrali smo se na čudovito jesensko so-
boto, 21. septembra, pod Storžičem. Naj-
prej nas je s prijaznimi in optimističnimi 
mislimi nagovorila sovrstnica Jelena. 
Pozdravil nas je tudi župan Borut Sajovic. 
Po slavnostni zaprisegi Abrahamu nam je 
bil v enoletno varstvo zaupan ključ, ki se 
prenaša iz generacije v generacijo. Prijet-
no druženje je ob obujanju spominov, živi 
glasbi in plesu trajalo do zgodnjih jutran-

jih ur. Takrat nam nihče ne bi prisodil pet-
deset let, kar je vsekakor potrditev, da smo 
se imeli lepo. 
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki so 
na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi 
tega nepozabnega srečanja. Praznovanje 
Abrahama pod Storžičem je najbrž edino 
tovrstno praznovanje v naši deželici pod 
Alpami in Karavankami. Glede na vsa-
koletno množično udeležbo ni skrbi, da 
se tradicija ne bi ohranila. In prav je tako. 
Resnično žal je po navadi le tistim, ki so 
manjkali …

movali so v taktični mokri vaji, ki je mar-
sikateri ekipi povzročila kar nekaj težav, 
vaji razvrščanja ter v teoretičnem testu. 
Na koncu sta pokale najboljšim ekipam 
podelila predsednik GZ Matjaž Potočnik 
in poveljnik Jani Žlindra. Skupno v vseh 
kategorijah je iz Gasilske zveze Tržič 
nastopilo 22 ekip iz šestih prostovoljnih 
gasilskih društev. Po tri najboljše ekipe 
iz vsake kategorije so se kvalificirale na 
regijsko tekmovanje.

se je tekmovanja udeležilo skupaj 80 
ekip po 9 tekmovalcev. Iz Gasilske zveze 
Tržič je nastopilo šest ekip, najbolje so se 
uvrstili pionirji iz Leš, ki so z osvojenim 
četrtim mestom le za las zgrešili uvrstitev 
na državno tekmovanje. Mladim tekmo-
valcem je za nastop in njihov trud čestital 
predsednik Gasilske zveze Gorenjske 
Jože Derlink.
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gorniška pesem La Montanara, ki jo poje-
jo v italijanščini. Letos jeseni so prvič nas-
topili v tujini, v italijanski Marostici pod 
pogorjem Ortigara, ki je iz I. svetovne voj- 
ne tesno povezano z zgodovino avstro-
ogrskega slavnega 17. pešpolka Kranjskih 
Janezov. Od nastopa v Marostici jih veže 
še tesnejše sodelovanje s tamkajšnjim pev- 
skim zborom italijanskih alpinov, ki jim 
bodo obisk v Sloveniji in Tržiču vrnili 
septembra 2014.
Ob navedenih nastopih »Gorščaki« ne 
pozabljajo na svoj domači tržiški kraj. 
Vneto nastopajo na različnih spominskih 
prireditvah in slovesnostih. Že kar tradi-
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Ko je Združenje vojaških gornikov Slo-
venije leta 2008 prevzelo organizacijo ju-
bilejnega 25. kongresa mednarodne fede-
racije vojaških gornikov IFMS leta 2010 
na Bledu, je nastala pobuda za ustanovitev 
pevskega zbora. V dokaj številni skupini 
združenja iz tržiškega konca se je hitro 
našlo dovolj zagnanih pevcev s pevovod-
jem Jožetom Tišlerjem. Po nekaj mesecih 
vaj so v začetku leta 2009 »Gorščaki« 
že prvič javno nastopili z repertoarjem 
vojaških, domoljubnih in gorniških pes-
mi. Posebno pozornost jim je izkazal le-
gendarni pisec tekstov ansambla Avsenik, 
pokojni Zvonko Čemažar, ki je prav 
»Gorščakom« napisal besedilo za himno 
združenja. Žal je bil to zadnji Čemažarjev 
tekst, uglasbil ga je Jože Tišler.
»Gorščaki« so pevsko hitro zoreli, vse bolj 
so se gostila tudi povabila za nastope. Na 
kongresu IFMS 2010 na Bledu so tujim 
vojaškim gornikom uspešno predstavili 
slovensko gorniško in vojaško pesem. L. 
2011 so zapeli na slovesnosti poveljstva 
Slovenske vojske v obnovljeni Kadetnici 
v Mariboru. Lani so peli ob italijanskem 
državnem prazniku na otvoritvi razstave 
o Dolomitih italijanskega veleposlaništva 
v Ljubljani in se srečali s slovitim ti-
rolskim alpinistom Reinholdom Mess-
nerjem. Večino leta 2012 so posvetili 
pripravi njihove prve CD plošče, ki so jo 
izdali ob koncu leta. Na plošči je trinajst 
slovenskih gorniških, vojaških in ljud-
skih pesmi in svetovno znana italijanska 

Drugi Dan fotografije v Kavarni Stara 
godba je postregel s štirimi odličnimi 
predavanji. Predstavili so se nam Romi-
na Ivančič, Anže Vrabl in Rok Berglez, 
ekipa mladih poročnih fotografov in sne-
malcev, ki so ob dih jemajočih videih 
večkrat poželi bučen aplavz občinstva. 
Jure Makovec, strokovnjak za fotogra-
fijo športa, je natančno opisal načine za 
doseganje dobrih športnih fotografij, Jure 
Pirc pa poskrbel za nov pogled na fo-
tografijo malčkov v prvih dneh življenja 
in na družinsko fotografijo kot fotografijo 
nasmehov. Za konec je Logatčan Andrej 
Korenč pripravil predavanje o osebni rasti 
skozi fotografijo, predstavil nekaj projek-
tov, med vsakim odmorom pa pridno po-

»Gorščaki« bodo s koncertom proslavili pet let delovanja

Dan fotografije v Tržiču

Stanko Sova, foto: Vili Vogelnik

Matej Meglič

cionalno ob koncu leta zapojejo varo-
vancem tržiškega doma starejših občanov. 
Lani so tudi prvič nastopili na reviji 
tržiških pevskih zborov Tržič poje 2012. 
Redno nastopajo na aktivnostih, ki jih 
pripravlja Združenje vojaških gornikov 
Slovenije. »Gorščake« ne odlikuje le lepo 
petje, ampak tudi iskreno prijateljstvo, 
največja vrednota vojaških gornikov.
Svoj petletni jubilej bodo »Gorščaki« 
proslavili s koncertom v tržiškem Kul-
turnem centru, v petek, 22. novembra 
2013, ob 19. uri. Pripravljajo repertoar v 
treh sklopih pesmi: vojaških, gorniških in 
ljubezenskih. 

jasnjeval tehnične lastnosti, podrobnosti 
in kaj storiti v različnih situacijah s foto-
aparati Nikon.

Drugi dan fotografije je bil odlično 
obiskan, publika pa več kot očitno 
navdušena, v Tržič so se namreč pripeljali 
celo iz Ptuja in Novega Mesta, kar je jasen 
kazalec, da se bo projekt Foto kluba Tržič 
nadaljeval tudi v prihodnjih letih.

Tržiški fotograf Milan Malovrh, član Foto 
kluba Tržič, je na 6. slovenski pregledni 
razstavi digitalnih fotografij pod pokro-
viteljstvom FZS, Foto GOGA 2013 prejel 
prvi nagradi na obe razpisani temi - Barv-
na in Črnobela prosta. Sprejeta so bila tudi 

dela Vilija Vogelnika, čigar razstavo ste 
si v septembru in oktobru lahko ogle-
dovali v vitrinah Foto kluba Tržič na 
Predilniški 8, med pošto in Foto studiem 
Čebron. Obema avtorjema za dosežke 
čestitamo!

Sodelovanje med klubi Foto klub Tržič, 
FAC Feldkirchen (Avstrija) in Foto 
Tarvisio (Italija) sega že v leto 2005, ko 
so takratni člani izvedli skupno medna- 
rodno razstavo. Letos smo projekt 
ponovili na temo Živali brez meja. 
Otvoritve v bivših prostorih prodajalne 
PEKO na Deteljici, kjer si razstavo 
šestdesetih del lahko ogledate še do 18. 
11., so se 28. 10 .udeležili tudi župani 
vseh treh občin, za glasbeni vložek pa 
so poskrbeli učenci Glasbene šole Tržič. 
Upamo, da bo sodelovanje med foto klu-
bi postalo tradicionalno, naslednje leto je 
namreč že razpisana tema Ulica.
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V soboto, 12. 10. 2013, se je na odru Kul-
turnega centra Tržič predstavilo kar 100 
folklornikov. Člani FS Karavanke smo 
pripravili letni koncert, na katerem so 
kot gostje nastopili tudi člani FS Ajda iz 
Besnice pod vodstvom Tadeja Terana in 
Nataše Udir. Na odru je odmevala ubrana 
ljudska pesem, ljudski plesi in glasba 
več slovenskih pokrajin, vse skupaj pa 
je nadgradila pestra kostumska podoba 
Gorenjske, Bele krajine, Štajerske in 
Koroške. Na koncertu smo dolgoletnim 
članom podelili društvena priznanja za 
5, 10 in 15-letno delovanje, predsednica 
Zveze kulturnih organizacij, mag. Metka 
Knific, pa je za dolgoletno udejstvovanje 
v ljubiteljski kulturi nekaterim članom 
podelila Kurnikova priznanja. 
Prejemniki priznanj so:
• Anej Hervol, društveno priznanje 

in Modri tržiški zmajček za 5-letno 
delovanje,

• Vita Adelina Herak Hadaš, društveno 
priznanje in Modri tržiški zmajček za 
5-letno delovanje,

• Gašper Golmajer, društveno priznanje 
za 10-letno delovanje,

• Pija Japelj, društveno priznanje za 
10-letno delovanje,

• Rok Ulčnik, društveno priznanje za 
10-letno delovanje,

V soboto, 22. 9. 2013, je starejša otroška 
folklorna skupina Karavanke nastopila na 
Mihaelovem sejmu v Mengšu. Prireditev 
z naslovom Folklorni dan je potekala v 
organizaciji Zavoda/Šole ljudskega plesa 
Etnika. Predstavile so se štiri otroške 
skupine: OFS Mengeš, OFS Lončki iz 
Dolenje vasi pri Ribnici, MFS Emona 
iz Ljubljane in FS Karavanke iz Tržiča. 
Poleg otroških je nastopilo tudi kar nekaj 
odraslih folklornih skupin: FS KUD Svo-
boda Mengeš, FS TD Grmada iz Velike 
Poljane pri Ribnici, FS Večerna Zarja DU 
Veliki Gaber, FS DU Naklo, FS Kamnik, 
KD Folklora Cerklje in FS Tine Rožanc. 
Pester program se je odvijal preko celega 
dne. Vsi udeleženci smo se udeležili po- 
vorke od Hotela Harmonija do prireditve-
nega prostora v tamkajšnjem Športnem 
parku. Povorki je sledil skupen ples 
vseh nastopajočih in dobra pogostitev.  
 
Otroci so bili zadovoljni, saj smo uspešno 
zastopali Tržič.
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Folklornik, to sem jaz

Folklorni dan na  
Mihaelovem sejmu  
v Mengšu

Saša Meglič, predsednica  društva, foto: Janez Eržen

• Ana Marija Kuhelj, društveno priznanje 
za 10-letno delovanje,

• Gašper Gosar, društveno priznanje za 
15-letno delovanje,

• Maja Tekavec, bronasta Kurnikova 
značka za 10-letno delovanje (od 15. 
leta dalje).

Vsem dobitnikom iskreno čestitamo in 
želimo, da bi še naprej ostali zvesti člani 
Kulturnega društva Folklorne skupine Ka-
ravanke. Zahvala za uspešno izpeljan kon-
cert pa gre vsekakor vsem plesalcem, pev-
cem, godcem, njihovim vodjem, staršem 
in pa seveda Občini Tržič, ki podpira našo 
dejavnost.

Odrasla FS Karavanke

Mlajša otroška FS Karavanke
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mobilnih napravah. Ta brezplačna mobil-
na aplikacija je na voljo za vse pametne 
telefone in tablice, ki delujejo na operacij-
skih sistemih Android ali iOS, na voljo 
pa je tudi prilagojena spletna različica. 
mCOBISS vam omogoča dostop do infor-
macij v več kot 400 slovenskih knjižnicah 
kadarkoli in od koderkoli. mCOBISS 
vam omogoča: iskanje gradiva, pregled 
izposojenega gradiva in podaljšanje roka 
izposoje, rezervacijo gradiva, pregled in 
preklic rezervacij, pregled zgodovine iz-
posoj, pregled dolgov in omejitev, preje-
manje e-obvestil, iskanje oziroma pregle-
dovanje informacij o knjižnicah, prikaz 
lokacije knjižnic na zemljevidu in navodil 
za pot do zbrane knjižnice, pregled najbolj 
branih knjig, izdelovanje svojega seznama 
priljubljenih knjig, odčitavanje črtnih kod 
(ISBN in ISSN).
Omogoča vam, da si na mobilni napravi 
ustvarite svojo polico, skenirate kodo 

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja se tru-
dimo, da vam približamo raznovrstno 
literaturo domačih in tujih avtorjev in na 
ta način poskrbimo, da ste seznanjeni z 
vsem, kar je morda šele izšlo na knjižnem 
trgu ali pa morda že nekaj časa počiva na 
policah naše in vaše knjižnice.
Že nekaj mesecev vam predstavljamo 
literaturo in kulturo posameznih dežel. 
Oktobra je bila na vrsti Hrvaška, kjer 
smo še posebej izpostavili naslove 
hrvaških avtoric in avtorjev. Novembra 
vam bomo predstavili Češko. Kdo ne 
pozna zgodb in dogodivščin prebrisanega 
vojaka Švejka, svetovno znanega avtorja 
Milana Kundere - posladkali se bomo z 
njihovimi »cmočki« in okrepčali v nji-
hovih pivnicah. Decembra bomo skupaj 
klicali sneg in predstavili književnost 
skandinavskih dežel. Lahko boste izbi-
rali med številnim avtorji, nekateri so v 
naši knjižnici že dolgo zelo iskani, kot 
npr. Arto Paasilinna, Henning Mankell 
in drugi. V ta namen pripravljamo tudi 
manjšo razstavo v naših prostorih, kjer 
se lahko seznanite z zgodovino in kul-
turo posameznih dežel, njeno kulinariko 
in njenimi pisci. Ob obisku knjižnice se 
le ustavite na predalniku v knjižnici in si 
jo oglejte.

Vabljeni v Knjižnico dr. Toneta Pretnarja!

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja se je 
pridružila več kot 400 knjižnicam, ki 
omogočajo brskanje in iskanje gradiva s 
pametnimi telefoni in tablicami. mCO-
BISS je virtualna knjižnica Slovenije na 

Življenje se danes spreminja mnogo 
hitreje kot nekoč in še hitreje kot ma-
terialna se izgublja nesnovna ljudska 
dediščina. Za pesmi tudi na podeželju ni 
več prostora, zlasti ne za dolge, kitične in, 
zdi se, glasbeno enolične. Močno so nanjo 
navezani starejši, ker jih pesem popelje 
nazaj v mladost, zato je opazno, da se v 
interpretacijah zrelejših pevcev odlično 
stapljata občutek doživetja preteklih časov 
in veselje do spontanega petja. 
Pri FS Karavanke pa lahko s ponosom in 
zadovoljstvom rečemo, da se ljudskemu 
petju posveča skupina mladih deklet, ki 
so jim neprecenljive izkušnje starejših za 
zgled in spodbuda. Svoje znanje so skupaj 
z godci ljudskih viž, ki se na različnih 
seminarjih in vajah srečujejo s preteklimi 

Jesen v Knjižnici  
dr. Toneta Pretnarja

Novost v  knjižnici  - 
mCOBISS

En godec nam gode, en pevec pa poje
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Martina Klemenčič

Martina Klemenčič

Maja Tekavec

načini igranja ljudskih viž, predstavili na 
(med)območnem srečanju pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž, ki je poteka-
lo v soboto, 21. 9. 2013, v Kulturnem 
domu v Križah. Pevke so se predstavile 
s pesmimi: Po gojzdu lovec s puško hodi, 
Glavca po morju plavala, in Lepa si, lepa, 
roža Marija, godci pa so zaigrali tri tržiške 
viže: pozdrav, šotiš in nojkatoliš. Vsi 
nastopajoči so bili pod budnim očesom 
letošnje spremljevalke mag. Simone 
Moličnik, ki nam je dala spodbudne nas-
vete za še bolj kakovostno poustvarjanje 
slovenske pesemske in glasbene dediščine.
Če želiš poustvarjati ljudsko pesem in 
glasbo, jo moraš preprosto imeti rad, kar 
pevke in godci FS Karavanke že dlje časa 
dokazujejo.

katerekoli knjige ali revije in jo poiščete 
v domači knjižnici. V informacijah o 
knjižnicah  lahko pregledate kontaktne 
podatke in delovni čas knjižnic ter nji-
hovo lokacijo na zemljevidu. V profilu 
lahko shranite številko izkaznice in geslo 
za lažjo ponovno prijavo v priljubljeno 
knjižnico. Omogočeno vam je še nešteto 
drugih možnosti. Pridite v knjižnico in z 
veseljem vam bomo vse to tudi predstavili.
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20. september je bil naš dan, dan naše 
premiere, dan Dalmacije. Društvo Ignacij 
Hladnik se je preizkusilo v svoji prvi spe-
voigri. Vse se je začelo z idejo našega diri-
genta Tomaža Megliča. Skupaj z Nano Pe-
harc sta idejo razvila v scenarij in režijski 
koncept. Delali smo vse poletje, pilili pes-
mi, utrjevali besedilo ter ustvarjali figure 
na odru. To trdo delo smo sprejeli kot pri-
jetno druženje, bili smo ekipa, dihali smo 
za en cilj, zato tudi uspeh ni izostal. Ko je 
na dan premiere padel zastor, nas je zajela 
evforija. V zakulisju je vladalo veselje, 
čestitke, objemi in želja po ponovitvi. 

V ustvarjalno zabavnem centru Junior je 
vedno zanimivo, pestro, igrivo in nadvse 
ustvarjalno. V tokratni EKO delavnici 
Barvite PIKE smo se tako otroci kot malo 
starejši spoznali z novo penasto modelirno 
maso Foam Clay.
Masa je neverjeten medij za otroke, ki se 
z njo igrajo, učijo in ustvarjajo. Tekstura 
gline/mase je iz majhnih penastih kroglic. 
Odlična je za male roke, da se z njo igrajo, 
saj pomaga pri razvijanju finih motoričnih 
sposobnosti in usklajevanje povezave oči - 
roke. Enostavna je za oblikovanje. Lahko 
se upogne, raztegne, stisne, zgnete v kro-
glice in svaljke, razvalja in izreže razne 
oblike iz nje. Maso je mogoče uporabiti/
nanašati na različne podloge, kot so les, 
debel karton, stiropor in tudi na platno. 
Različne barve se enostavno mešajo med 
sabo in masa je nestrupena!
Na delavnici smo si vsi dali duška in 
ustvarjalna žilica je pri vsakem prišla na 
plano. Spodbujali smo se med sabo, se 
medgeneracijsko učili in izmenjavali pri-
dobljene izkušnje. Foam Clay smo z roko 
ali modelirno palčko nanašali na karton, 
malo spretnejši pa tudi na lesene deske. 
Nastali so krasni izdelki, večinoma z 
jesensko tematiko. 
Za več informacij v zvezi z delavnicami, 
rojstno dnevnimi praznovanji ali ustvar-
jalnim materialom smo vam na voljo na 
telefonski številki  041 963 151 ali preko 
e-pošte: otroci.junior@gmail.com.

KD Ignacij Hladnik 
navdušil s spevoigro 
Dalmacija v Tržiču

XXI. otroška likovna kolonija »Lom 2013«

Barvite PIKE in Pe- 
nasta modelirna masa

Nana Peharc

Nuša Šlibar Nemec, foto: Saša Rozman

Nina Bobnar
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Za prihodnost nam načrtov in volje ne 
manjka, velikokrat pa se zatakne pri sred-
stvih za projekte in tudi zato z gostovanji 
nadaljujemo.
Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo: 
Občini Tržič, gospodu župniku mag. Ro-
manu Starcu, Mateju Slaparju in Ivanki 
Telepeček, Slavku Bohincu ter podjetju 
KVIBO. In nazadnje naši dragi publiki, ki 
nam je skozi celotno dogajanje pomagala 
in nas spodbujala s svojim navdušenjem

V Lomu pod Storžičem se je v soboto, 21. 
9. 2013, odvijala 21. otroška likovna kolo-
nija »LOM 2013«. Organizatorja prireditve 
sta JSKD RS, OI Tržič in Podružnična šola 
Lom pod Storžičem (OŠ Tržič).
Na letošnji likovni koloniji je ustvarjalo 
38 mladih likovnikov (od 2. do 9. razre-
da) iz tržiške občine. Ustvarjali so pod 
vodstvom mentorjev Toneta Kramariča 
in Marije Blaži – Mici. Mentorjema so 
pri delu z udeleženci pomagale učiteljice 
iz podružnične šole Lom pod Storžičem. 
Pod spretnimi prsti mladih ustvarjalcev 
so nastali trije likovni izdelki: monotipi-
ja, obešanka za vrata in držalo iz lesene 
ščipalke.

Ob zaključku likovne kolonije smo 
postavili razstavo nastalih del. Razsta-
vo smo odprli s kulturnim programom, 
ki so ga pripravili učenci in učiteljice 
Podružnične šole Lom pod Storžičem. 
Ob zaključku je vsak udeleženec likovne 
kolonije prejel tudi darilo v spomin na ust-
varjanje v Lomu.

Otroško likovno kolonijo vsako leto iz-
vedemo ob pomoči donatorjev, zato se 
najlepše zahvaljujemo tudi letošnjim:  
Mobil servis, Melom, Senčila Asteriks, 
Optika Aleksandra, Založba Rokus Klett, 
Elan SKI Begunje, Iroplast Naklo ter KS 
Lom pod Storžičem in OŠ Tržič.
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Tržiški muzej je v galeriji Atrij Občine 
Tržič v mesecu oktobru postavil razstavo 
o slavnem kranjskem in tržiškem kirurgu 
in porodničarju Tomažu Pircu, rojenem 
v Kranju leta 1813. Avtor razstave je os-
emdesetletni dr. Jurij Kurillo, zdravnik, 
naravoslovec in fotograf, ki se z razisko-
vanjem življenja in delovanja Tomaža 
Pirca ukvarja že več desetletij. Prazno-
vanje 200-letnice njegovega rojstva je 
bila nadvse primerna priložnost za pred-
stavitev te izjemno zanimive in za Tržič 
pomembne osebnosti.
Življenjska pot in delo Tomaža Pirca 
sta bila predstavljena na plakatih z be-
sedilom, listinskim in slikovnim gradi-
vom. Razstavljeni so bili predmeti, ki 
jih hrani Tržiški muzej, za razstavo pa 
je porodničarski, zobozdravstveni in 

Tržiški muzej si v okviru prenove 
čevljarske zbirke in celostne priprave 
predstavitve obutve in obuvanja na Slo-
venskem prizadeva pridobiti pričevanja 
o dejavnostih in drugem, kar se kakor-
koli povezuje z nekdanjim nošenjem in 
izdelovanjem čevljev, copat, cokel. Tako 
so zanimive zgodbe o tržiških čevljarjih in 
čevljarjih od drugod, povedke, anekdote 
in druge pripovedi o čevljarjih, obutvi, 
obuvanju in podobnem, pesmi o tem za-
nimivem rokodelstvu, plesi ipd., in sicer 
vezano tako na starejšo tradicijo ročnega 
izdelovanja obutve, kot tudi na poznejšo 
industrijsko proizvodnjo. Vsekakor bi 
bilo za muzej zanimivo izvedeti karkoli, 

V letu 2013 praznujemo 200-letnico rojstva 
tržiškega zdravnika Tomaža Pirca

Predmetna in ustna pričevanja tržičanov o čevljarjih in obutvi

Dr. Bojan Knific,  foto: Sonja Slabe

Dr. Bojan Knific
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ranocelniški inštrumentarij z Inštituta za 
medicino Medicinske fakultete posodi-
la prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec. 
Razstavljeni so bili izjemni primerki, ki 
po izvoru sodijo v 18. stoletje in so se 
uporabljali še celo 19. stoletje, na primer 
klešče za puljenje zob, angleški ključ za 
ruvanje korenin, porodne klešče, lesena 
slušalka za poslušanje ploda, medeni-
nasta posoda za puščanje krvi, nožki za 
puščanje krvi ipd. Iz predmetne zbirke 
Tržiškega muzeja je bila med drugim 
razstavljena z intarzijo okrašena omarica, 
v kateri je Tomaž Pirc shranjeval zdravi-
la, recepte in drugo potrebno lekarniško 
opremo, sliki Tomaža Pirca in njegove 
žene, ob tem pa tudi njegovo spričevalo, 
ki ga je pridobil na mediko-kirurški šoli 
v Ljubljani.
Tomaž Pirc ni bil le eden izmed ljudi, ki 
je v 19. stoletju zdravil Tržičane, bil je 
tudi zdravnik pesnika Franceta Prešerna. 
Njegov oče si je želel, da bi postal čevljar, 
a ga je bolj zanimala medicina, zato se 
je odločil za študij porodničarstva in 
ranocelništva. Po kratki dobi službovanja 
v bolnišnici v Ljubljani je odšel nazaj v 
rodni Kranj, leta 1850 pa se je preselil v 
Tržič, kjer je ostal in delo opravljal do 
svoje smrti leta 1880. 
Zaradi znanja, sposobnosti in poseb-
nega značaja je slovel v Tržiču in širše 
na Kranjskem, o njem pa so od ust do 
ust krožile številne anekdote, pogosto 

kar bi lahko povezali z obutvijo, zato bi 
želeli k sodelovanju pritegniti vse, ki bi 
bili pri tem pripravljeni sodelovati. 
Hkrati k sodelovanju vabimo vse, ki 
doma hranite staro obutev in bi jo bili 
pripravljeni darovati ali za simbolično 
ceno oddati v Tržiški muzej. Za izpopol- 
nitev muzejske zbirke bi bila zanimiva 
vsa obutev–škornji, čevlji, sandali, pan-
cerji, športna obutev, cokli, raznorazni 
copati, nogavice … Želimo si predvsem 
predmetov starejšega nastanka – torej 
obutve, ki je bila izdelana in nošena v času 
pred drugo svetovno vojno, a zanimiva 
je lahko tudi obutev mlajšega nastanka, 
predvsem v primerih, ko je mogoče o tej 

obutvi dobiti druge podatke – npr. kdo in 
ob kateri priložnosti je obutev nosil, kje 
je bila izdelana ali kupljena ipd.
Vsi, ki bi o omenjeni temi vedeli kaj po-
vedati, ste vljudno vabljeni, da se oglasite 
v dopoldanskem času v muzeju v Tržiču 
na Muzejski 11 osebno pri sodelavcih 
muzeja, lahko pa pišete na elektron-
ski naslov bojan.knific@guest.arnes.
si ali pokličete na telefon 08/20524-18, 
031/272-792. Oglasite se lahko tudi na 
stojnici Tržiškega muzeja na tržnem dne-
vu 9. novembra 2013. Veseli bomo vseh 
vaših pričevanj, tudi informacij o tem, 
koga bi bilo vredno obiskati in se z njim 
pogovoriti.

povezane z nenavadnimi, a pogosto 
učinkovitimi načini zdravljenja bolnikov. 
Nekaj hudomušnih prigod je predstav-
ljenih na razstavi, več gradiva pa še čaka 
na podrobnejšo obdelavo in morebitno 
objavo. 
Razstavo, ki je bila na ogled postavljena 
do 30. oktobra 2013, je 10. oktobra 2013 
odprl župan Borut Sajovic, njeno vsebino 
je predstavila direktorica Tržiškega mu-
zeja Jana Babšek, ki je s sodelavko Janito 
Košir z avtorjem sodelovala pri pripravi 
razstave. Del razstave bo v sodelovan-
ju z Medicinsko fakulteto Univerze v 
Ljubljani v prihodnjih mesecih na ogled 
v njihovih prostorih.

Tomaž Pirc. Arhiv Tržiškega muzeja.

Razstavljena omarica Tomaža Pirca,
ki jo hrani Tržiški muzej.

Vitrina z medicinskim inštrumentarijem. 
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Zadnji septembrski petek nas je obiskala 
Maruša Turk, študentka medicinske fizike 
na Fakulteti za matematiko in fiziko v 
Ljubljani, ki je bila v aprilu na strokovnem 
obisku v velikem hadronskem trkalniku 
CERN v Švici. Povedala nam je nekaj prav 
»šokantnih« podatkov, ki sem jih zbral v 
tem članku.
CERN (Conseil Europeen pour Recherche 
Nuclearie) je največji evropski trkalnik, 
fizikalni laboratorij, v katerem proučujejo 
nastanek vesolja. Izvajajo raziskave s 
področja nastanka in značilnosti snovnih 
delcev. Nazadnje so poustvarili ti. veliki 
pok in pri tem dokazali Higgsov bozon - 
delec, ki je nosilec mase snovi.
V tem laboratoriju delajo zaposleni iz 20 
evropskih držav ter znanstveniki s celega 
sveta. Bistveni del CERN-a je 27 km dolg 
tunel s cevjo za potovanje delcev, približno 
od 50 do 150m globoko pod zemljo. Za 
pospeševanje delcev poskrbijo elektromag-
neti, ki so nameščeni na pospeševalniku in 
sicer 1800 magnetov na 25 metrov cevi.
Hitrost potovanja delcev skozi cevi (dve 
cevi v veliki cevi), lahko primerjamo s 
svetlobno hitrostjo. Delec - proton, obkroži 
pot 27 km 11.245-krat na sekundo.
V toku potuje okoli 3.000 skupin del-
cev - protonov, v vsaki od teh skupin je 
1.000.000.000.000 (bilijon) delcev - pro-
tonov.
Ob srečanju dveh skupin naj bi nastalo 
samo 20 trkov od 2.000.000.000.000 del-
cev (2 bilijona). Skupine se med seboj 
srečajo 30.000.000-krat na sekundo.
Veliki hadronski trkalnik skupaj ustvari  
600.000.000 trkov na sekundo.
Sistem mora biti ohlajen na temperaturo 
-271˚C.

V tednu otroka smo na OŠ Križe pripravili 
različne delavnice. Tema, ki so jo učenci 
obravnavali, sovpada s temo letošnjega 
otroškega parlamenta, t.j. Kako je biti 
otrok v današnji družbi.
Naši prvošolci so brali pravljice na temo 
drugačnosti in risali literarne like ter se 
pogovarjali o pomembnosti zdrave pre-
hrane in v ta namen spekli piškote. Učenci 

Marko Zupan, 7.b

Tanja Vuković

Romana Turk, foto: Drago Zalar

šolske novice

»Šinkl« na mednarodnem festivalu znanosti
in sejmu eksperimentov

Dan snovnih delcev
na OŠ Tržič

OŠ Križe zaznamovala 
teden otroka

V okviru celoletnega projekta »Sem 
Tržičan, daleč poznan ...«, ki ga izvajamo 
vsi učenci in zaposleni na naši šoli, smo 
sodelovali tudi na tradicionalnem Sejmu 
eksperimentov v Ljubljani. 
Predstavili smo eksperiment, s katerim 
smo dokazali lastnosti in prednosti »klane« 
smrekove deske. Narečno jo imenujemo 
»šinkl«, če se uporablja za prekrivanje 
streh. Tako kritino so uporabljali naši pred-
niki. Žal pa je vedno manj mojstrov, ki še 
znajo pravilno izbrati les za klanje in izde-
lati deske, ki bodo uporabne.
Sejem eksperimentov je namenjen pred-
vsem prikazu in popularizaciji eksperimen-
tov, s katerimi dokažemo ali ovržemo bolj 
ali manj zahtevne znanstvene hipoteze. 
Nam je uspelo na preprost način potrditi 
domnevo, da so klane smrekove deske 
(šinkli) bolj uporabne za prekrivanje streh 
kot žagane smrekove deske.

S predstavitvijo našega obsežnega dela 
smo avtorji eksperimenta in raziskave Asja 
Štucin, Drago Zalar in Romana Turk, spet 
ponesli glas o našem kraju in njegovih le-
potah v širni svet.

drugih razredov so se pogovarjali o pri-
jateljstvu in izdelali plakat. Tretješolci 
so razmišljali o tem, kdaj so veseli in kaj 
jih razžalosti, četrtošolci pa so v obliki 
stripov reševali spore. Učenci tretjega tri-
letja so naredili intervjuje s svojimi starši 
in starimi starši, kjer so ugotavljali razlike 
med otroštvom danes in nekoč. Hkrati pa 
so razmišljali o svojem otroštvu (pred-
stavili so pozitivne in negativne plati biti 
otrok). Veliko idej, kako bi spremenili 
svet, so podali tudi osmošolci.

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, 
so zaključili projekt Pozdrav ptic miru z 
likovnimi izdelki.
V okviru ŠUSin v sodelovanju s Splošnim 
športnim društvom Tržič smo organizirali 
prireditev Veter v laseh – s športom pro-
ti odvisnosti. Učenci so se po različnih 
postajah preizkusili v spretnostnih poligo-
nih in športnih igrah. V sodelovanju z RK 
Tržič pa smo na šoli zbirali stara oblačila 
in obutev, šolske potrebščine in nepokvar-
ljivo hrano.
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V šoli se že četrto leto izvaja projekt Zdrav 
življenjski slog za učence od 1. do 9. razre-
da. Projekt je brezplačen in s tem dosto-
pen vsem učencem. Učenci spoznavajo 
različne športne panoge. Cilj tega pro-
jekta je naučiti učence, da je gibanje poleg 
pravilne prehrane in higiene del zdravega 
načina življenja. Delo je zastavljeno tudi 
tako, da motivira za vadbo motorično manj 
sposobne učence.
Vse ure se izvajajo po pouku ali v času, ko 
ima skupina učencev čakajočo uro. Prostor 
za izvajanje je v večji meri zunanje igrišče 
in telovadnica, včasih pa se izvaja kar v 
večnamenskem prostoru. Izvajalec na naši 
šoli je Petra Bergant, ki učenke in učence 
odlično motivira.

Zagorelo je v kuhinji, dva poškodovana 
učenca - je bil scenarij vaje evakuacije, 
ki smo jo izvedli na Osnovni šoli Križe 
v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim 
društvom Križe.
Zjutraj se je dan začel kot običajno. Ob 8. 
uri smo začeli z razredno uro. Čez nekaj 

Ljudska univerza Tržič je vključena v 
dvoletni projekt s področja izobraževanja 
odraslih, z namenom medgeneracijskega 
učenja in spodbujanja aktivnega staranja. 
Projekt nosi naslov Reactivating senior 
citizens and youngsters in society (Starejši 
občani in mladostniki v družbi – pove-
zovanje dveh generacij). V projekt smo se 
vključili tudi člani kulturnega društva Jer-
bas in članice Univerze za tretje življenjsko 
obdobje ter odpotovali na strokovno 
medgeneracijsko druženje v Veliko Brita-
nijo. Štiridnevni obisk v Londonu in Bir-
minghamu je zaznamovalo mnogo lepih in 
nepozabnih trenutkov, hkrati pa omogočilo 
povezovanje s člani iz drugih držav, ki 
prav tako sodelujejo pri projektu (Grčija, 
Romunija, Velika Britanija, Nizozemska in 
Poljska).
Polni pričakovanj smo se na našem 
zbirnem mestu v Londonu vkrcali na 
dvonadstropni avtobus. Za London tako 
značilni rdeči avtobusi so nas očarali, prav 

Učenci OŠ Križe za Zdrav življenjski slog

Vaja evakuacije na Osnovni šoli Križe

Medgeneracijsko srečanje v Veliki Britaniji

Erna Meglič, ravnateljica

Jan Bitežnik, 9. a

Mateja Štular

13

šolske novice

časa se je iz zvočnika oglasila ravnateljica 
in sporočila, da se je v kuhinji razplamtel 
požar in naj se vsi učenci takoj umaknemo 
iz šole na prosto. Po preverjanju prisot-
nosti smo ugotovili, da dva učenca manj-
kata. Med tem časom so že prišli gasilci 
s svojim tovornjakom in se pripravili na 

gašenje. Tudi naša ponesrečenca sta bila 
kmalu rešena in po pregledu sta se lahko 
vrnila k nam. Ko so gasilci potrdili, da je 
požar pogašen in da ni več nevarnosti za 
nas, smo se vrnili k pouku. 
Po končani vaji so učencem 1. in 2. razre-
dov gasilci predstavili gasilski tovornjak. 
Vsi so bili navdušeni nad predstavitvijo. 
Vaja je služila kot preverjanje v primeru 
pravega požara v okviru meseca požarne 
varnosti z naslovom »Začetni požar lahko 
pogasite sami«.

tako njihove tipične telefonske govoril-
nice, prestižne nakupovalne ulice, zeleni 
parki, stavbna dediščina ter drugačnost, 
ki smo ji sledili na vsakem koraku. Priteg-
nil nas je utrip mimoidočih ljudi različnih 
barv kože, stilov oblačenja in njihov ulični 
utrip. Pozornost je vsekakor pritegnilo 
samo dogajanje in živahnost mesta, ki, kot 
smo opažali, nikoli ne spi. Pozno popol-
dne smo se z Victoria Station z avtobusom 
odpravili v mesto Birmingham. Kulturno 
in umetniško mesto, »delavnica sveta« ali 
»mesto tisočerih obrti«, nas je prevzelo 
s svojo veličino takoj ob prihodu. Obisk 
najmodernejše in največje knjižnice v Ev-
ropi, mnogih muzejev, galerij in sprehodi 
po birminghamskih ulicah so nam vtis-
nili v spomin pridih zgodovine.Srečanje 
in druženje z ostalimi sodelujočimi člani 
smo popestrili z odlično večerjo v italijan-
ski restavraciji, nadaljevali pa v pristnem 
angleškem pubu. Gostitelji so nam prika-
zali njihovo dejavnost, ki poteka v sklopu 

projekta, in siceršnji razvoj nekdanjega 
rudarskega mesta Dudley. Vožnja z ladjico 
po kanalih, pravi angleški čaj in celotni 
mozaik muzeja na prostem smo tudi mi z 
zanimanjem raziskali. 

Veseli smo, da lahko sodelujemo pri 
medgeneracijskih programih, ki pomagajo 
pri odpravljanju stereotipov o starejših 
odraslih v družbi, ki ne odsevajo resničnega 
stanja. Starejši so nosilci znanj in izkušenj, 
ki jih lahko izjemno učinkovito prenašajo 
na mlajšo generacijo, to pa mora predstav-
ljati podlago za razvoj lokalnega okolja in 
širše skupnosti.
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V okviru tedna otroka je v četrtek, 3. okto-
bra 2013, Splošno športno društvo Tržič na 
športnem igrišču v Križah izvedlo jesen-
sko akcijo VETER V LASEH – s športom 
proti odvisnostim. Prireditev smo izpel-
jali v sodelovanju z Občino Tržič, Športno 
unijo Slovenije ter Šolo Križe. Kljub zelo 
hladnemu vremenu se je akcije udeležilo 
74 učencev nižjih razredov šol Križe in 
Bistrica.
Poslanstvo tokratne akcije je bilo vključiti 
čim več otrok in njihovih staršev v športne 
dejavnosti in jih osveščati o zdravem načinu 
preživljanja prostega časa. Otroci so pod 
vodstvom  ladih športnih delavcev SŠD in 
pedagogov OŠ Križe sodelovali v različnih 
tematskih delavnicah: gimnastični, atlet-
ski, plesni in vzdržljivostni.
Ob prijetni glasbi in toplem čaju sta dve uri 
aktivnega druženja hitro minili.

Lepa, sončna sobota 21. septembra in 
številna udeležba članov, simpatizerjev 
in najmlajših so poskrbeli, da je Dan SŠD 
Tržič uspel tako, kot smo si zaželeli. Zbor 
je bil ob 9. uri na teniškem igrišču pri OŠ 
Križe, kjer smo zbrali prijave in se razde-
lili v skupine, ki so sodelovale v športnih 
aktivnostih. V dvorani OŠ Križe so se 
udeleženci pomerili v namiznem tenisu, 
potekal je teniški turnir, nekaj udeležencev 
je odšlo na kolesarjenje, nekaj pa se jih je 
odpravilo na Pot treh zvonov v KS Seben-
je. Najmlajše pa sta s telovadbo in spret-
nostnimi igrami animirali Mateja in Noell.
Po opravljenih tekmovanjih in pohodu je 
gostišče Smuk poskrbelo za okusen golaž. 
Nekaj besed je spregovoril predsednik 
društva Matjaž Dovžan, ki se je zahvalil 
za udeležbo in čestital najboljšim na tek-
movanjih. Na kratko je orisal tudi potek 
del v Sokolnici, ki so v zaključni fazi 
in vse pozval, da se v mesecu oktobru 
udeležijo odprtja prenovljene zgradbe.

Drugo srečanje članov in simpati-
zerjev društva smo zaključili s prijetnim 
druženjem, za kar sta poskrbela člana 
Janez s harmoniko in Miro s svojimi pev-
skimi vložki.

Tržiška balinarja Jaka Kosirnik in 
Matej Kavčič sta med 10. in 13.10.2013 
sodelovala na slovitem mednarodnem 
turnirju v Monaku, kjer so bile zbrane vse 
svetovne balinarske ekipe. V kategoriji 
mlajših članov sta kot reprezentanta Slo-
venije v igri dvojic prepričljivo premagala 
vso svetovno konkurenco.

športne novice

Veter v laseh

Dan Splošnega
športnega društva Tržič

Zmagoslavje v Monaku

Metka Kolevski

Metka Kolevski

Andraž Žitnik, član IO Balinarskega kluba Tržič AC Žepič



tržičan   

Tekmovanja ob prazniku občine Tržič, od 24. 11. do 21. 12. 2013
RAZPIS IN PROPOZICIJE TURNIRJA TROJK V KOŠARKI ZA MOŠKE
1. Kraj in datum: Osnovna šola Bistrica, torek, 3. decembra 2013, od 18.15 ure dalje

2. Tehnična izvedba: Športna zveza Tržič – komisija za športno rekreacijo

3. Propozicije: Na turnirju bodo veljala streetball pravila (v ekipi trojk nastopijo  največ štirje igralci).
 Pred finalno tekmo bosta tekmovanji v zabijanju in metanju trojk.
 Potek tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip.

4. Prijave: Zadnji rok prijav je petek, 29. novembra 2013.
 Prijave s poimenskim seznamom igralcev je treba posredovati na naslov :
 Športna zveza Tržič, Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič, 
 telefon: 05/90-10-313 lahko tudi po faxu: 05/90-10-316, 
 e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net
5. Priznanja: Zmagovalna ekipa prejme pokal v trajno last, igralci prvih treh ekip pa prejmejo medalje.
 
 Zmagovalca v zabijanju in metanju trojk prejmeta mali pokal.

RAZGLASITEV POKALOV IN PODELITEV PRIZNANJ BO PO KONČANEM TEKMOVANJU NA KRAJU TEKMOVANJA.
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Zaključena tekmovanja za pokal Alpe Adria 2013

Marjan Zupančič

športne novice

Prvo soboto v septembru so najmlajši tekmovalci Nordijsko 
smučarskega kluba Tržič Trifix uspešno zaključili mednarodno 
turnejo štirih skakalnic, tekmovanje za pokal Alpe Adria. Gre za 
edino mednarodno preizkušnjo, ki se je lahko udeležujejo vsi tek-
movalci v najmlajših kategorijah dečkov in deklic do enajst let.
Prvič so se v letošnjem letu tekmovalci iz Avstrije, Italije in 
Slovenije srečali 22. junija na skakalnici v Celovcu, kjer so zlata 
odličja dosegli Jerneja Repinc Zupančič, Matic Hladnik in Juš 
Sušnik. Vsi so že s prvo tekmo ustvarili odlično izhodišče za 
končni klubski uspeh. Po poletnem počitku so se mladi skakalci 
ponovno pomerili 14. septembra, ko je preizkušnjo organiziralo 
Smučarsko skakalno društvo Stol iz Žirovnice. Na prizorišču v 
Glenci so se med 90 tekmovalci najbolje odrezali Jerneja Repinc 
Zupančič, brata Aljaž in Matic Hladnik ter Juš Sušnik. Naslednje 
prizorišče turneje je bilo 28. septembra v Italiji in sicer na napravah 
skakalnega kluba Monte Lussari iz Trbiža. Italijanski vzgonski 
veter in plastično površino sta najbolje izkoristila Matic Hladnik 
in Juš Sušnik, ki sta v svojih kategorijah zmagala, Dan Belhar in 
Jerneja Repinc Zupančič sta zasedla drugi mesti. Zaključno pri-
reditev pokala Alpe Adria je 5. oktobra gostil NSK Tržič Trifix. 
Jerneja Repinc Zupančič, Matic Hladnik in Juš Sušnik so zasedli 
prva mesta, Dan Belhar je bil drugi, Aljaž Hladnik in Ožbe Zupan 
sta osvojila četrto mesto, Nejc Novak pa peto. Brata Enej in Filip 
Grm sta svojo prvo mednarodno preizkušnjo zaključila na šestem 
in sedmem mestu, ter za ekipo zbrala pomembnih 76 dodatnih 
točk. Jaka Resman je tokrat doskočil na deveto pozicijo.
Zaključni obračun skupnih rezultatov sodelujočih klubov je bil za 
tržiške skakalce in skakalke več kot ugoden. NSK Tržič Trifix je 
zbral 1488 točk, kar je zadostovalo za prejem prehodnega pokala 
Alpe Adria. Prednost pred drugo uvrščenim Triglavom iz Kranja 
je znašala 322 točk, pred SSK Bohinj pa 373 točk. S tem je tržiški 
klub turnejo osvojil že desetič od leta 2000, odkar se tovrstno 
tekmovanje organizira.

Končni uspeh lahko v največji meri pripišemo otrokom, ki so v 
uspeh vložili ogromno časa in energije. V starosti najmlajših kate-
gorij otrok je trening predvsem aktivno preživljanje prostega časa 
in uživanje v športu ter dobri družbi, istočasno pa se že obliku-
jejo navade za prihodnost. Odlična trenerska zasedba je razlog 
za motiviran podmladek smučarskih skakalcev, pa tudi starši se 
zavedajo svoje vloge in ves čas aktivno sodelujejo pri različnih 
dejavnostih kluba. 
Z veseljem lahko ugotovimo, da se na področju smučarskih sko-
kov veliko dogaja. Tekme za pokal Alpe Adria so samo delček 
v celotni sestavljanki lepih dogodkov in prijetnih doživetij 
najmlajših smučarskih skakalcev. Vse vezi, ki se med otroci 
stkejo na medsebojnih druženjih, bodo še kako koristne v prihod-
nosti – morda na področju smučarskih skokov, drugih športov ali 
pa morda poslovnega sodelovanja. Svet je vse manjši – spozna-
vamo pa ga lahko tudi ob nordijskih športnih disciplinah. Vabilo 
mladim navdušencem, da se nam pridružijo, še vedno velja.

celoten prispevek lahko preberete na spletni strani : www.trzic.si/clanki.aspx
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v središču

Izdelava celostne grafične podobe Občine Tržič za področje turizma

Prehojena pot:  
VSEBINSKA IZHODIŠČA/RAZVOJ/GRADNIKI  
LOGOTIPA
Občina Tržič je pristopila k izdelavi celostne grafične podobe za 
področje turizma, z namenom pridobiti idejno rešitev za sodob- 
no, kakovostno, razlikovalno in uporabno celostno grafično 
podobo krovne blagovne znamke Tržiča kot turistične destina- 
cije. Nova celostna grafična podoba bo teritorialno pokrivala 
območje občine Tržič in bo služila promociji in trženju turizma 
ter povečani prepoznavnosti prostora, ki ga bo pokrivala. 

Petra Hladnik, Vid Meglič, Eva Remškar

16 november 2013

Glavni turistični potenciali in atrakcije (gradniki logotipa):
- neokrnjena narava (skoraj 80% območja občine v Naturi 
  2000);
- možnosti za aktivno preživljanje prostega časa (150 km  
  markiranih planinskih poti, v poletnem času 10 aktivnih  
  planšarij, Košuta – najdaljša slovenska gora, tematske poti,  
  naravna in kulturna dediščina …). 
- dostopnost (Ljubelj – že od rimskih časov najkrajša povezava  
  med Dunajem in Trstom, vstopna točka v Slovenijo, izhodišče  
  za številne planinske ture); 

Cilji, ki jih poleg osredotočanja na turistične potenciale še 
zasledujemo pri izdelavi logotipa oz. CGP:
- grafična rešitev naj bo živahna/zapomljiva/unikatna
- logotip naj skupaj s sloganom nagovarja k akciji/vabi k obisku  
  (“call to action”)
- sistem CGP naj vključuje vse segmente turistične ponudbe  
  (neokrnjena narava, aktivno preživljanje prostega časa, kultur-    
  na, tehniška in naravna dediščina) 
- poudarek naj bo na aktivnem turizmu: izpostaviti bogastvo  
  možnosti, ki jih ponujajo okoliški hribi (poti), ker z njimi lahko  
  privabimo največ obiskovalcev

Različici A imata bolj poudarjeno formo “Košute” oz. “mestnega trga”, med-
tem ko pri različicah B pride bolj do izraza forma črke “T” kot Tržič – ki pa je 
pravzaprav izhodišče za vse 4 predložene logotipe in se v vseh primerih lahko 
uporabi kot sekundarna grafika pri oblikovanju aplikacij.

Oblikovna izhodišča logotipa:

Tukaj smo:
MOžNE OBLIKOVNE RAZLIČICE, IZMED KATERIH BO IZBRAN TEMELJNI LOGOTIP:

T kot Tržičgibanje/aktivnostplaninske/kolesarske/
tematske poti

Barvna shema logotipov A: Barvna shema logotipov B:

neokrnjena 
narava

neokrnjena 
narava

aktivni 
oddih

aktivni 
oddih

sotočje 
rek

Košuta/gorski hrbet trg/mestno jedro

razkošje poti. 
izberi svojo.

obljuba/povabilo

različica A1

razkošje poti. izberi svojo.

različica A2

razkošje poti. izberi svojo.

različica B1

razkošje poti.
izberi svojo.

različica B2

razkošje poti.
izberi svojo.

v središču
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Promocijski materiali (za primer logotipa A1):

tabla/oglasna pasica/zloženka turistični spominki

Razvoj podznamk posameznih doživetij oz. doživljajskih poti z grafičnim izhodiščem v temeljnem logotipu:

šuštarska
po t

mestna
po t

dovžanova
po t

radetzkyjeva
po t

kurnikova
po t

...

Tržiške doživljajske

pohodniškepoti
Tržiške doživljajske

tematskepoti
Tržiške doživljajske

kolesarskepoti
Tržiške doživljajske

gorsko
kolesarskepoti

majice

podloga za miško

darilna vrečka podstavki za kozarce

razkošje poti. izberi svojo. 

Na obrobju Tržiča, približno 2 km od 
mesta se nahaja znamenita Dovža- 
nova soteska, kjer divji tok Tržiške 
Bistrice že tisočletja dolbe globoko 
sotesko in ob tem razkriva kamnine, 
ki pričajo o dolgi in zanimivi geološki 
zgodovini. Sprehod po razgledni 
poti je primeren za vse, tako družine 
z otroki, romantične sprehajalce, 
planince in starejšo generacijo. Ko 
boste v rokah držali milijone let stare 
kamnine, razmišljajte o pradavnem 
– izginulem svetu, in tem, kako 
pomembno je varovati živo in neživo 
naravo, da jo bodo lahko občudovali 
tudi naši bodoči rodovi.

Po ozki stezi so nekoč oglarji
oglje tovorili v bližnje fužine;
ob svitu so odhajali, ob zarji
se vračali v tesen objem doline
čez most hudičev, ki je pod viharji
pogostokrat v peneči vodi zginil,
vendar nazaj so zmeraj pridne roke
ga nad valove vzdignile visoke.

- Tone Pretnar

Vabimo Vas na strokovno vodeni 

ogled DOVŽANOVE SOTESKE, ki bo  

3. 9. 2013 ob 17. uri s parkirišča pred 

Hudičevim mostom. 

Naj potovanje v daljno preteklost 

obogati Vaš sedanji trenutek.

Veseli bomo vašega obiska.

VABilO

DOVŽANOVA SOTESKA

gEOlOšKi 
BiSEr

dovžanova
p o t

Kako naprej: 
VIZIJA RAZVOJA CGP: APLIKACIJE 
Celostna grafična podoba bo služila kot krovna turistična zgodba 
in okvir za razvoj dodatne turistične ponudbe. Izbrani logotip bo 
služil kot oblikovna podlaga za promocijske materiale (zloženke, 
vabila, plakate…) in spletni portal. 

Aplicirali ga bomo na izdelke, ki bodo služili kot turistični 
spominki (majice, kape, vrečke, skodelice, podloge za miško…), 
v nadaljevanju bomo iz krovnega logotipa razvijali tudi 
podznamke za posamezna doživetja.
Vljudno vas vabimo, da nam do 11. novembra 2013 na e-naslov 
informacije@trzic.si sporočite vaša mnenja glede predstavljenih 
predlogov.   

tržičan 17

v središču
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V nedeljo, 22. 9. 2013, sta v organiza-
ciji Tekaško smučarskega kluba Triglav 
Kranj na cesti Zgornje Vetrno – Gozd 
potekala Poletno državno prvenstvo in 
Poletni pokal Geoplin v teku na tekaških 
rolkah. Na tekmovanju so se tekmovalci 
pomerili v 6 moških in 6 ženskih kategori-
jah. Odrasle kategorije so najprej startale 
prolog (posamični start) in nato še zasle-
dovalno glede na zaostanek iz prvega teka, 
otroške kategorije pa so se na progo podale 
s skupinskim startom. Na prizorišču se je 
zbralo 143 fantov in deklet, kar je rekordna 
udeležba tekem za Poletni pokal Geoplin v 
letošnjem letu.
Tekmovanja se je udeležila skoraj celotna 
ženska in moška državna reprezentanca, ki 
je skupaj s podmladkom številnim gledal-
cem pokazala, kako se bori s sotekmovalci 
in premaguje klanec na rolkah.
Da Tržič že od nekdaj premore dobre 
športnike, so dokazale tudi Tržičanke, ki 
trenirajo v TSK Triglav Kranj in so na 
tekmi dosegle odlične rezultate: naslov 
državne podprvakinje v kategoriji starejših 
mladink je pripadel Aniti Klemenčič, ses-

V nedeljo, 13. oktobra 2013, se je v 
Podljubelju s finalnim turnirjem v or-
ganizaciji NK Tržič 2012 končala 
letošnja letna rekreativna liga v malem 
nogometu. V seriji osmih turnirjev po 
različnih nogometnih igriščih v občini 
Tržič, na različnih podlagah in sistemih 
igranja, je od aprila do oktobra nastopalo 
skupno 13 ekip, najbolje organizirane in 
najbolj uspešne, ki so ostale v skupnem 
seštevku za zmagovalca letne lige, pa so 
si priborile nastop na zaključnem turnirju 
v Podljubelju. V skupnem seštevku je 
zmagala ekipa Casa Latina, pred Torcido, 
Staro Damo, Bar Košuto, ŠD Lom in Bar 
Rihtar. Čeprav so preko leta predvsem 
na travnatih površinah suvereno prev-
ladovali igralci jelendolske Torcide, jih je 
ekipa Casa Latina z zmago na zaključnem 

Tržič prvič gostil 
Poletno državno 
prvenstvo v teku na 
tekaških rolkah

Končano tekmovanje v letni ligi malega 
nogometa NK Tržič 2012

TSK Triglav Kranj

Pavel Škrjanec

tra Nina je osvojila naslov v kategoriji 
mlajših mladink, za Pokal Geoplin pa so se 
v mlajših kategorijah dobro odrezala tudi 
dekleta Elizabeta Mokorel s 6. mestom pri 
starejših deklicah, Neža Perko s 6. mestom 
pri mlajših deklicah, Liza Kavčič pa v isti 
kategoriji s 14. mestom.
Med članicami je naslov državne prvakinje 
osvojila »Triglavanka« Barbara Jezeršek, 
pri članih pa je slavil Rok Tršan.
Vrstni red rezultatov članic: Barbara 
Jezeršek (TSK Triglav Kranj), Alenka 
Čebašek (TSK OGP Grad Bled), Lea 
Einfalt (TSK Triglav Kranj), Vesna Fab-
jan (TSK Triglav Kranj), Nika Razinger 
(TSK OGP Grad Bled). Moški: Rok Tršan 
(TSK Logatec), Boštjan Klavžar (TSK Lo-

turnirju v skupnem seštevku prehitela. 
Omeniti velja, da so se vseh razpisanih 
turnirjev udeležili le igralci prvouvrščenih 
ekip in ekipe Bar Rihtar. Prvouvrščeni 
ekipi sta od ostalih sodelujočih izstopali 
tudi po kvaliteti igre. Za zmagovalno 
ekipo Casa Latina so igrali: Jani Kle-
mec, Damir Pintarič, Emil Zupan, Simon 
Zupan, Anže Račman, Klemen Valjavec, 
Moreno Mogorovič, Grega Perko, Gregor 
Premrl, Marko Tavželj, Žiga Pužem in 
Tomaž Kraševec.
Že ta mesec se pričenja druga izvedba 
zimske dvoranske rekreativne lige v 
malem nogometu in poleg zmagovalnih 
ekip iz prejšnje sezone sta med favoriti za 
naslov tudi ekipi Casa Latina in Torcida.
V ponedeljek, 25. novembra ob 18.00, 
bomo v tržiški športni dvorani gostili 

mednarodno prijateljsko srečanje futsal 
reprezentanc Slovenije in Poljske v kate-
goriji U-21. Vsi ljubitelji nogometa in fut-
sala vabljeni na ogled tega srečanja.
V NK Tržič 2012 nameravamo v zim-
skih mesecih narediti tudi futsal selekcije 
igralcev iz Tržiča v članski konkurenci in 
konkurenci U-21 za prijateljske priprav-
ljalne tekme in predvsem za vključitev v 
uradno državno tekmovanje pod NZS v 
naslednji sezoni.

gatec), Domen Potočnik (TSK OGP Grad 
Bled), Miha Šimenc (TSK Logatec), Luka 
Gostinčar (TSK Jub Dol pri Ljubljani).
Fotogalerijo in rezultate s tekmovanja 
si lahko ogledate na spletni strani kluba 
http://www.tsktriglav.si/, kjer dobite tudi 
več informacij o delovanju kluba in ostalih 
tekmovanjih.
Zahvaljujemo se Občini Tržič, oskrb-
nikom Zavetišča PD Križe v Gozdu in 
lovske koče na Zgornjem Vetrnem, Avto 
Šivic d.o.o., Tesma sport d.o.o. in vsem 
ostalim, ki so prispevali nagrade. Zahvala 
velja tudi vsem gledalcem in navijačem, ki 
v smučarjih tekačih prepoznajo kvaliteto, 
zagnanost in perspektivnost naših mladih 
športnikov.
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Plesalci plesnega kluba Tržič nadalju-
jejo odlične predstave na tekmovanjih 
v tujini. Tako smo s svojimi uspehi za-
znamovali tudi alpe adria cup v Beljaku v 
Avstriji. Tržičani so se predstavili v kate-
goriji mladincev in članski A kategoriji in 
razveselili vse ljubitelje plesa, s svojimi 
dosežki smo dokazali, da smo plesalci 
PK Tržič trenutno najbolj uspešni plesni 
pari. Z odličnim 1. mestom sta se izkazala 
Eva Đorđeska in Jaka Jordan, za lepo in 
prijetno presenečenje sta poskrbela Kaja 
Šmid in Klemen Vrankar s 3. mestom, kot 
tudi Nika Meglič in Domen Žepič s 13. 
mestom, vsi v kategoriji mladincev. Še 
ene stopničke sta si v članski A kategoriji 
priplesala Lejla Glavič in Jure Markič in 
na svoji prvi mednarodni tekmi osvojila 
odlično 3. mesto. 
5. 10. 2013 so se naši plesalci pomerili tudi 
na svetovnem pokalu v Sofiji in v izjemni 

Od 3. do 6. oktobra je na Češkem potekalo 
svetovno prvenstvo v street plesih, kjer si 
je 20 tržiških plesalcev Plesnega Studia 
Špela priplesalo odlično 14. mesto. Da 
tudi fantje niso kar tako, je dokazal ple-
salec Luka Koder, ki si je med moškimi 
solisti priplesal odlično 2. mesto in tako 
postal SVETOVNI PODPRVAK.

V tednu otroka (7. - 13. 10. 2013) smo v 
sodelovanju z osnovnimi šolami izvedli 
akcijo »Lepo je deliti«, v okviru katere smo 
zbirali hrano, obleke, šolske potrebščine in 
igrače. Hvala vsem učencem in njihovim 
staršem za njihove prispevke, s katerimi ste 
pomagali ljudem v stiski.
Kot lep zaključek akcije smo se v soboto, 
12. 10., na Tržnem dnevu pridružili vse-
slovenski akciji RK »Drobtinica«, ki jo 
obeležujemo na svetovni dan hrane. Na 
stojnici so prostovoljci OZRK Tržič in 
učenke OŠ Tržič ter Bistrica za prosto-
voljne prispevke ponujali kruh in slaščice 
slaščičarstev Ma-ja Japelj in Cerkovnik. 
Ves zbrani denar bomo namenili za tople 
obroke otrok iz socialno šibkejših družin 
na vseh treh osnovnih šolah v Tržiču. 
Hvala vsem za prostovoljne prispevke in 
udeležbo na akciji.

Tržiški rock and roll plesalci ponovno blesteli

Svetovni podprvak v plesnem studiu Špela

Zahvala

Plesni klub Tržič

Plesni Studio Špela 

Noelle Kavčič, sekretarka

KRVODAJALSKA AKCIJA
Vse krvodajalce lepo vabimo na redno 
krvodajalsko akcijo, ki bo 7. 11. 2013 
in 8. 11. 2013 od 7.00 do 13.00 ure v 

športni dvorani Sokolnica.

HUMANITARNA PRIREDITEV
TER PODELITEV PRIZNANJ

JUBILEJNIM KRVODAJALCEM.
Na prireditvi 29. 11. 2013 ob 19. uri v 
Kulturnem centru Tržič bomo podelili 
priznanja krvodajalcem, ki so darovali 
kri več kot 30-krat. Zato prosimo vse 

krvodajalce, še zlasti tiste, ki trenutno 
niso aktivni, da nam sporočijo točne 

podatke o številu odvzemov, na 
telefonsko številko 04/597-16-90 ali  

na e-naslov: trzic.ozrk@ozrks.si.
Ker bo prireditev tudi humanitarnega 
pomena, bomo kot vstopnino zbirali 

prostovoljne prispevke (hrana, denar), 
ki bodo namenjena ljudem v stiski.

“Svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Svet je lep, če si človek do ljudi!”

konkurenci svetovnih RnR parov osvojili 13. 
(Eva in Jaka) ter 23. mesto (Kaja in Klemen).
Čestitke parom in trenerju!
Tudi vi se lahko pridružite 120 članom PK 
Tržič in z nami zaplešete, hip hop, rock 
and roll, break dance, plese za najmlajše v 
tržiških vrtcih, pop mix skupini, odrasli pa 
se pridružite številnim na urah joge, plesov 
za odrasle, priprave na poroko, individualne 
plesne tečaje. Inf. in vprašanja na tel. 040 
635 710 ali plesni.klub.trzic@gmail.com.

S svetovnimi prvenstvi še nismo zaključili, 
saj nas bosta Laura Višnar in Maša Štucin, 
ki veljata za eni izmed najboljših plesalk 
na svetu, sredi meseca zastopali tudi na 
svetovnem prvenstvu na Danskem.
Vsi, ki se torej želite pridružiti najboljšim, 
vabljeni v naše plesne in športne programe 
za vse starosti.
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Društvo upokojencev Tržič je začelo obi-
rati plodove svojega dela. Kar nekaj se jih 
je nabralo in želimo jih deliti z Vami.

Jesenske Besedarije
V torek, 24. septembra 2013, je Knjižnica 
dr. Toneta Pretnarja Tržič spet dokazala, 
da njen slogan Knjižnica je prostor za vse, 
drži. Prijazno je gostila tržiške literate 
seniorje, ki so pripravili literarni večer Pa 
je jesen prišla s sadeži sočnimi. Predstavili 
so polno košarico različnih zvrsti besedne 
umetnosti. Navzoče je najprej pozdravila 
predsednica DU Tržič Zvonka Pretnar, 
ki je tudi sooblikovala program. Fantje 
s treh bregov so s svojo muziko ustvarili 
veselo vzdušje, ki je trajalo ves večer. 
Polna energije in dobre volje je 99-letna 
Metka Kavčič svoj življenjepis prebra-
la kar brez očal. Franc Bohinc je pred-
stavil eno duhovito, hudomušno pesem 
in eno osebnoizpovedno. Lirični pesmi o 
ljubezni in lepoti reke je prebrala Brigita 
Lupša. Jožica Koder nas je nasmejala s 
svojimi zapisi narodopisnih zgodb. Alpi-
nist Janez Lončar je svoje posnetke gora 
okrog Tržiča lirično komentiral. Ker je bil 
Sašo Perko odsoten, je njegovi pesmi o 
minevanju prebrala Marija Teran. Tudi po-
potnica Jelka Snedic je bila na potovanju, 
zato je Marija Teran prebrala njen potopis 

Slovenska Jakobova pot. Vse predstav-
ljene literarne prispevke je pokomentiral 
prof. Miha Mohor, cenjen ocenjevalec 
literarnih del seniorjev. Pred zaključkom 
uradnega dela večera se je predstavil še 
Tone Janša s svojo hudomušno poezijo.
Spomladi bodo na vrsti spomladanske 
Besedarije in že danes vas vabimo, da se 
nam pridružite s svojimi literarnimi deli, 
ki jih lahko pošljete v pisarno DU Tržič.

Tržiške ta fletne na 
13. Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje
V Ljubljani je v Cankarjevem domu od 1. 
do 3. oktobra 2013 potekal 13. Festival za 
tretje življenjsko obdobje. Program je bil 
zelo obširen in pester, saj se bil razdeljen 
na strokovni program s predavanji, okro-
gle mize, delavnice, izobraževalni pro-
gram, program Mestne občine Ljubljana, 
tudi Zveza društev upokojencev Slovenije 
je v svojem kotičku pripravila kreativne in 
kulinarične delavnice. Na odprtem odru 
pa se je odvijal kulturni program, kjer so 
se izkazali tudi člani Društva upokojencev 
Tržič. Muzikantje, Fantje s treh bregov, 
kitarist Stane Meglič, harmonikar Jože 
Švab ter pevca Jože Meglič in Franc Janc 
so s starimi tržiškimi vižami navdušili 
poslušalce, da so jim ploskali že med 
nastopom. Draga Koren je v tržiškem go-
voru recitirala hudomušno pesem, kako so 
nekoč v Tržiču potekale volitve za župana.
Na festivalu je z delavnico domače in 
umetne obrti sodeloval Jernej Kosmač. 
Gneča pred njegovo stojnico je bilo zna-

Pa je jesen prišla
s sadeži sočnimi 

Zvonka Pretnar

menje, da je ta dejavnost še kako živa med 
ljudmi. Festival za tretje življenjsko obdo-
bje, ki se odvija v Ljubljani, je največja 
prireditev v Evropi, kjer se prepletajo vse 
generacije, od najmlajših cicibanov do 
častitljivih starostnikov.

Teden starejših
V tednu starejših smo pripravili srečanje 
članov in članic našega društva, ki so stari 
več kot 85 let. Prijetno druženje so po-
pestrili Sašo Primožič iz Glasbene šole in 
Fantje s treh bregov. Udeležence, bilo jih 
je 47, je pozdravil tudi župan mag. Borut 
Sajovic. Razpoloženje je bilo še posebej 
veselo, ker se je po dolgih letih srečalo kar 
nekaj sošolk in nekdanjih sodelavk.
Zahvaljujemo se Vinku Grašiču, ki je 
brezplačno pripeljal naše člane iz Doma 
Petra Uzarja. 

Moški pevski zbor našega društva pod 
vodstvom Staneta Bitežnika je v sredo, 
9. oktobra, popestril dan oskrbovancem 
Doma Petra Uzarja. Prijetne slovenske 
in tržiške pesmi so spodbudile navzoče, 
da so še sami zapeli s pevci. Program je 
dopolnila Finca Ležaja, ki je predstavila 
nekaj prijetnih pesmi.

Uspešen nastop naših 
kegljačev
V Radljah ob Dravi je bilo državno prven-
stvo seniorjev v kegljanju. Gorenjsko so 
zastopali tržiški kegljači in kegljačice. 
V hudi konkurenci, saj so za posamez-
na društva nastopali tudi kegljači, ki so 
se merili v mednarodnih prvenstvih, je 
ženska ekipa zasedla peto mesto, moška 
pa četrto.
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Leto za letom prihajamo na prvo oktobr-
sko nedeljo v partizansko vasico Gozd, da 
obudimo spomin na 7. oktober 1944, ko je 
okupator s pomočjo domobrancev požgal 
vasico Gozd, vaščane pa pregnal. Spomin-
ska slovesnost v organizaciji Krajevnega 
združenja borcev za vrednote NOB Križe je 
vsako leto namenjena spominu na slovenski 
narodnoosvobodilni boj proti okupatorju 
in zavezi za spoštovanje svobode in dosto-
janstva vsakega posameznika, hkrati je del 
praznika Krajevne skupnosti Križe

Na slovesnosti so spregovorili predsednica 
krajevnega združenja dr. Marija Šimenko 
Vodnjov, predsednik KS Križe Slavko Bo-
hinc in podpredsednik KS Pristava Igor 
Grguraš. Slavnostna govornica je bila dr. 
Maca Jogan, članica predsedstva ZZB za 
vrednote NOB Slovenije, ki raziskuje vred-
note NOB in se posveča vprašanju prenosa 
vrednot NOB na mlajše rodove. V svojem 
govoru je bogato orisala zgodovino NOB, 
vlogo in pomen partizanske vasice Gozd 
in poslanstvo mlajših generacij: »Danes 

Spominska slovesnost ob 69. obletnici
požiga vasi Gozd

smo se zbrali, da poglobimo strugo reke, 
po kateri teče zgodovinski spomin in da 
odstranimo smeti z obrežja, ki jih naplav-
ljajo predelovalni hudourniki dogajanja v 
drugi svetovni vojni. Gre za tista dogajanja, 
ki so bistvena v razvoju slovenske narodne 
skupnosti in države, ker so povezana z nje-
nim preživetjem in sploh obstankom. […] 
Končujem s priporočilom: naj se še pozni 
rodovi zbirajo v Gozdu in se ob reki spomi-
na odžejajo ter krepki krenejo naprej!« (Ce-
lotni govor lahko preberete na spletni strani 
http://www.trzican.si/.)

Župan občine Tržič, Borut Sajovic, je v 
pozdravnem govoru z značilno lahkotno, 
domačo besedo nagovoril prisotne. Podprl 
je namen in cilje spominske slovesnosti v 
vasi Gozd. V svojem govoru ni mogel skriti 
zadovoljstva ob pogledu na veliko število 
praporščakov. Združeno so bili zbrani pra-
pori veteranskih organizacij, PD Križe, 
PGD Križe, KO ZZB iz vsega Tržiča in 
prapor OO ZZB Tržič.

Slovesnost je popestril MPZ Gorščaki in 
učenci OŠ Križe pod vodstvom učiteljice Si-
mone Bertoncelj. Za nastop se jim najlepše 
zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi vsem 
neimenovanim, ki so kakorkoli pripomogli 
pri izvedbi spominske slovesnosti.

Tako smo dostojno obudili spomin na 
junaško dobo in žrtev našega človeka za 
dobrobit in svobodo svoje domovine. V 
prijetnem srečanju smo sklenili spominsko 
slovesnost, ki nas pričakuje zopet prihodnje 
leto ob 70. obletnici požiga partizanske va-
sice Gozd.

med ljudmi

Jure Jerkič, tajnik KO ZZB Križe

V Slovenski demokratski stranki se 
zavedamo pomembnosti neformalnega 
druženja naših članov in simpatizerjev. 
Zato smo v OO SDS Tržič v septembru 
organizirali letni piknik v gostišču Smuk. 
Poleg članom in simpatizerjem je bil pik-
nik namenjen tudi vsem ljudem dobre 
volje. 

Tako se nas je zbralo nekaj čez petde-
set članov in simpatizerjev, ki smo se 
ob prijetni družbi, glasbi, hrani in pijači 
poveselili. Kot vsako takšno druženje 
je bilo tudi to priložnost za utrjevanje 
naših vezi in poznanstev ter za sklepanje 
novih. Povečali smo tudi naše članstvo. 
Ob druženju je bila tudi priložnost zaseb-
nega pogovora s tako imenovano „tržiško 
trojko“ naših predsednikov, predsed-
nikom OO SDS Tržič, mag. Klemenom 

Letni piknik OO SDS Tržič

OO SDS Tržič

Grašičem, predsednikom SDM Tržič, Ju-
retom Ferjanom in predsednikom Kluba 
seniorjev Đurom Hrkalovićem.

Ob tem ne smemo pozabiti omeniti tudi 
tega, da ima Občinski odbor Slovenske 
demokratske stranke Tržič vsak torek med 
19. in 20. uro, v prostorih KS Bistrica pri 
Tržiču (Gasilski dom v Bistrici), uradne 
ure, kamor lahko pridete na sproščen 
klepet o aktualnih zadevah, ki se dogajajo 
v Tržiču in državi. Veseli bomo vašega 
obiska in vaših predlogov.
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letelo kamenje po njihovi hiši in dvorišču. 
Izkoriščanje tega kamnoloma so morali 
zaključiti, ker bi sicer začelo ogrožati 
višje po pobočju speljano vodno napel-
javo, ki iz zajetja na Lajbu preko vodnega 
zbiralnika napaja električno centralo BPT 
v Podljubelju.

Sicer pa letos mineva 50 let odkar je bil 
s provizorično otvoritvijo (15. 11. 1963) 
odprt promet skozi ljubeljski predor. Dela 
na cesti Naklo-Ljubelj, t.i. Jadranski ces-
ti, so bila končana v naslednjem letu. V 
poletnih mesecih je še veljal obvoz skozi 
mesto, jeseni pa so bila končana še zad-
nja dela, namreč na predoru nad nekdanjo 
železniško postajo v Tržiču.

Na zgornji sliki vidimo, kako so v začetku 
šestdesetih let nekje na relaciji Bistrica – 
Ljubelj potekala gradbena delana bodoči 
Jadranski cesti. Mogoče natančneje 
spoznate, za kateri del gre? Sporočite nam 
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Iz ustnih virov se ne da datirati obdob-
ja delovanja kamnoloma. Ali obstajajo 
drugi viri? O starosti kompleksa smemo 
kvečjemu domnevati, da je nastal pri 
enem od večjih adaptacijskih del na 
ljubeljski cesti. Okrog leta 1936 očitno 
ni bilo razjasnjeno lastništvo, saj časopis 
Gorenjec poroča, da tržiški župan po 
občinski seji poroča mdr.: »Kamnolom 
v Mesirjevcu ima v najemu erar«. Sicer 
pa ga je, kot lahko preberemo v zborniku 
Komunalnega podjetja Tržič, med obema 
vojnama imela v najemu tudi Cestna up-
rava iz Kranja za vzdrževanje ljubeljske 
ceste. Leta 1940 so zdrobili 120 pros-
torninskih metrov gramoza. Nasploh je 
bil kamnolom izkoriščan za časa druge 
svetovne vojne. Okupacijska oblast se je 
zavedala strateškega pomena doline in 
se vneto lotila ureditve in izboljšav cest-
nih povezav. Od tega je najbolj poznana 
zloglasna gradnja oz. prebitje Ljubeljske-
ga predora, hkrati pa so se začela dela na 
relaciji Podbrezje-Ljubelj-Celovec (kar se 
je dejansko zaključilo dobrih dvajset let 
po koncu vojne). Skala iz Mesirjevškega 
kamnoloma je bila kompaktna in iz nje so 
lahko lomili kose, kakršne so potrebovali. 
Lega kamnoloma pa je sploh ugodna. Kot 
še izvemo iz omenjenega vira, so okupaci-
jski upravitelji še pred umikom odpeljali 
večino strojnih naprav, ostalo pa je počasi 
propadalo. Od vse infrastrukture so os-
tali samo še omenjeni komaj vidni temelji 
stavbe desno nad kamnolomom. Kom-
pleks je bil dokončno opuščen kmalu po 
2. svetovni vojni.

Sicer pa je v Šentanski dolini vsaj še en 
kamnolom služil pridobivanju materiala 
za gradnjo novo nastajajoče magistralne 
ceste E-94 Ljubelj-Naklo v letih 1961 
– 1963. Le-ta leži severno od avtokam-
pa Tominčev slap, na zemljišču v lasti 
Udamove domačije. O njem je več po-
vedala najstarejša vaščanka Podljubelja, 
ki je pred kratkim dopolnila 102. leto, 
Tinca Ogris. Spomni se, da so kamenje 
rabili za gradbeno zahtevni del ceste na 
odseku nekoliko višje od kamnoloma, 
t.j. med nekdanjo rudarsko naselbino na  
Lajbu in vhodom v Julijev rov. Kot pravi, 
naj bi bilo kamenje iz tega kamnoloma 
uporabljeno tudi za izdelavo spomeni-
ka na Ljubelju, ob nekdanji podružnici 
taborišča Mauthausen. V kamnolomu so 
odmevale eksplozije, gospa se spomni 
pripovedovanja svojega brata, prejšnjega 
lastnika domačije, kako je ob miniranjih 

Jadranska cesta in nekdanji kamnolomi (2. del)

Nejc Perko 

med ljudmi

na e-naslov nejc.perko1@guest.arnes.si. 
Veseli smo vsakega vašega odziva.

Viri:
1) Edvard A. Roblek, Zgodovina in razvoj 
komunalnih dejavnosti v občini Tržič – 
presek skozi čas (ob 30-letnici Komunal-
nega podjetja Tržič), Komunalno podjetje 
Tržič in Zavod za kulturo in izobraževanje 
Tržič, Tržič 1990

2) Skupnost cestnih podjetij, Predor in ces-
ta Ljubelj 1964, Tiskarna PTT v Ljubljani
3) Gorenjec, List za gospodarstvo, so-
cialno politiko in prosveto, št. 16, leto XX, 
Kranj, 18. april, 1936, p. 3

4) Ivan Mohorič,Zgodovina industrije, 
gozdarstva in obrti v Tržiču, III knjiga, 
Turistično društvo Tržič, 1965

5) Ustni vir: Dovžan Jožefa, Ogris Mar-
tina, Perko Albert …

Dela na Jadranski cesti (Lastnik fotografije: Jurij Smolej)

Udamov kamnolom (Avtor fotografije: Nejc Perko)
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V sončnem septembrskem popoldne-
vu sva se z Ano Dovžan iz Doline peš 
odpravili do Pinča, priimek Tišler, visoko 
ležeče kmetije, stare več kot tristo let, na 
nadmorski višini 1050 metrov. Ta domača 
pri hiši je Tončka, njen mož Franci Tišler, 
Fronov iz Loma, se je k Pinčevim priženil 
leta 1966. 

Za Pinčeve vedo številni ljudje tržiške 
občine, pa tudi od drugod, da so gos-
toljubni, da je pri njih domače in prijazno. 
Imajo kmetijo odprtih vrat. Poleti vse-
lej lahko ponudijo kislo mleko, žgance, 
domač mošt in šilce žganja. Simpatično 
zgovorna gospodinja Tončka veliko ve 
povedati o preteklosti domačije. Ravno je 
prišla z njive, kjer je pokopala krompir, ki 
ga je, kot je povedala, posadila šele 10. 
junija, a je vseeno dobro obrodil, ko sva z 
Ano sedli k mizi pred hišo, kamor sta naju 
povabila z možem Francijem. Tončki je o 
življenju domačije pripovedoval njen stari 
oče Tona Meglič, da je prvi rod Pinčevih, 
s priimkom Meglič, prišel čisto na začetku 
18. stoletja v ta kraj iz Prekmurja.

Rodovi Pinčevih so se ukvarjali z le-
som in živinorejo. Tončkin praded Tina 
in stari oče Tona sta imela po pet otrok, 
oče Joža dva, Tončka in Franci imata tri; 
hčerko Magdi in sinova Vilija in Henrika. 
Na domu je ostal Henrik s svojo mlado 
družino. Pred drugo vojno je bilo pri hiši 
več delovne sile, tudi hlapci in dekle. 

Pr'Pinč v Dolini

Po pogovoru s Tončko Pinčevo - Tišler zapisala Jožica Koder, foto: Lučka Kavčič, arhiv Pinčevih.

med ljudmi

23

Imeli so po štiri konje, sedem glav go-
veje živine, po pet prašičev in štirideset 
in več jarcev. Ob bivalni hiši je bilo več 
gospodarskih poslopij, tako da je kmetija 
izgledala kot majhna vas. Imeli so svojo 
žago ob Tržiški Bistrici v Dovžanovi sotes- 
ki. Žago je imel večinoma vsak dolinski 
kmet. Že sredi noči je bilo treba s konjema 
od Pinča po strmi  poti do žage. Večkrat je 
bilo nevarno, posebno pozimi. Razžagani 
les, remeljne, so z dvema konjema vozili 
v Kranj, k lesnemu trgovcu Gorjancu. 
Zaslužek je bil dober, povezan pa s težkim 
delom. V času med obema vojnama in še 
prej so k Pinču vsako nedeljo iz takrat 
Puterhofa hodili Bornovi usluženci na 
mošt in čaj. Hiša je bila zaradi dobre 
druščine polna dobre volje.

Prišla je druga vojna in življenje se je 
na kmetiji poslabšalo. Njen oče Joža 
se je oženil med to vojno, leta 1942, z 
Jamenšnekovo Micko iz Čadovelj. Mlada 
je umrla, ko je bilo Tončki leto in pol, 
njena sestra Marinka, ki sedaj živi v Je-
lendolu, por. Anko, je bila stara šele tri 
mesece. V letu 1944 so jih Nemci izgnali 
s kmetije. V desetih minutah so morali za-
pustiti dom z živino vred. Pol leta so bili 
pri Švelcu na Slapu, obe deklici sta bili 
pri sorodnikih v Dolini. Potem so se vrnili 
domov.

Po vojni je bilo kar nekaj let življenje trdo, 
ni bilo denarja. Hlapcev po vojni ni bilo 

več, vse so morali podelati sami. Oče se je 
oženil drugič, leta 1947.
»Use smo mogl sami podevat. Treba j 
bo zgodej ustajat. Še dons na lajdam 
(ne prenesem) jarcov, tolk sm jh pre-
pasva. Res je bo težko brez dnarja. 
Skromn smo bli oblečen. Gvante j 
šivava mojškra z Vetrnga, k je pršva 
k nam u štero. Po štrnajst dni j bva pr 
nas, de j pošiva vs porhant (blago, rahlo 
okosmateno, bolj toplo). Nardiva j take 
obleke, iz rožastga porhanta. Če j kdo 
zbolu, nismo mogl h dohtarj, zlepa nis-
mo š h doktarj. Dohtarja je kmet mogu 
pvačat.«
Po letu 1970 se je življenje izboljšalo. 
Pšenica tam gori ni uspevala, od žit 
so sejali rž, oves in ječmen. Pa peso, 
repo in sadili krompir. Imajo deset glav 
živine, prašičev pa ne več. 1973. leta so 
začeli graditi nadomestno hišo, vanjo 
so se vselili 1979 in podrli staro, na ka-
tero ima Tončka lepe spomine, čeprav 
je bilo včasih težko. 
Otroci so zrasli, vseskozi ji je v oporo 
zares delaven in skrben mož  Franci. 
Med pogovorom je povedal tole be-
sedno zvezo, ki se mi zdi zanimiva: 
»Matika nazaj!« Izraža navdušenje, 
tudi nestrinjanje. Ustvarila sta lep dom. 
Polno rož zre z balkonov na Dolino pod 
seboj pa na hribe in gore vse naokrog, 
kjer se spočije oko. 
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Društvo prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije je tudi letos organiziralo že 
tradicionalno jesensko strokovno eks-
kurzijo po Sloveniji. Za cilj smo si iz-
brali obsežno planoto Trnovskega gozda, 
kjer so znana najdišča fosilov iz sred-
njega zemeljskega veka. Organizacijo in 
vodenje ekskurzije je prevzel naš aktiven 
član Robert Lorencon, sicer dober pozna-
valec geoloških zanimivosti tega dela 
Primorske. V soboto, 21. 9. 2013 smo po 
zboru pred gradom Kromberk in kratkem 
uvodu odšli najprej na zanimivo najdišče 
fosilnih polžev, koral in drugih organiz-
mov, ki so živeli pred okoli 145 milijoni 
let. Ena izmed postaj na naši ekskurziji 

Prisank ali Prisojnik, domačini prisegajo 
na Prisank, je spoštovanja vredna gora 
nad Vršičem, je pa že vožnja do Vršiča 
atraktivna in le malo voznikov avtobusov 
prepelje vse ovinke brez težav. Takšnega 
voznika vedno najde tudi naša vodnica 
Olga in Mitja res obvlada vsako cestno 
situacijo. Tisti, ki so 21. septembra čutili, 
da zmorejo težjo pot, so nas zapustili že 
pri Erjavčevi koči in se podali proti Prisoj- 
nikovemu oknu; med njimi tudi Ida in 
Jože, ki oba že nosita sedem križev. Ostali 
smo pot nadaljevali od Tičarjevega doma, 
po južni strani pobočja. Čudovito vreme, 
razgledi z vsakim višinskim metrom 
lepši, nad potjo so se pasli gamsi, v dolini 
je šumela voda, planike pa so se razka-
zovale gori, doli, naokoli. Počasi smo se 
vzpenjali, hitra skupina je vrh dosegla v 
treh urah, tisti malo počasnejši v štirih. 
Razgled z vrha pa veličasten: Mangart, 
Jalovec, Triglav, Špikova skupina, avstrij- 
ske in italijanske gore, Kranjska Gora. 
Res vredno truda. Tako zanimiv je bil 
tudi spust, zaradi grušča, ki zahteva obilo 

12. oktobra 2013 smo se odpravili iz Leš 
proti Ajdovščini. Vreme ni nič kaj dobro 
obetalo, toda družba v avtobusu je bila 
enkratna. Ko smo prispeli, nas je pred 
poslopjem Pipistrela čakal direktor in 
lastnik, Ivo Boscarol. Nazadnje smo se 
srečali z njim 25. maja 2013 v Lešah na 
dogodku v čast prihoda Sunite Williams. 
Takrat je bil navdušen nad dogajanjem 
in je obljubil Lešanom, da nas bo v zah-
valo za trud, ki smo ga vložili v pripravo 
Sunitinega obiska, povabil na piknik v 
Ajdovščino. Po prisrčni dobrodošlici s 
slaščicami in teranovim likerjem smo si 

Matija Križnar

Ivana Valjavec, PD Križe

Metka Kokalj

Društvena ekskurzija 
v Trnovski gozd

Prisank – 2547 m

Med nebom in zemljo 
pri Pipistrelu

je bila tudi Velika ledenica v Paradani. 
To je preko šesto metrov globoka jama, 
kjer se tudi čez poletje obdrži sneg ozi-
roma led. V preteklosti so jo izkoriščali 
kot vir ledu, ki so ga z vozovi vozili 
celo do Trsta. Naslednji dve postaji sta 
bili paleontološko znani najdišči jurskih 
(starost približno 150 milijonov let) fosi-

mero previdnosti, a smo vsi srečno pris-
peli nazaj na Vršič. Lep dan je minil in 
vsi smo se zadovoljni in utrujeni vračali 
domov. Seveda pa ni manjkalo junakov, 
ki so se že dogovarjali za nedeljski vzpon 
na Viš.

lov v okolici vasi Otlica in Kovk. Zad-
nji del ekskurzije smo namenili ogledu 
muzejske zbirke fosilov, ki jo je pred leti 
postavil naš član Stanislav Bačar. Celotna 
ekskurzija je potekala v izobraževalnem 
in raziskovalnem duhu, kjer smo našim 
članom ponudili veliko novih informacij 
in nekaj primerkov za zbirke.

Raziskovanje in iskanje fosilov na najdiščih prostranstev Trnovskega gozda. Na desni je slika  
enega izmed najdenih krednih polžev. 

ogledali film o zgodovini tega uspešnega 
podjetja. Podjetje Pipistrel je vodilni 
svetovni proizvajalec ultralahkih mo-
torno-jadralnih letal ter jadralnih letal s 
pomožnim motorjem. Razkazali so nam 
poslovne prostore, predstavili proizvod-
njo, iz hangarja potegnili štiri letala in na-
peta zgodba se je nadaljevala med nebom 
in zemljo s poleti nad Vipavsko dolino. 
Trije piloti in Ivo Boscarol so nas vozili 
tudi po večkrat, malo postrani, malo 
panorame, malo z ugasnjenimi motorji. 
Najbolj korajžen Jelček je v četrtem po-
letu doživel vse, kar si je želel. To je bil 
polet z lupingi, preleti tik nad zemljo in 
nato malo nad našimi glavami, z zavoji 
postrani in na glavo, nam na tleh pa je 
zastajal dih. Že prej smo pojedli okusno 
vipavsko joto in po okusnem kosilu v le- 
pem vremenu s poleti in druženjem 
končali okrog 17. ure. Zaposleni pri Pipi-
strelu so nam povedali, da smo mi prvi, 
ki jim je Ivo Boscarol izkazal tako čast. 
Ko smo dan zaključevali v vinski kleti 
na Planini pri vinogradniku Marcu, smo 
doživeli še eno presenečenje. Z nami je 
želel iti tudi potnik, ki ga nismo poznali. 
Ker je bil v avtobusu še prostor, smo ga 
vzeli s seboj. Izkazalo se je, da je to operni 
pevec, baritonist Ivan Andres Arnšek, ki 
se je rodil slovenskim staršem v Argentini 
in se leta 1993 vrnil v Slovenijo. Ni naj-
ti besed, ki bi opisale njegovo veličastno 
petje v 150 let stari kleti! Presenečenj 
ni bilo konca. Ivan Andres Arnšek je ob 
povratku v avtobusu pred vsemi obljubil, 
da bo za podporo Zavodu Slovenski as-
tronavt pripravil ob koncu leta nepozaben 
koncert, katerega izkupiček bo namenjen 
delovanju Zavoda Slovenski astronavt.
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Mesec oktober je posvečen Mariji Kralji-
ci rožnega venca. Njej v čast je skupina 
Prijatelji ROŽNOVENSKE POTI V 
SOBOTO, 5. oktobra, organizirala tradi-
cionalno romanje po že dobro znani 
Rožnovenski poti izpred bazilike Marije 
Pomagaj na Brezjah. Zbralo se nas je kar 
52, največ do sedaj. Bilo je lepo doživetje 
ob sicer hladnem vremenu in megli, ki je 
zastrla še lepši razgled pokrajine.
Molitev je dala romanju pristen pomen 
tudi v prošnji Mariji za našo domovino, ki 
je v težki preizkušnji. Tudi sv. maša pred 
odhodom, ki jo je daroval p. Leopold, 
sicer velik privrženec te poti, nam je dala 

Počastitev 
Rožnovenske Marije

Marija Lavtar

Azbest je skupno ime za vrsto naravnih 
mineralnih vlaken. Zaradi svojih lastnosti 
je bil v preteklosti zelo pogosto upora-
bljen v industriji in v gradbeništvu. Upo-
raba azbesta pa je od leta 2003 v celoti 
prepovedana. Z zakonom je bila tudi ukin-
jena tudi proizvodnja azbestno cementnih 
izdelkov. 

Azbestnocementna kritina je bila namreč 
v letih 1970 - 1990 najpogostejša izbira 
lastnikov hiš. Tako kot za druge azbestne 
izdelke tudi zanjo velja, da je ne smemo 
odstranjevati sami, ampak morajo to stori-
ti pooblaščeni izvajalci. 

Azbestnih vlaken, ki se sproščajo iz 
polomljene ali kako drugače poškodovane 
azbestnocementne kritine, ne vidimo s 
prostim očesom, jih ne vohamo in ob vdi-
havanju ne čutimo. Zelo rada se lomijo 
vzdolžno, pri čemer nastajajo tanjša, iglam 
podobna vlakna. Če jih vdihujemo, lahko 
pridejo globoko v pljuča in povzročijo 
razne bolezni. Azbest postane nevaren, 
ko se material, ki ga vsebuje, obrabi, 
poškoduje ali pa se zaradi neprimernega 
ravnanja z njim začnejo azbestna vlakna 
sproščati v zrak in s tem ogrožati zdravje 
ljudi. Nevarni so torej predvsem tisti 
izdelki, ki se drobijo ali spreminjajo v 
prah, ko jih uporabljamo, kar velja tudi za 
kritino.

Pri odstranjevanju azbestnocementne 
kritine je zato zelo pomembna pravilna 
zaščita tako ljudi kot okolja.

Informacije o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

Tina Božič, Komunalno podjetje Tržič

še dodatno duhovno spodbudo za naprej.
Pri Ovsenikovih pri sv. Neži, kjer se nahaja 
info točka smo se okrepčali in odžejali - tu 
se dobijo tudi vse informacije in vpisna 
knjiga, gospodinja pa je opisala še ponud-
bo njihove ekološke kmetije. Tudi ga. 
Tinca je pri sosedu pokazala ročno izde-

lane otroške copatke, nogavice iz domače 
volne in vezene prte, narejene za nakup. 
Nadaljevali smo z drugim delom poti in se 
vrnili nazaj k Mariji pomagaj, kjer so nas 
čakali avtomobili za pot domov.
Naslednje, adventno romanje je predvi-
deno 14. decembra.

Obvezna je uporaba:
• ponjav za prestrezanje in zbiranje delcev 

zdrobljene kritine, ki bi pri delu lahko 
padli na tla, 

• delovne obleke za enkratno uporabo, 
• delovnih gumijastih rokavic, 
• predvsem pa uporaba opreme za zaščito 

dihal, pri čemer je treba uporabiti masko 
s posebnimi filtri, saj navadna maska ne 
bo ustavila azbestnih vlaken.

Kritino je treba najprej omočiti
Salonitke, kakor je bilo razširjeno poimeno- 
vanje azbestnocementnih strešnih plošč, 
je treba, preden jih začnemo odstran-
jevati s strehe, zmočiti, najbolje s pršilci 
vode pod nizkim tlakom. Brizganje vode 
pod visokim tlakom je prepovedano. Iz 
omočenih plošč previdno odstranimo kav-
lje, žeblje in vijake, saj se, kot rečeno, iz 
poškodovanih izločajo azbestna vlakna. 
Uporaba svedrov, žag in orodij za strganje 
z veliko hitrostjo ni dovoljeno. Še enkrat 
je treba poudariti, da salonitk ne smemo 
lomiti, puliti ali razbijati.

S strehe jih torej ne mečemo, ampak jih, 
če je le mogoče, na tla spustimo cele in 
nepoškodovane. Na tleh jih je treba še 
enkrat omočiti z obeh strani. Paleto, na 
katero jih bomo zložili, je treba zaščititi s 
črno gradbeno folijo, zložene salonitke pa 
neprepustno oviti v polietilensko folijo in 
dobro polepiti z lepilnim trakom. Lahko 
jih sicer, prav tako ovite v folijo ali vsaj 
prekrite z njo, naložimo tudi na prikolico 
in odpeljemo na odlagališče.

Nevarni odpadki na odlagališču za  
nenevarne odpadke
Azbestnocementna kritina sicer spada med 
nevarne odpadke, vendar jo lahko primer-
no zaščiteno odlagamo na odlagališčih 
nenevarnih odpadkov. Upravljavec 
odlagališča mora zagotoviti, da so azbest-
ni odpadki odloženi na vnaprej določeno 
odlagalno polje za azbest, ki mora biti 
vidno označeno in namenjeno samo odla-
ganju takšnih odpadkov. V jamo odložene 
azbestne odpadke prekrijejo z zemljo ali 
podobnim inertnim materialom. Po tako 
prekriti površini je dovoljeno voziti s 
tovornimi in delovnimi stroji, medtem ko 
je po nepokritih odpadkih to prepovedano. 

Azbestnocementne odpadke odlagamo 
tudi na odlagališču v Kovorju. Agencija 
Republike Slovenije za okolje nam je 
namreč pri izdaji okoljevarstvenega do-
voljenja v lanskem letu postavila pogoj, 
da moramo letno sprejeti v odlaganje naj- 
manj 1.500 ton teh odpadkov. Za ta na-
men imamo pripravljeno posebno odla-
galno polje, ki je namenjeno izključno 
odpadkom, ki vsebujejo azbest. Odpadki, 
ki so nepropustno embalirani na paletah 
ali v velikih nepropustnih vrečah, se tesno 
zložijo na predvideno odlagalno polje. Ko 
je površina odlagalnega polja polna od-
padkov, se le-ti prekrijejo z zemljo ali po-
dobnim inertnim materialom ter se odla-
galno polje pripravi za ponovno odlaganje 
odpadkov. Tako odloženi odpadki nimajo 
nikakršnega vpliva na okolje.
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Če je župan Borut Sajovic pred lokalnimi 
volitvami 2010 ob odprtju prenovljene 
ceste skozi mestno jedro poudarjal, da 
je občina Tržič razvojno naravnana, da 
smo Tržičani delavni ljudje, danes vse 
te njegove visoko leteče besede izpadejo 
pavlihovske.

Že pred nastopom njegovega prvega 
mandata smo po njegovi zaslugi za-
mudili priložnost za razvoj celotne 
občine z zavrnitvijo možnosti izgradnje 
nove deponije v Kovorju in industrijske 
cone, s čimer smo zapravili možnosti za 
razvoj turizma, za brezplačno elektriko, 
znižanje brezposelnosti in oživitev 
gospodarske rasti. Namesto tega smo 
poslušali in brali puhlice o uspešnosti 
projektov, ki so sicer v nekaterih 
primerih polepšali videz naše občine, a 
več koristi od tega ni bilo. Z na glavo 
obrnjeno ekonomsko logiko je postav-

Redarji na črno ljal trgovine, ki ob dejstvu, da je Tržič 
postajal občina, ki je po brezposelnosti 
na prvem mestu v regiji, stojijo kot v 
posmeh občanom. Župan ponuja kruha, 
ki ga občani ne morejo ali ga težko ku-
pijo, namesto da bi najprej poskrbel za 
gospodarski razvoj občine.

Zadnja županova puhlica je Gorenjska 
plaža, ki jo mnogi označujejo za tržiške 
Stožice. Za omenjeni projekt so bila 
črpana evropska sredstva, pri čemer 
bo objekt zaradi svoje nefunkcional-
nosti uporaben zgolj nekaj dni v letu. 
Pa še to si bodo ljudje težko privoščili 
ob propadu Tokosa in Trifixa, da ne 
govorimo o Peku, ki komajda še diha 
na škrge. Župan pač ponuja tudi iger, 
ki si jih občani ne bodo mogli ali si jih 
bodo težko privoščili. O gospodarskem 
razvoju, še enkrat poudarjam, nič!

Absurd vsega norčevanja iz ljudi – tudi 
iz svojih volivcev – pa je delovanje 
mestnega redarstva. To je vsaj v zad-

njem mandatu župana v občini delovalo 
brez kakršne koli podlage. Občinski 
program varnosti je bil namreč s strani 
občinskega sveta sprejet 12. septembra 
letos, torej slaba tri leta po nastopu 
ponovnega mandata tržiškega župana 
Sajovica. To pomeni, da so pred tem da-
tumom občinski redarji v Tržiču delovali 
na črno, kar je protizakonito. 

Kot občan, ki mu je še kako mar za 
svoje sokrajane, ki so že tako na robu 
preživetja, župana pozivam, naj zaradi 
nezakonitosti delovanja redarstva pred 
12. septembrom letos, vsem oglobljenim 
voznikom, ki so globe že plačali, denar 
vrne. Vse občinske svetnike pa pozivam, 
da, v kolikor so za to vedeli, popravijo 
svojo neodzivnost v občinskem svetu s 
tem, da od župana zahtevajo odgovor-
nost za nezakonito delovanje mestnega 
redarstva v občini Tržič pred zgoraj 
omenjenim datumom.

Sebastjan Erlah, publicist

Delegacija občine
Tržič na obisku
v Bruchsahlu in
Ste Marie aux Mines

Z zanimanjem sem prebral prispevek 
pod gornjim naslovom (Tržičan, št. 5, 
str. 23). Za boljše poznavanje občine, ki 
nam ponuja sodelovanje, bi  rad dodal 
še nekaj informacij. 

Odnosi med občinama izvirajo iz časa, 
ko se je pobratena občina Ste Marie 
aux Mines pripravljala na sklenitev 
partnerstva s tedaj samostojno občino 
Untergrombach. Tedaj je občina Tržič 
(Tine Tomazin) odigrala pozitivno vlo-
go s priporočilom francoski pobrateni 
občini, naj se ne pomišlja skleniti part-
nerstvo z nemško občino Untergrom-
bach, kljub preteklim (medvojnim) nas-
protjem. Našo gesto očitno Nemci zelo 
cenijo in nas, kljub naši zadržanosti, še 
vedno vabijo k sodelovanju.

V sedemdesetih letih je Nemčija izvedla 
reformo lokalne samouprave, vendar v 
nasprotni smeri od dogajanja v samos-
tojni Sloveniji. Združevala je manjše 
občine v večje in racionalizirala lokalno 
upravo. Tako se je Untergrombach 

pripojil Bruchsahlu in pristal na ravni 
naše krajevne skupnosti in praktično 
skoraj nima nobene možnosti samo-
stojnega odločanja. Bruchsahl pa je 
podedoval partnerstvo s Ste Marie aux 
Mines.

Podrobneje poznam medsebojne stike 
med našima občinama v času 1990 
- 1995. L. 1992 je delegacija Tržiča 
obiskala Bruchsahl, naslednje leto smo 
sodelovali na sejemski prireditvi. L. 
1994 nas je pred lokalnimi volitvami 
obiskal nadžupan g. Bernd Doll, ki je 
kot profesionalni poznavalec javne up-
rave predaval v Kranju. Dve podjetji 
iz Bruchsahla sta sodelovali z Elanom 
(lahka letala) in z ISKRO Telekomu-
nikacijami. Obe podjetji smo tudi 
obiskali in bili lepo sprejeti. Čeprav je 
bil ELAN takrat v lasti Hrvatov.

Kakšni so bili stiki med občinama 
po tem obdobju, mi ni znano. Sem pa 
priporočal nadaljevanje in intenzi-
viranje stikov, ker je več možnosti za 
gospodarsko sodelovanje kot pa s Ste 
Marie aux Mines.

V občini Bruchsahl (ne pa v Unter-
grombachu) še vedno delujejo znane 
multinacionalke SEW Eurodraive AG, 
Nokia- Sieemens, John Deere, Sulzer 
AG Industriekonzern in močna domača 
podjetja. Intenzivno se ukvarjajo z go-

jenjem belušev in vinske trte. Takrat so 
nam nudili sodelovanju pri pridelavi 
belušev, ki nudijo zelo dober hektar-
ski donos. Žal v naši zadrugi za to ni 
bilo interesa. Partnerje so poiskali na 
Štajerskem. Verjamem, da je prav na 
tem področju še sedaj največ možnosti 
za sodelovanje.

Od Bruchsahla, ki praktično ni imel ne-
zaposlenih, pa se je vredno učiti, kako 
pridobivati nova podjetja v svojo občino 
(na občini je bil zaposlen dinamični 
sodelavec g. Kemmperamn, ki je skr-
bel le za pridobivanje novih podjetij), 
kako organizirati podjetniški inkubator, 
skrbeti za dobro prometno povezavo in 
razvejano šolstvo, pa še kaj bi se gotovo 
našlo. 

Pametni ljudje vedno iščejo možnosti 
razvoja gospodarskih dejavnosti. 
Mogoče smo pa že napredovali do te 
točke, da se ne bomo obiskovali le 
zaradi nostalgije ali skupnih doživetij 
v polpretekli zgodovini, ampak bomo 
stopili korak dalje v iskanju konkretnih 
možnosti sodelovanja. To ponovno toplo 
priporočam. Pri tem moramo vedeti, da 
iskanje tovrstnega sodelovanja v raz-
vitih demokracijah ni vloga občin, am-
pak gospodarskih organizacij, kjer pa 
imamo mi malo ponuditi.

Peter Smuk



tržičan   27

vabila, obvestila, razpisi

STRIMER d.o.o.
Mlaka 13, 4290 TRŽIČ
Tel: 059 963 650, mobitel: 041 44 76 76
E-pošta: info@strimer.si

V servisnem podjetju Strimer d.o.o. smo svoj sedež preselili na novo lokacijo,  
Mlaka 13, med komunalnim podjetjem in Triom. V novi delavnici za vas:

• sprejemamo in popravljamo vse električne in elektronske naprave,
• dobavljamo nove TV sprejemnike in na vašem domu nastavljamo TV programe,
• pri nas dobite antenske in internetne instalacije, poskrbimo tudi za montažo,
• zagotavljamo rezervne dele za vaše naprave,
• v prodaji imamo tudi servisirane rabljene aparate in naprave,
• očistimo in popravimo vaš nepogrešljivi daljinski upravljavec …

Vsak dan od ponedeljka do petka se lahko oglasite pri nas med  
8.00 in 12.00 uro ali 14.00 in 18.00 uro. 
Z veseljem bomo odpravili vaše težave s slabo sliko in zvokom.

Zraven katerih dveh velikih podjetij ima Strimer d.o.o. svoj sedež?
1. nagrada sesalnik za prah
2. nagrada sobna antena
3. nagrada baterijska svetilka

Nagrajenci 7. številke Tržičana, ki jih za pravilne odgovore (Gostišče karavla Koren se nahaja poleg  
ostankov taborišča Mauthausen) nagrajuje omenjeno gostišče, so:  

1. nagrado (ploščo Damjan za 2 osebi) prejme Leo Teran, Pristavška cesta, Tržič 

2. nagrado (nedeljsko kosilo za 2 osebi)  prejme Tina Gros, Koroška cesta, Tržič 

3. nagrado (kos čokoladne torte) prejme Danijel Ilič, Savska Loka, Kranj 

Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi boste obveščeni tudi po pošti.
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četrtek, 14. 11.
ob 16. uri v Domu Petra Uzarja
PONOVITEV LETNEGA KONCERTA S PESMIJO PO KOROŠKI;  
Pevski zbor Kres-Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor
petek, 15. 11.
ob 16. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
SREČANJE LITERARNIH USTVARJALCEV DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE; 
Društvo upokojencev Tržič
ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
V HRIBIH SE DELA DAN, PONOVITEV KONCERTA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA 
KUD LOM; Kulturno umetniško društvo Lom pod Storžičem
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: DEJAN OGRINEC-NARAVNE LEPOTE SLOVENIJE NA 
DRUGAČEN, ŠPORTEN NAČIN; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 16. 11.
v jutranjih urah iz Križev
PLANINSKI IZLET V NEZNANO; Planinsko društvo Križe
v jutranjih urah iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADE PLANINCE: BELOPEŠKA JEZERA IN KOČA ZACCHI; 
Mladinski odsek PD Tržič
v popoldanskih urah iz Tržiča
MARTINOVANJE ČLANOV DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ V SNOVIKU;  
Društvo invalidov Tržič (prijave do 9.11.)
nedelja, 17. 11.
ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič
GREMO MI PO SVOJE 2; Občina Tržič in Cinemania Group
ponedeljek, 18. 11.
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
DOBIMO SE V KNJIŽNICI: PREDSTAVITEV KNJIGE VLASTE NUSSDORFER,  
ŽIVI IN PUSTI ŽIVETI; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
torek, 19. 11.
v popoldanskih urah iz Tržiča
POPOLDANSKI KOPALNI IZLET V TERME SNOVIK; Društvo upokojencev Tržič
torek, 19. 11. -  petek, 22. 11.
od 18.10 do 19.40 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 20. 11.
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREDINO PREDAVANJE: ENERGIJA DREVES – LAHKO JE DREVESU BITI DREVO; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 21. 11.
ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 22. 11.
ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
SLAVNOSTNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA GORŠČAKI;  
Združenje vojaških gornikov Slovenije
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 23. 11.
v Sokolnici-dvorani SŠD Tržič
4. SOKOLSKI TURNIR-TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU;  
Splošno športno društvo Tržič
ob 17. uri v Domu krajanov Jelendol
ODPRTO PRVENSTVO JELENDOLA V ŠAHU-TEKMOVANJE OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU; Športna zveza Tržič in Športno društvo Jelendol-Dolina
nedelja, 24. 11.
od 8. do 15. ure v Dvorani tržiških olimpijcev
2. KOLO ZIMSKE REKREATIVNE LIGE V MALEM NOGOMETU;  
Nogometni klub Tržič 2012

koledar prireditev
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ 
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen 
tudi na spletni strani www.trzic.si/prireditve

NOVEMBER IN  
1. - 18. DECEMBER 2013
vsak ponedeljek
od 18.15 do 20.15 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
DELAVNICA ZA ODRASLE: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
vsak četrtek
ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ponedeljek, 4. 11.
ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
DELAVNICA TELESNA DEJAVNOST; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič
torek, 5. 11.
ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
DELAVNICA ZDRAVA PREHRANA; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič
četrtek, 7. 11.
ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE: BRINA TORKAR KRIŽAJ-PODOBE; Tržiški muzej
petek, 8. 11.
ob 18. uri v Paviljonu NOB
OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNE SKUPINE KD SAVA KRANJ: MOTIVI TRŽIŠKE 
PLANINE KONJŠČICA; Kulturno društvo tržiških likovnikov 
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
PETKOVO PREDAVANJE: KARMEN GOSTINČAR, PREDSTAVITEV DOMAČIH  
EKO DARIL ZA PRAZNIKE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ZBIRANJE OB ANASTASIJI;  Slovensko Rodovno gibanje in  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 9. 11.
od 8. do 13. ure na Trgu svobode
TRŽNI DAN-MARTINOVANJE; Polona Brodar s.p.
iz Tržiča
IZLET Z MARTINOVANJEM; Društvo upokojencev Tržič
nedelja, 10. 11.
od 8. do 15. ure v Dvorani tržiških olimpijcev
1. KOLO ZIMSKE REKREATIVNE LIGE V MALEM NOGOMETU; 
Nogometni klub Tržič 2012
ponedeljek, 11. 11.
ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič
torek, 12. 11.
ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič
sreda, 13. 11.
od 11. do 12. ure  v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

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



tržičan   29

koledar prireditev

od 16. do 19. ure v Domu krajanov Jelendol
TEKMOVANJE V STRELJANJU S PUŠKO, PIŠTOLO IN PIKADU-TEKMOVANJE OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU; Športna zveza Tržič in Športno društvo Jelendol-Dolina

ponedeljek 25. 11.
ob 18. uri v Dvorani tržiških olimpijcev
MEDNARODNA PRIJATELJSKA TEKMA REPREZENTANC V DVORANSKEM 
NOGOMETU-FUTSALU U-21, SLOVENIJA:POLJSKA; Nogometni klub Tržič 2012

torek, 26. 11.
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
DOBIMO SE V KNJIŽNICI: PREDSTAVITEV DIPLOMSKE NALOGE MAJE AVSENEK, 
VKLJUČEVANJE SPOMINSKEGA PARKA MAUTHAUSEN S SOBO V TURISTIČNO 
PONUDBO TRŽIČA ter NOVEGA VODNIKA PO DOVŽANOVI SOTESKI DR. IRENE 
MRAK IN DR. MATEVŽA NOVAKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 27. 11.
od 11. do 12. ure  v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič

petek, 29. 11.
ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
HUMANITARNI KONCERT S PODELITVIJO PRIZNANJ JUBILEJNIM  
KRVODAJALCEM; Območno združenje Rdečega križa Tržič

sobota, 30. 11.
v jutranjih urah iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: STENICA; Planinsko društvo Tržič

DECEMBER
nedelja, 1. 12.
ob 16. uri v Osnovni šoli Križe
KLIC DOBROTE 2013-HUMANITARNI KONCERT; Župnijska Karitas Križe

ponedeljek, 2. 12.
od 17. do 19.30 v Domu krajanov Lom pod Storžičem
TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO –TEKMOVANJE OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU; Športno društvo Lom pod Storžičem

torek, 3. 12.
ob 13. uri v Osnovni šoli Križe
OBČINSKO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA OSNOVNE ŠOLE-TEKMOVANJE OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU; Športna zveza Tržič-komisija za šport mladih in 
Osnovna šola Križe

od 18.15 dalje v Osnovni šoli Bistrica
TURNIR TROJK V KOŠARKI ZA MOŠKE-TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU; 
Športna zveza Tržič-komisija za športno rekreacijo

ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
TA VESELI DAN KULTURE S PODELITVIJO KURNIKOVIH PRIZNANJ;  
Zveza kulturnih organizacij Tržič

sreda, 4. 12. – petek, 6. 12.
v popoldanskih urah
PRAZNIČNI VEČERI V KURNIKOVI HIŠI; Tržiški muzej

petek, 6. 12.
ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev
KONCERT ANSAMBLA ZARJA Z GOSTI OB 20-LETNICI DELOVANJA; 
Ansambel Zarja in Media butik d.o.o.

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
ZBIRANJE OB ANASTASIJI;  Slovensko Rodovno gibanje in  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

sobota, 7. 12.
v jutranjih urah iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADE PLANINCE: ČEVDRCI; Mladinski odsek PD Tržič
od 8. do 18. ure na kegljišču v Tržiču
TEKMOVANJE V KEGLJANJU – OB OBČINSKEM PRAZNIKU; Športna zveza Tržič 
in Kegljaški klub Ljubelj Tržič
med 10. in 11. uro v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in 
Društvo diabetikov Tržič
ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU; Občina Tržič in  
Glasbena šola Tržič
ponedeljek, 9. 12.
ob 18. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstvena vzgoja ZD Tržič
torek, 10. 12.
ob 17. uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
DOBIMO SE V KNJIŽNICI Z DR. BOŽIDARJEM JEZERNIKOM, AVTORJEM KNJIGE 
KAVA: ČAROBNI NAPOJ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 11. 12.
od 11. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 12. 12.
ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
ODPRTJE RAZSTAVE: BREDA STURM-HOJA PO NEZNANEM; Tržiški muzej
ob 19. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
KONCERT PIANISTA JURETA GORUČANA; Občina Tržič
sobota, 14. 12.
v jutranjih urah iz Tržiča
PLANINSKI IZLET V NEZNANO; Planinsko društvo Tržič
od 8. do 13. ure na Trgu svobode
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.
sreda, 18. 12.
ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: DEJAN OGRINEC-RAZLIČNE OBLIKE  
SMUČANJA PO SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH GORAH TER DOLOMITIH;  
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

KD tržiških likovnikov vabi na otvoritev in ogled 
letošnje zadnje razstave v galerijo Ferda Majerja v 
paviljonu NOB. S slikami se bodo tokrat predstavili 

naši prijatelji iz Kranja, likovna skupina KD Sava 
Kranj, z motivi tržiške planine KONJŠČICE.

Otvoritev razstave bo
v petek, 8. novembra 2013, ob 18. uri.

V kulturnem programu bodo tokrat nastopale  
pevke KD Sava Kranj – DEČVE.

VABILO
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OBČINA TRŽIČ OBVEŠČA, DA PO ZNIŽANI CENI PRODAJA:
1. zemljišča parc. št. 195/21, k.o. 2141 – Podljubelj (ID 3955154), travnik v izmeri 1.131,00 m², parc. št. 195/22, k.o. 

2141 – Podljubelj (ID 1602790), travnik v izmeri 37,00 m², parc. št. 195/23, k.o. 2141 – Podljubelj (ID 2779098), 
travnik v izmeri 236,00 m², ki se nahajajo v območju za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 20 SK2, ureditvena enota 
vas – oznaka v, in so po namenski rabi nezazidana stavbna zemljišča; zemljišča se prodajajo skupaj kot celota.  

Izklicna cena: 53.639,82 EUR (brez 22% DDV, ki ga plača kupec).

2. nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 12, v stavbi št. 1006 k.o. 2144 – Bistrica (ID 5600462), ID znak: 
2144-1006-12; nezasedeno dvosobno stanovanje v 5. etaži, s pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 53,54 m2 (po SIST 
ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta na Loko 11, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini 
parc. št. 161/13 k.o. 2144 – Bistrica. 

Izklicna cena: 48.870,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

3. nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 29 v stavbi št. 345 k.o. 2144 - BISTRICA (ID 5575120), ID znak 
2144-345-29; nezasedeno dvosobno stanovanje v 11. etaži, s pripadajočim pomožnim prostorom v 1. etaži, v izmeri 
58,45 m2 (po SIST ISO 9836), v stanovanjski stavbi na naslovu Deteljica 3, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 
235/7 k.o. Bistrica. 

Izklicna cena: 50.580,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

4. nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 2, v stavbi št. 115 k.o. 2143 – Tržič (ID 5681187), ID znak: 
2143-115-2; nezasedeno dvosobno stanovanje v 3. etaži – v 1. nadstropju, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj v 
izmeri 44,02 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 9, 
4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 395/23 k.o. 2143 – Tržič. 

Izklicna cena: 34.740,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

5. nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 5, v stavbi št. 14 k.o. 2143 – Tržič (ID 5606070), ID znak: 2143-
14-5; nezasedeno dvosobno stanovanje v 4. etaži – v mansardi, s pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 66,20 m2 (po 
SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 6, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 
392/3 k.o. 2143 – Tržič. 

Izklicna cena: 48.960,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

6. nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 6, v stavbi št. 14 k.o. 2143 – Tržič (ID 5606071), ID znak: 
2143-14-6; nezasedeno dvosobno stanovanje v 4. etaži – v mansardi, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj v 
izmeri 55,65 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 6, 4290 Tržič, ki stoji na 
nepremičnini parc. št. 392/3 k.o. 2143 – Tržič. 

Izklicna cena: 42.030,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

7. nezasedeno enosobno stanovanje – št. dela stavbe 12, št. stanovanja 12, v stavbi št. 136 k.o. 2143 – Tržič, v mansardi, 
s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj v izmeri 35,99 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi 
na naslovu Ravne 15, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičninah parc. št. 395/43 in 394/2 k.o. 2143 – Tržič, etažna lastnina 
še ni urejena. 

Izklicna cena: 29.520,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

8. nezasedeno enosobno stanovanje, št. dela stavbe 19, št. stanovanja 3, v stavbi št. 128 k.o. 2143 – Tržič, v pritličju, s 
pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj v izmeri 34,66 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na 
naslovu Ravne 26, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 408/1 k.o. 2143 – Tržič, etažna lastnina še ni urejena.

Izklicna cena: 28.350,00 EUR (brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

Nepremičnine se na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tržič na 23. redni seji dne 12. 9. 2013, proda-
jajo po 10% znižani ceni. Navedene izklicne cene so zadnje in se naknadno ne bodo več nižale. Kupci poleg kupnine in 
davščin plačajo tudi stroške notarske overitve in vknjižbe v zemljiško knjigo. Vse navedene nepremičnine bo Občina 
Tržič prodajala na javni dražbi, ki bo izvedena dne 13. 11. 2013 v veliki sejni sobi v prostorih Občine Tržič, s pričetkom 
ob 15.00 uri za zemljišča pod zap. št. 1, ob 15.30 uri za stanovanje pod zap. št. 2, ob 16.00 uri za stanovanje pod zap. 
št. 3, ob 16.30 uri za stanovanje pod zap. št. 4, ob 17.00 uri za stanovanje pod zap. št. 5, ob 17.15 uri za stanovanje pod 
zap. št. 6, ob 17.30 uri za stanovanje pod zap. št. 7 in ob 17.45 uri za stanovanje pod zap. št. 8. Besedilo javne dražbe s 
podrobnejšimi pogoji je objavljeno v Uradnem listu RS z dne 11. 10. 2013, številka 83/13, in na spletni strani Občine Tržič: 
www.trzic.si/jdrazbe.aspx, slike nepremičnin pa so objavljene pod povezavo www.trzic.si/moglasi.aspx. Interesenti za 
nakup se za več informacij lahko zglasijo na Uradu za urejanje prostora Občine Tržič oz. pokličejo na tel. št. 04 5971 527 
ali 04 5971 530.



tržičan   31

oglasi

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

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

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

•  ročna avtopralnica • dodatna oprema • 

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

Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

KLUB UČITELJEV IN 
TRENERJEV SMUČANJA 
TRŽIČ VABI OTROKE NA 

SMUČARSKI TEČAJ
    Tudi to leto bomo med božično 

novoletnimi počitnicami  
(26. 12. 2013 - 30. 12. 2013) 
organizirali tečaj smučanja in 
bordanja za otroke od treh let 

dalje. Tokrat bo tečaj potekal pod 
vodstvom Žiga Zupana, ki bo z 

ostalimi učitelji smučanja vašega 
otroka naučil smučati ali bordati 
z veliko mero potrpežljivosti in 

profesionalnosti. V več skupinah 
bodo otroci na varen in prijeten 

način spoznavali tehnike smučanja 
ali bordanja ter uživali v  
zimskih radostih. Tečaj je  

namenjen tako začetnikom, kot 
tistim, ki bi radi nadgradili svoje 
smučarsko znanje. Smučati se 

bomo učili na smučišču 
Bodental, poskrbljeno bo za 
avtobusni prevoz in prehrano 

otrok. Dodatne informacije so na 
voljo na telefonski številki  

040 567 518 (Žiga).
Mislimo pa tudi na vse, ki bi  

radi imeli dobro namazane in 
napiljene smučke - v SKI servisu 
bomo poskrbeli, da bodo vaše 
smučke pripravljene za novo 

smučarsko sezono.

Najdete nas na novi lokaciji  
na Trgu svobode 9,  

poleg čistilnice Polonca.



Koledar  
»Korenine iz katerih rastemo«

dr. Bojan Knific

Tržiške korenine segajo daleč v preteklost in so se v stoletjih 
močno razrasle. Leta 1492 pridobljene trške pravice so skupaj z 
naravnimi danostmi Tržiču ponudile možnost razvoja številnih 
rokodelstev, ki so ključno zaznamovala kraj in okolico. 

Bogastva preteklih rodov se še posebej dobro zaveda družina 
Kosmač iz Bistrice pri Tržiču, ki iz kulturne dediščine črpa mo-
tive za sodobno (po)ustvarjalnost. S tem opravlja podobno 
poslanstvo kot Tržiški muzej, ki s hranjenjem, raziskovanjem 
in predstavljanjem prežitkov preteklega življenja uresničuje 

človekovo temeljno potrebo po umestitvi v čas in prostor, 
ki je za umski razvoj potrebna tako, kot sta kruh in voda za  
telesni. Komunalno podjetje Tržič z izdajo koledarja, na  
katerem se fotografije izdelkov rokodelske delavnice Kosmač 
družijo s fotografijami, ki jih hrani Tržiški muzej, opozarja na 
pomen preteklosti za sodobnost in prihodnost, s čimer prilaga 
svoj kamenček v mozaiku razvijanja lokalne identitete.

Koledar je naprodaj v TPIC Tržič, kjer lahko podjetja tudi 
naročijo večje število izvodov za novoletna darila poslovnim 
partnerjem in zaposlenim ter s tem izkažejo spoštovanje do 
korenin iz katerih rastemo. Cena posameznega izvoda znaša 
4,90 EUR, za naročilo več kot 50 izvodov pa vam nudimo tudi 
količinski popust. 

Za več informacij pokličite na številko 04 59 71 536 ali pošljite 
e-pošto na naslov informacije@trzic.si.  

NE SPREGLEJTE! NE SPREGLEJTE! NE SPREGLEJTE!    
   

USPEŠNICA USPEŠNICA USPEŠNICA    
»GREMO MI PO SVOJE 2« »GREMO MI PO SVOJE 2« »GREMO MI PO SVOJE 2«    

V TRŽIČUV TRŽIČUV TRŽIČU 
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24 ponedeljek

25 torek

26 sreda

27 četrtek

28 petek

1 petek

2 sobota

3 nedelja

4 ponedeljek

5 torek

6 sreda

7 četrtek

8 petek

9 sobota

10 nedelja

11 ponedeljek

12 torek

13 sreda

14 četrtek

15 petek

16 sobota

17 nedelja

18 ponedeljek

19 torek

20 sreda

21 četrtek

22 petek

23 sobota

24 nedelja

25 ponedeljek

26 torek

27 sreda

28 četrtek

29 petek

30 sobota

31 nedelja

1 torek

2 sreda

3 četrtek

4 petek

5 sobota

6 nedelja

7 ponedeljek

8 torek

9 sreda

10 četrtek

11 petek

12 sobota

13 nedelja

14 ponedeljek

15 torek

16 sreda

17 četrtek

18 petek

19 sobota

20 nedelja

21 ponedeljek

22 torek

23 sreda

24 četrtek

25 petek

26 sobota

27 nedelja

28 ponedeljek

29 torek

30 sreda

1 sreda

2 četrtek

3 petek

4 sobota

5 nedelja

6 ponedeljek

7 torek

8 sreda

9 četrtek

10 petek

11 sobota

12 nedelja

13 ponedeljek

14 torek

15 sreda

16 četrtek

17 petek

18 sobota

19 nedelja

20 ponedeljek

21 torek

22 sreda

23 četrtek

24 petek

25 sobota

26 nedelja

27 ponedeljek

28 torek

29 sreda

30 četrtek

31 petek

1 nedelja

2 ponedeljek

3 torek

4 sreda

5 četrtek

6 petek

7 sobota

8 nedelja

9 ponedeljek

10 torek

11 sreda

12 četrtek

13 petek

14 sobota

15 nedelja

16 ponedeljek

17 torek

18 sreda

19 četrtek

20 petek

21 sobota

22 nedelja

23 ponedeljek

24 torek

25 sreda

26 četrtek

27 petek

28 sobota

29 nedelja

30 ponedeljek

1 ponedeljek

2 torek

3 sreda

4 četrtek

5 petek

6 sobota

7 nedelja

8 ponedeljek

9 torek

10 sreda

11 četrtek

12 petek

13 sobota

14 nedelja

15 ponedeljek

16 torek

17 sreda

18 četrtek

19 petek

20 sobota

21 nedelja

22 ponedeljek

23 torek

24 sreda

25 četrtek

26 petek

27 sobota

28 nedelja

29 ponedeljek

30 torek

31 sreda


