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župan z nami

Dragi občanke in
občani,

zapleten denacionalizacijski klobčič v
Ročevnici. Igrišča živ – žav bodo z evropskimi sredstvi obnovljena še letos.
Za Brezje pri Tržiču se išče najboljša
rešitev za odvajanje odpadnih voda, čaka
nas obnova vodovoda proti Hrušici in ureditev gospodarsko in turistično pomembne
ceste s parkirišči proti Bistriški planini in
nad Dolinškom.
Ob Gasilnem domu v Kovorju raste
večnamenska dvorana, dokončujejo se
projekti za obnovo kanalizacijskega
omrežja v Kovorju in na Loki ter nadaljevanje gradnje pločnika med Kovorjem in
Loko in v Zvirčah, kjer smo našli dobro in
varno lokacijo za otroško igrišče znotraj
strnjenega naselja.

s ponosom se oziram na opravljeno delo
v minulih letih in se obenem zavedam,
da je za nadaljevanje in zaključek projektov izjemno pomembno sodelovanje
vseh Vas – občanov občine Tržič. Prav
vsaka izmed trinajstih krajevnih skupnosti se lahko pohvali z novo pridobitvijo, precej del je še v teku.
Bistrica pri Tržiču je z zaključkom
Gorenjske plaže dobila lep vhod v mesto,
nekaj parkirišč, varnejši prometni režim,
iščemo še najemnika za gostinski lokal
in nadaljujemo z opremljanjem gornjega
novega parkirišča za avtodome. Kot lastniki stanovanj sodelujemo pri energetski
sanaciji blokov, čakamo na razpis za energetsko posodobitev vrtca in rešujemo

V Križah čakamo na gradbeno dovoljenje za obnovo vaškega trga, prav tako za
nadaljevanje celotne obnove komunalne
infrastrukture na Planinski poti in v Snakovem. Javna obravnava prostorskega
načrta bo v okolico šole umestila širitev
športnega parka z nogometnim igriščem.
Obnovo že začete ceste z opornim zidom
je potrebno nadaljevati v KS Jelendol Dolina, kjer posodabljamo še vodovod,
pripravljen je razpis za turističnega ponudnika in upravljalca Dovžanove soteske.
V Lešah zaključujemo gradnjo asfaltne
povezave z Vadečami, ki odpira priložnost
tudi pohodnikom in kolesarjem. Urejajo se
lastniška razmerja na cesti proti Peračici.

Šola potrebuje novo streho in obnovo,
gasilci pa varno moderno vozilo za opravljanje dejavnosti. Izdeluje se OPPN za
šest novih hiš.
V Lomu se zaključuje projektiranje ceste do Tiča, pismo o nameri za družinsko
smučišče na senčni strani Kukovnice z
vlečnico je v usklajevanju. Prostorski plan
bo dal odgovor za sanacijo in dokončno
izrabo peskokopa v Grahovšah.
Sodobno križišče v Podljubelju je v
zaključni fazi, dela na turistični cesti
proti Matizovcu potekajo v skladu s
pričakovanji, cesta na Reber ima že
dokončan načrt za nadaljevanje. Stavbno
pohištvo v delu šole potrebuje posodobitev, Mošenik pa še nekaj regulacije.
V Pristavi potekajo pogovori z nekaterimi lastniki za nadaljevanje pločnika
proti Križam. Nekdanja stavba komunale
ima načrt za preureditev v stanovanja,
delo nas čaka na posodobitvi kanalizacijskega omrežja, ki bo omogočilo širitev
in nova delovna mesta v pomembnem in
uspešnem podjetju.
Ravne po večinski obnovi v spodnjem
delu čakajo še na ureditev denacionalizacijskega spora, ki bo dal severni
priključek, Cegelšam se projektira kanalizacija, na katero je vezana obnova ceste.
Razpis za sanacijo skalnega podora je v
zaključni fazi. Pridobljena je ponudba za
začasno drsališče pod streho balinišča.
Za Sebenje in Žiganjo vas je dokončan in
izdelan načrt obnove obeh mostov v Zadragi, ki naj bi dobila še pločnik in kolesarsko stezo. Projekt asfaltiranja spodnje
ceste proti Smuku je izdelan, posodablja
se javna razsvetljava.
V Tržiču lepo napreduje zasebna investicija obnove zdravstvenega doma, prostorski načrt odpira nove možne vsebine
in delovna mesta v BPT-ju, zaključuje
se razpis za obnovo fasad in obnovo komunalne infrastrukture med Virjem in
Cerkveno ulico. Ob šoli bo še letos zraslo
novo zavarovano otroško igrišče. Obnova
paviljona NOB si je poleg dokončne dokumentacije pravkar pridobila sredstva
švicarskega mehanizma. Grad Neuhaus
je kandidat za sredstva regionalnega programa v novi perspektivi.

Z likovniki pomagamo šolskim skladom.

Vsem se zahvaljujem za pomoč, trdno
podporo in sodelovanje. Brez tega ne bi
napredovali. Prepričan sem, da ni potrebno odkrivati tople vode pri dobro utečenih
in uspešnih stvareh. Skupaj in složni pa
lahko zagotovimo uspešno nadaljevanje
projektov v dobro nas vseh.
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Sejmu Herbstmesse 2014
Aleksandra Kojič

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič (OOZ Tržič) se je
v sodelovanju z Občino Tržič letos drugič uspešno predstavila
na sejmu Herbstmesse v Celovcu, ki je potekal od 17. do 21.
septembra 2014.
Obrt in podjetništvo ter turizem in gostinstvo so bili letos predstavljeni kar na 108 m2 na svojevrsten in interaktiven način.
Obrtniki in podjetniki so na sejmu predstavili svoje izdelke ali
storitve, možen je bil tudi nakup izdelkov. Občina Tržič je predstavljala Tržič in njegove znamenitosti ter možnosti preživljanja
prostega časa, gostinci pa so poskrbeli za predstavitev kulinarične
ponudbe. Na vabilo k sodelovanju so se odzvali naslednji podjetniki: BROdi - Marko Brodar s.p., SLAPAR RO&SA d.o.o.,
Dal d.o.o., Kosmač Matej s.p., Oblikovanje predmetov kulturne
dediščine iz lesa, Slaščičarstvo Cerkovnik, Cerkovnik Darja s.p.,
Gostišče Smuk, Kabić Zoran s.p., Gostilna Pri Bajdu Ribnikar
Janko s.p., Gostišče Karavla Koren DAMO Damjan Štefe s.p.,
LENY d.o.o., Grafika Plus d.o.o., Mizarstvo Tőrnar Jože s.p.,
Foto Čebron - Čebron Anton s.p. in Steklarstvo Papler - Papler
Zdravko s.p.
Sejemska zasnova, ki je poimenovana »Pokukajte čez Karavanke«, je bila pravzaprav mesto v malem. Rdeča nit sejemskega nastopa pa je bila oddaljenost oz. bližina obeh mest.

ZAKLJUČEN JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
V OBČINI TRŽIČ
Drago Zadnikar, direktor občinske uprave
Rok za oddajo vlog se je zaključil 20. junija. V drugi
polovici septembra bo komisija proučila utemeljenost
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin in
drugih dokazil, potrebnih za oblikovanje prednostne liste
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Komisija si bo
lahko stanovanjske razmere pri višje točkovanih prosilcih,
za katere se predvideva, da jim bodo stanovanja dejansko dodeljena, tudi nenapovedano ogledala. Pri prosilcih, pri katerih ogled ne bo opravljen, bodo točkovalne
postavke priznane tudi v odločbi, ki jih bodo prejeli. Če
bo ugotovljeno, da posamezna točkovalna kategorija
dejansko ni izpolnjena, čeprav je bila v predhodnih postopkih priznana, lahko komisija število točk spremeni, s
tem pa tudi vrstni red posamezne kategorije prosilcev
na prednostni listi. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve
neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno listo. Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo udeleženci razpisa glede
na število zbranih točk, uvrščeni na prednostno listo.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi
oz. neuvrstitvi na prednostno listo v roku 6 mesecev po
zaključku javnega razpisa. Zoper odločbo je dovoljena
pritožba. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Trenutno Občina Tržič razpolaga z 8 nezasedenimi neprofitnimi stanovanji.
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07, 108/09 ZP Načrt A, ZP Načrt B 57/12) in 30. člena
Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013) župan občine Tržič s
tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Tržič s strokovnimi podlagami in Okoljskega poročila
I.
Občina Tržič naznanja javno razgrnitev:
• dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem
načrtu občine Tržič s strokovnimi podlagami in
• Okoljskega poročila.
II.
Gradivo bo od 10.10.2014 do 21.11.2014 javno razgrnjeno v
prostorih Urada za urejanje prostora Občine Tržič, Trg svobode
18, Tržič, v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani
http://www.trzic.si/za-obcane/prostorski-informacijski-sistemobcine/.
Med javno razgrnitvijo bo dne 19.11.2014, ob 16.00 uri, organizirana javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.
III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in
predloge na razgrnjeno gradivo.
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve
pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali po elektronski
pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na
javno razgrnitev OPN Tržič« oziroma se jih poda ustno na javni
obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
zadnji dan razgrnitve.
Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine
Tržič.
IV.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, v
časopisu Tržičan, na oglasnih deskah Občine Tržič in Krajevnih
skupnosti ter na Radiu Gorenc.
Številka: 350-3/2009-34
Datum: 04.09.2014
				Župan občine Tržič
				Mag. Borut Sajovic
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Taborišče Ljubelj
Saša Pivk Avsec

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc in
župan občine Tržič mag. Borut Sajovic
sta v začetku septembra podpisala
pogodbo o neodplačnem prenosu kulturnega spomenika državnega pomena Podljubelj – taborišče Ljubelj na
Občino Tržič. Taborišče Ljubelj je
edini avtentični materialni ostanek
nemškega koncentracijskega taborišča
Mauthausen na slovenskih tleh in je
skupaj s spomenikom osrednje simbolno spominsko mesto za vse žrtve
taborišč iz Slovenije med drugo svetovno vojno ter tako pomemben del kulturne dediščine Republike Slovenije. Z
neodplačnim prenosom nepremičnine s
strani države na Občino Tržič ta pridobiva del kulturnega spomenika, ki ga
bo z evropskimi sredstvi obnovila ter
vključila v turistično ponudbo ter s tem
omogočala boljšo in večjo javno dostopnost in rabo, skladno z družbenim
pomenom spomenika.

18. Hrastov memorial
Janja Budič, foto: Irena Romih

Mednarodni gorski preizkus starodobnikov 18. Hrastov memorial, Ljubelj 2014,
je v organizaciji AMD Tržič potekal 14.
septembra. Preizkus je potekal na makadamski cesti starega gorskega prelaza čez
Ljubelj v dolžini 2300 m, z višinsko razliko 330 m. Preizkusili so se udeleženci
iz Avstrije, Italije, Nemčije, Češke ter
Slovenije na motociklih in motociklih z
bočno prikolico do letnika 1961. Letošnje
leto se je preizkusilo kar 6 ženskih predstavnic v različnih kategorijah. Trening
je potekal v dopoldanskem času, nato
je sledila svečana otvoritev. V šestih
razpisanih kategorijah so zmagovalci tisti, ki dosežejo najmanjše število točk po
pravilniku prireditve. Upoštevajo se izgled vozila in tehnična ustreznost, letnica
rojstva voznika, letnica izdelave vozila,
prostornina motorja ter čas vožnje. Zahvaljujemo se sponzorjem in številnim
obiskovalcem, ki so s svojo prisotnostjo,
navijanjem in dobro voljo pripomogli k
odličnem vzdušju, dobri vožnji in ohranjanju te tradicije.

Kot je povedal minister
za kulturo, dr. Uroš Grilc,
sta s podpisom pogodbe s
tržiškim županom rešila
zelo dolgo in zagatno
zgodbo, ki je potrebovala
precej konkretne volje in
jasne vizije, kako z upravljanjem
spomenika
državnega pomena v prihodnje. Po besedah župana
Sajovica je že izdelana programska naloga ureditve
spomeniškega območja. V
dobrem letu dni naj bi bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev vseh
dovoljenj. “Drugo leto bo minilo 70 let,
kar je v taborišču Ljubelj trpelo kar trinajst evropskih narodov. Za našo občino
je lastništvo tega območja nedvomno
velik izziv. Pripravljen imamo načrt in
program obnove, pri kateri računamo
na evropska sredstva. Ohranili bomo
avtentično sporočilo. Tu so trpeli ljudje,
bili so drugačni časi, nekdanji predor na
Ljubelju je ločeval, današnji povezuje.
Potrebno je ohraniti sporočilo skupne
zgodbe evropskih narodov, krepiti sodelovanje s sosedi in na ustrezno, dostojanstveno mesto postaviti samo človeka,

njegovo trpljenje in zatiranje ter jasno
sporočilo, da se kaj takega ne sme nikoli več ponoviti,” pravi župan Občine
Tržič. Prenos nepremičnine taborišča na
Ljubelju z države na občino je še en dokaz
več, da je Občina Tržič dober in pravi
gospodar. Idilični alpski planini Korošica,
s katero upravlja Občina, in nekdanjemu
vojaškemu strelišču v Križah, ki se je
spremenilo v najlepši BMX poligon daleč
naokoli, se zdaj pridružuje še taborišče
Ljubelj, kulturni spomenik, za katerega
bosta tudi v prihodnje tako Ministrstvo za
kulturo kot Ministrstvo za delo, družine,
socialne zadeve in enake možnosti namenjali sredstva za redno vzdrževanje.

Nekaj rezultatov 18. Hrastovega memoriala (več informacij najdete na www.
ljubelj.si):
A: predvojni do letnika 1945:
1. Gianni Fucich na Triumphu letnik 1938
iz Italije s časom 3:10.11; 2. Matjaž Lesjak Matchless letnik 1940, 3. Jože Drešar
BSA letnik 1939 med 9 vozniki.
F: motocikli s prikolico nad 500 ccm do
letnika 1961:
1. Matjaž Lesjak in Silvo Luzar, BMW
R/7 letnik 1958 (3:11.08); 2. Miro in
Anka Hrast, BMW R75 letnik 1939; 3.
Nuša Marolt in Monika Igličar, Dnepr
650 letnik 1960 med 9 ekipami. Dekleti
sta izjemno presenetili in sta ob prvem
nastopu že na stopničkah med 9 ekipami

(voznik in sovoznik).
Organizator je podelil tudi pokale za
posebne kategorije:
Med damami je zmagala Barbara Fischer
iz Nemčije na Moto Guzziju Lodola letnik
1959, čas: 3:47.94; 299,49 točk – kategorija C. Trofeja za najboljši čas je pripadala
Binetu Šternu z motorjem BSA Metise,
letnik 1959, s časom 02:38:28. Pokala
za originalnost vozila sta prejela Jožef
Komljanec za predvojni motocikel, Indian
Scout, letnik 1924, in za povojni motocikel Tomos-Puch SGS, letnik 1956, Boris Grabec. Pokal za najstarejše vozilo ter
plaketa za najstarejšega voznika (1937)
Jožef Komljanec, motor Indian Scout, letnik 1924.
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Za nami je 47. Šuštarska nedelja z odkrito novo tradicijo
Mateja Štular, foto: Urša H. Rener, Luka Rener

Vsaka tradicija se skozi čas spreminja, zato je bila tudi letošnja
47. Šuštarska nedelja vsebinsko bogatejša, programsko pestra, predvsem pa usmerjena k ustvarjanju nove tradicije. Da
je čas za spremembe in nove čase, ki prinašajo obujanje stare
tradicije, ki se kosa z novo, so pokazali tudi odzivi obiskovalcev in domačinov, ki so organizatorje prepričali v spremembe.
Letošnja prireditev je potekala v strnjenem območju. Pestra
ponudba in več deset tisoč obiskovalcev, ki so 7. septembra
obiskali šuštarski sejem, je zopet obujalo čevljarsko tradicijo z
nakupovanjem in druženjem, hkrati pa preživelo prijeten dan.

bržol, v katerem je tekmovalo 7 ekip, v moči so se pomerili
na mednarodnem tekmovanju v Triatlonu moči, razglasili in
podelili pa smo tudi priznanje za Najlepši tržiški kotiček. Že
v soboto, 6. septembra, pa je prvič potekal rokometni turnir za
Šuštarčkov pokal, kjer so sodelovale ženske ekipe iz Slovenije
in sosednje Avstrije. Prvi Šuštarčkov pokal so po napetem boju
osvojile članice ŽURD Koper. Soorganizatorju Občini Tržič,
članom OOZ, Tržiškemu muzeju, vsem partnerjem in ostalim
sodelujočim se zahvaljujemo za vso pomoč in podporo pri
uspešni izvedbi prireditve.
Ker je tradicija nekaj, kar moramo ohranjati, hkrati pa slediti
tudi novim korakom, smo v Turističnem društvu že pri nasled-

Organizatorji smo se odločili in osredotočili označiti ''Šuštarski
plac'' v starem mestnem jedru, na katerem je bila tudi nekoč kakovostna obutev po ugodnih cenah, izdelki, povezani z obutvijo
in usnjarstvom. Otroci in odrasli so lahko spoznavali tradicijo
čevljarstva in ustvarjali v različnih rokodelskih delavnicah, ob
50-letnici pa je bilo tudi slovesno odprtje nove stalne čevljarske
zbirke v Tržiškem muzeju. Na voljo je bil raznolik zabavni
program, s katerim je bil povezan tudi prikaz tradicionalnega
običaja - ''frejšprehunge''. Tudi spremljevalni program je bil
pester, saj so se na glavnem odru zvrstili številni glasbeni gostje, med njimi tudi ''tržiški Pavarroti'' Tomaž Ahačič – Fogl.
Pred paviljonom NOB je bilo poskrbljeno za plesne delavnice.
V sklopu Šuštarske nedelje je potekal tudi 6. Festival tržiških

nji Šuštarski nedelji. Z željo, da obiskovalci v Tržiču ponovno
preživite angelsko nedeljo, 6. septembra 2015, z nami, vas že
sedaj vabimo v Tržič na tradicionalno 48. Šuštarsko nedeljo.
Nekaj foto utrinkov z letošnje prireditve si lahko ogledate na
spletni strani: www.trzic.net ali na facebook strani: www.facebook.com/turisticno-drustvo-trzic.
6
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Nepozaben izlet na
Dolgo njivo
Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

»Če gre lahko sto žensk na Triglav, gre
tudi sto otrok lahko na Dolgo njivo pod
Košuto,« si je dejal mag. Klemen Grašič
in letos drugič, pod okriljem tržiškega
Športnega društva Strelica in v sodelovanju s partnerji, 18. avgusta organiziral
druženje in pohod na Dolgo njivo.
Cilju »sto otrok na Dolgo njivo« se Klemen Grašič približuje, saj so letos že gostili približno šestdeset otrok. In če so bili
lani na gorskem zraku samo tržiški otroci,
so se udeležencem iz Mladinskega centra
Tržič, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Tržič, tokrat pridružili mladi
prijatelji in nekaj družin iz Društva prijateljev mladine Kranj ter člani Folklorne
skupine Vrtavke iz Šenčurja. Oskrbnika
planšarije na Dolgi njivi, zakonca Mateja
in Matjaž Kleindienst se otroškega smeha vedno razveselita, okrog koče so tudi
domače živali, pravi mini živalski vrt.
Pohodnikom so se pridružili vodnik
službenega psa policist Janez Tonejc,
policista konjenika Urban Ahačič in Luka
Pečlin, Matej Brajnik iz gorske enote
policije, ki je povedal nekaj o varnem
gibanju v gorah in o varovanju narave,
ter gorski reševalci iz Gorske reševalne
službe (GRS) Tržič, ki so pokazali del
reševalne opreme, ki je nujna za oskrbo
poškodovanca.

Nastop tržiške
skupine Wasted time
na Punk rock holiday
festivalu v Tolminu

Mladi so sedli na službena lipicanca z imenoma Pluto Strana in Pluto Famosa, predvsem pa jih je zanimalo kako se osedla in
jaha konja, ali jim konj lahko kaj naredi
in samo delo policistov konjenikov. Lastnik službenih psov Janez Tonejc je povedal, za kako resne situacije so pravzaprav
trenirani ti psi, denimo za iskanje drog,
eksploziva … mlajšemu občinstvu pa je
Tonejc pokazal tudi, kako pes da »petko«.
Zakonca Kleindienst slovita po okusno
pripravljeni domači hrani. Iz lončene
posode je zadišalo po domačem, med
drugim po ajdovih žgancih, zabeljenih
z ocvirk i... Nekateri so žgance že kdaj
jedli, nekateri so jih okusili prvič. Klemen
Grašič je poskrbel še za eno presenečenje.
Vsi udeleženci so za spomin dobili majice
z motivom hokejista Anžeta Kopitarja
in njegovim podpisom. »Doma imam že
pižamo od Anžeta Kopitarja in hokejsko

palico, ki pa je nisem dobil od Kopitarja,
ampak od Božička,« je razložil šestletni
Vid, ki se je majice zelo razveselil. H koči
na Dolgi njivi je prišla tudi mlada frizerka
Špela Hafner, ki je »ustvarila« frizerski
kotiček.
K organizaciji dogodka za otroke in mlade
od petega do petnajstega leta starosti so
pripomogli Občina Tržič, Mestna občina
Kranj, Elektro Gorenjska, Kavarna Tiziano, J+T frizerski atelje, Založba Didakta,
Kemofarmacija, Frizerski salon MODE
M, Komunala Kranj in Gorenjska gradbena družba ter ostali pokrovitelji, ki so
prispevali praktična darila za otroke in
mladino. Posebna zahvala gre oskrbnikoma planšarije Dolga njiva, ki sta
omogočila, da so otroci spoznali delo in
jedi na planšariji. Klemen Grašič pa je
sklenil: »Na snidenje prihodnje leto v še
večjem številu.«

v Sloveniji, na svetovno znanem odru,
na katerem nastopajo največje, svetovno
znane zvezde take zvrsti glasbe. Njihov
nastop je bil zelo uspešen, zato jih je res

potrebno pohvaliti. Glede na to, da delujejo šele dve leti, je to res velik dosežek. V
kratkem pa načrtujejo tudi izdajo prvega
avtorskega albuma. Bravo Ločani!

Andreja Pogačnik

Verjetno vas prav veliko ne ve, da imamo v
Tržiču punk-rock skupino. To pa zagotovo
vedo Ločani, ki lahko večkrat poslušajo
njihove vaje, ki se slišijo daleč naokoli. Ta
glasbeni sestav se imenuje Wasted time,
sestavljajo ga trije mladi fantje iz Loke:
Matej Praprotnik, ritem kitara ter vokal,
Luka Stroj, bas kitara in Jaka Pogačnik,
bobni. Iz množice kandidatov so bili preko glasovanja na facebook strani festivala
izbrani za nastop na največjem koncertu
tržičan 7
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Mednarodna Pretnarjeva nagrada za leto 2014
pripadla Zdravku Kecmanu
Marinka Kenk-Tomazin

Mednarodna Pretnarjeva nagrada ambasadorjem slovenske književnosti in jezika
po svetu (MPN ASKJ), ki jo od leta 2004
podeljuje Ustanova književna asociacija
Velenika v Velenju, je osrednja slovenska
zahvala za trajnejše, večletne ali enkratne
pomembne prispevke pri mednarodnem
književniškem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma
dvema ali skupini), enakovredno tujim in
slovenskim državljanom, ki si po svetu
v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992)
svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim
jezikom in slovenskimi književniki. Je
mednarodno priznanje tistim kulturnim
posrednikom, ki izven Republike Slovenije širijo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in jeziku, oziroma z njima
vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, zanimanje in povezovanje

(mdr. s spoznavanjem in prevajanjem
novejše slovenske umetniške literature,
spodbujanjem in organiziranjem učenja
slovenščine ter prevajanja slovenske
književnosti, uveljavljanjem sodobnih
slovenskih književnikov med drugimi
narodi ipd.).
MPN ASKJ je zaslužnim dobitnikom
načelno izkazana kot prva tovrstna
kulturna zahvala v Sloveniji. Izborna
merila vrednotijo vsa področja in zvrsti
književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je izkazano
pomembno mednarodno povezovanje
in uveljavljanje slovenske literature in
jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu
(tudi osebe brez državljanstva). Po sklepu
slovenskega Programskega sveta Foruma
slovanskih kultur so od leta 2012 vsi Pretnarjevi nagrajenci tudi nosilci častnega
naslova ambasador slovanskih kultur.

Za leto 2014 sta Pretnarjeva nagrada in
častni naziv pripadla Zdravku Kecmanu.
Zdravko Kecman (1948, Usorci pri Sanskem Mostu) je končal študij srbskega in
hrvaškega jezika, književnosti ter bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je vsestranski ustvarjalec, objavlja
poezijo, prozo, književne kritike in esejistiko. Kot oboževalec gora je preplezal
severno triglavsko steno, o Julijskih Alpah
je objavil več potopisov, pogosto dogajanje svojih proznih del umesti v dolino
Trente, v Bovec in Furlanijo. Vsako leto
se vrača na Kanin, Vogel, Pokljuko, v Julijce. Bovec je razglasil za svoj drug rodni
kraj.
Objavil je več odmevnih pesniških zbirk,
izbor pesmi v poljščini, romane, kratke
zgodbe. Kot pisca proze Zdravka Kecmana uvrščajo med najpomembnejše
srbske pisatelje v Bosni in Hercegovini. Njegova literarna dela so kanonizirana, uvrščena v šolske učbenike in
prevedena v številne evropske jezike,
tako v albanščino, angleščino, danščino,
italijanščino, makedonščino, nemščino,
poljščino, romunščino, ruščino, slovaščino, slovenščino idr. Sprejet je tako
v domače kot tuje preglede in antologije.
V slovenščini je l. 2008 izšel izbor njegovih pesmi Pajek je slepa pega ter l. 2011
roman Scabiosatrenta.
Zdravko Kecman je tudi prevajalec iz
ruščine in slovenščine. V srbski jezik je
revijalno prevedel dela uglednih slovenskih književnih imen, od Daneta Zajca,
Nika Grafenauerja, Borisa A. Novaka,
Tomaža Šalamuna, Denisa Poniža, Vena
Tauferja, Francija Zagoričnika, Ifigenije
Zagoričnik Simonovič, Edvarda Kocbeka,
Neže Mauer, do Braneta Mozetiča, Jurija
Hudolina, Vide Mokrin Pauer, Maje Vidmar, Ivana Potrča, Aleša Čara, Gorana
Gluvića, Dušana Čatra idr.
Na različnih književnih festivalih v Bosni in Hercegovini je predstavil ter gostil
številne slovenske avtorje. Ustanovil je
revijo Književnik, ki izhaja v Banja Luki
in združuje srbske književnike v Bosni in
Hercegovini ter predstavlja širše, tudi izvenevropsko, literarno dogajanje. Je tudi
urednik založbe Udruženje književnika
Srpske. Živi in ustvarja v Banja Luki v
Bosni in Hercegovini.
Sprejem Pretnarjevega nagrajenca v
Tržiču sta pripravili Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja in Občina Tržič v ponedeljek,
15. 9. 2014.
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Ob 50-letnici Tržiškega muzeja so »TRŽIŠKI ŠUŠTARJI« odprli svoja vrata
Jana Babšek

Slovenci Tržič že od nekdaj povežejo s čevljarstvom, tako kot
Idrijo s čipkami, Ribnico s suho robo in Piran z ribištvom. Ta
bogata tradicija je tudi pomemben del skupinskega spomina
Tržičanov, ki ljudi povezuje, pravzaprav ni prebivalca mesta
ali okolice, ki bi ne imel takšnih ali drugačnih spominov na
čevljarstvo.
V Tržiškem muzeju že od njegove ustanovitve - letos praznujemo 50-letnico delovanja - skrbimo, da spomin na to dejavnost
ne uide v pozabo in tako je v vseh teh letih nastala najbogatejša
čevljarska zbirka v Sloveniji, ki daleč presega lokalni okvir. Ob
tej priložnosti izrekam spoštovanje in poklon vsem dosedanjim
sodelavcem muzeja. Zadnji dve leti smo v muzeju snovali novo
sodobno čevljarsko razstavo, ki bi bila prijazna obiskovalcem,
jim ponudila bogato izkušnjo, jih spodbudila k razmišljanju in
jih aktivno vključevala v ogled. Skrbno smo premislili potek
vsebin in postavitev predmetov. V razstavo smo vključili ambientalno postavitev čevljarske delavnice, predmete, s katerimi
lahko obiskovalci rokujejo, zvočne in video posnetke. Posebno
skrb smo namenili našim mladim obiskovalcem, za katere smo
pripravili interaktivne vsebine: zvočne vitrine, poskus z lučjo,
igro z magneti, predmete za rokovanje, delavne skrinjice in vrsto
drugih aktivnosti. Nova razstava »Tržiški šuštarji« je postavljena v Pollakovi kajži, v osrednjih prostorih muzeja, in obsega pet
razstavnih prostorov; tematsko predstavlja čevljarsko delavnico,
delo in življenje čevljarjev v preteklosti, najrazličnejšo obutev,
prehod od rokodelstva do industrije, izjemno zgodbo Petra Kozine in tovarne Peko in še mnoge druge zanimive vsebine.
Za dan slovesnega odprtja smo izbrali Šuštarsko nedeljo,
najživahnejši tržiški dan, vrvež se je preselil tudi na muzejski vrt,
kjer je prireditev povezoval David Ahačič, razstavo pa sta odprla Špela Spanžel, direktorica Direktorata za kulturno dediščino
Republike Slovenije in tržiški župan mag. Borut Sajovic. Pri
pripravi razstave je poleg strokovne skupine sodelovalo več kot
100 posameznikov, vsem se lepo zahvaljujem za prispevek.
Lepo vabljeni naš muzej v Pollakovo kajžo na sprehod skozi
zgodovino tržiške šuštarije!

tržičan 9
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Tretje Spominjarije na
Poldeta Bibiča
Metka Kolevski, foto: Franci Veternik

Na predvečer Šuštarske nedelje, 6. septembra 2014, je KS Brezje pri Tržiču skupaj z
ZKO Tržič izvedla že tretje Spominjarije
na gledališkega in filmskega velikana ter
»domačina« Poldeta Bibiča.
Besedni oblikovalec programa je bil David Ahačič, ki je navzoče najprej povabil
k ogledu posnetka odprtja prenovljenega
čebelnjaka Antona Janše v Zabreznici leta
2003, na katerem je Bibič nastopil v vlogi
Antona Janše.
Osrednji gost večera je bil Danilo
Benedičič, pred 81 leti rojen v Pristavi
pri Tržiču. Leta 1948 je zapustil Tržič in
odšel na šolanje na Srednjo tekstilno šolo
v Maribor, nato nadaljeval študij na AGFRT v Ljubljani. Leta 1957 se je zaposlil
v ljubljanski Drami in bil njen član do leta
1996, vendar se je tudi po upokojitvi še
pojavljal na odrskih deskah.
»S Poldetom sem prijateljeval od 19. leta.
V gimnaziji in skozi študijska leta na akademiji, pa potem vseh 45 let v gledališču.
Še skupno garderobo sva imela. Prijatelja

MePZ Ignacij Hladnik
zlat v Srbiji
Andreja Meglič

MePZ Ignacij Hladnik iz Tržiča se je
sredi septembra vrnil z uspešne turneje
po Srbiji, kjer je izvedel dva samostojna koncerta in se 12. septembra udeležil
49. Mokranjčevih dnevov. To je eden
največjih in najpomembnejših glasbenih
festivalov v Srbiji, saj ga je prenašala
tudi nacionalna RTS in v okviru katerega
vsako leto organizirajo mednarodno tekmovanje pevskih zborov. Letos se je na
tekmovanje prijavilo 12 pevskih zborov
iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Rusije,
Romunije in Bolgarije. Na podlagi prijav je programska komisija v tekmovalni
program izbrala 6 najboljših zborov, med
katerimi je bil tudi MePZ Ignacij Hladnik.
Vsak zbor je moral pripraviti 20-minutni
program, na katerem je bilo potrebno izvesti tudi obvezno skladbo tekmovanja.
Tokrat je bila to X RUKOVET Stevana
Stojanovića Mokranjca, ki je kot eden
najpomembnejših srbskih skladateljev
na prelomu iz 19. v 20. stoletje odločno
zaznamoval razvoj glasbe s tem, da je v
10 oktober 2014

sva bila tudi zunaj gledališča, veliko smo
se družili in hodili po planinah. Mogoče
sem kriv, da je Polde del svojega življenja
preživel tu, pod Dobrčo,« je dejal Danilo Benedičič. Leta 1954 ga je odpeljal
v hribe, na Dobrčo. Ko sta se vračala, ju
je zajela nevihta. Vedrila sta, ko pa so se
oblaki razkadili, je Polde zagledal s soncem obsijani Storžič in vzkliknil: »Saj to
je božje kraljestvo!«
Kasneje je Dobrča postala del njegovega
življenja. Pod vznožjem si je ustvaril dom,

na Dobrčo in okoliške planine je redno zahajal, tu se je družil s prijatelji, se naužil
miru in se pripravljal na vloge v gledališču.
»Polde mi bo ostal v spominu kot mehak in zelo razsoden človek. To je bila
največja dragocenost njegovega značaja,«
je zaključil svoje spominjanje nanj Danilo
Benedičič.
Na koncu so si obiskovalci ogledali še film
»Srečen za umret«, v katerem je Polde
Bibič odigral svojo zadnjo vlogo, vendar
premiere v letu 2013 ni doživel.

umetniško pesem vnesel elemente ljudske
glasbe. Na svečani otvoritvi, ki je potekala
pri spomeniku Stevana Mokranjca pri njegovi rojstni hiši v Negotinu, pa smo tržiški
pevci skupaj z združenimi zbori zapeli
Mokranjčevo VI RUKOVET.
MePZ Ignacij Hladnik pod vodstvom dirigenta Tomaža Megliča je na tekmovanju
zasedel drugo mesto (86 točk) in prejel
zlato plaketo Stevana S. Mokranjca. Žirijo
tekmovanja je sestavljalo 6
članov z vrha srbskega glasbenega področja, na samem
tekmovanju pa dr. Branka
Radović (muzikologinja),
Darinka Matić-Marović (dirigentka) in Marina Nikolić
(muzikologinja).
Nastop na tekmovanju
smo združili z obiskom
Slovencev, ki živijo v tem
delu Srbije. Že prvi dan
gostovanja smo na povabilo zelo gostoljubne slovenske skupnosti Drago Čeh
preživeli nepozaben dan v
rudarskem mestu Bor, kjer
smo si ogledali znamenitosti
in pred navdušeno publiko
izvedli celovečerni koncert. Prijazno nas je slovenska skupnost Mura gostila

tudi v vinorodnih Rajačkih pivnicah, ki
se nahajajo na poti med Negotinom in
Zaječarjem. Tam smo okušali njihova
vrhunska vina in tradicionalne domače
dobrote. Proti večeru so se nam pridružili
tudi rojaki iz pobratenega mesta Zaječar.
Za celodnevno gostoljubje pa smo se
vsem gostiteljem oddolžili s koncertom
slovenskih ljudskih pesmi in jim s pesmijo
podarili košček Slovenije.
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KUD Načeta paleta se predstavi
Matevž Urbančnik, predsednik KUD Načeta paleta, foto: Tomaž Frelih - Yoldi

Zagmajster, Maša Hladnik, Nina Lang, Eva
Kovač, Marin Kožulović, Jošt Belhar in avtor. Hvala našim sorodnikom, prijateljem
in kolegom ter vsem, ki ste nas obiskali na
razstavi v juliju in na 47. Šuštarski nedelji.
Kmalu bomo zopet z vami.

Naša zgodba sega v april, ko nam je Tržni
dan dal nalogo, da mestno jedro obarvamo
in pripomoremo k prebujanju pomladi v
našem kraju. S kredo smo pustili naš prvi
barviti odtis in vtis. Veter in promet sta
spihala ostanke našega dela, ne pa naših
idej za prihodnost. Odpiramo novo tržiško
društvo z namenom vključevanja še več
mladih, kulture in dobre volje v lokalno
skupnost. Naše ustvarjanje ne bo zapuščeno
ležalo poleg delovne mize, ampak ga bomo
nesramežljivo delili z vami.
Kmalu se je porodila ideja o skupni predstavitveni likovni razstavi, ki je bila na
ogled v drugi polovici julija v Paviljonu
NOB v Tržiču. Nismo je mogli opisati
drugače kot mešanico različnih tehnik, stilov in sporočil, zato tudi naš naziv – KUD
Načeta paleta. Množica barv, ki se meša in
dopolnjuje na paleti, vedno načeti, nikoli
prazni. Naša prva javna predstavitev je bila
uspešna, prejeli smo mnogo spodbudnih
besed in idej za nadaljne projekte, ta zagon
pa nas je ponesel na 47. Šuštarsko nedeljo.
Tržiča ne bi bilo brez zloglasnega sedmeroglavega zmaja, ki je naše prednike in bivše
naselje pokopal pod plazom, zato smo ga
ob številnih upodobitvah oživeli tudi mi. Po
nekaj urah lomljena krede in hrbtov, se je
zmajeva podoba izrisala na cesti za Glanzmannovo vilo. Veselilo nas je, da smo
otrokom pričarali fantazijski svet, ki ima
svoje korenine v tržiški legendi. Šuštarska
nedelja pa je tokrat nosila tudi naš pečat.
KUD Načeta paleta trenutno sestavljamo:
Andrejka Belhar, Klavdija Bogataj, Hana

Vabljeni na Leyli
večer - Interkulturno

kako tesno se skozi glasbo in ples različne
kulture povezujejo med sabo.
Vabljeni, da sobotni večer preživite nekoliko drugače, se prepustite čarom Orienta
in hkrati z vašim obiskom podprete delovanje našega društva!

Vstopnice za plesno predstavo Leyli
večer - Interkulturno lahko rezervirate pri
nastopajočih, na 040-865-362 ali na leyli.
orient@gmail.com. Zadnji teden bodo na
voljo tudi v TPIC Tržič. Cena vstopnice v
predprodaji je 6€, na dan predstave pa 8€.

Iris Šober, umetniški vodja KUD Leyli

V Kulturnem centru Tržič se bo v soboto, 18. 10. 2014, ob 18. uri s pestrim programom predstavilo okrog 40
nastopajočih iz KUD Leyli. Že od začetka
našega delovanja vsako leto na oder postavimo lastno plesno produkcijo, s katero
predstavljamo razvoj orientalskega plesa
ter zadnji dve leti tudi smernice sodobnega plesa. Letošnje leto smo pripravili
predstavo v duhu povezanosti različnih
kultur. S plesno interpretacijo ter izborom
glasbe iz različnih koncev sveta se bomo
dotaknili Grčije, Egipta, ZDA, Indije,
Španije in Latinske Amerike ter pokazali,
tržičan 11
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50 let ceste Naklo –
Ljubelj (2. del)
Nejc Perko, avtor fotografije: Ivan Sitar, knjižnici posredovala
Peter Rožič in Jurij Smolej

Veliko zanimivega je bilo tudi v materialni oskrbi gradbišča
Izpostaviti je potrebno dve težavi, ki sta
se pojavljali pri oskrbi gradbišč. Prva je
bila zastarelost strojne opreme, ki je bila
v veliki meri še nemška vojna zapuščina.
30.000 prevoženih kilometrov je bilo takrat
za vozilo že zelo veliko. Pesek (še nepran)
so vozili iz Police pri Naklem. Velik uspeh
je bil že, če je tovornjak 3 m³ (cca 5 ton)
peska pripeljal na Ljubelj v uri in pol. Med
vozili so bile znamke FAP, Federal, MAG
(tovornjak za prevoz strojev). Ob zastarelosti opreme pa je treba poudariti še pomanjkanje le-te.
Na Ljubelj je bilo treba dostavljati tudi
vodo. Točili so jo iz hidranta, ki je stal
(zelo verjetno je bil to edini takrat v Tržiču)
nasproti današnje Predilniške ceste 8 (Foto
Čebron). Zakaj niso točili iz kakega vodnega zajetja na Mošeniku? Ti Bedfordi,
angleška vozila z volanom na desni strani
in pogonom na bencin, s kapacitetami cistern 3000 l, še niso imeli lastne tlačilke za
polnjenje, zato je bil nujen zunanji pritisk.
Šele proti koncu gradnje predora so iz
Maribora dobili vozilo znamke Deutz z
lastno tlačilko, predvsem zato, da so s
škropljenjem oprali tunel. G. Bukovnik s
ponosom pove, da je ljubeljski predor pred
otvoritvijo leta 1963 osebno očistil s to
cisterno. Čiščenje tunela in ploščadi mu je
vzelo dva dneva.
Druga, večja težava pa je bil strm teren.
Vozilo se je po takrat edini cesti: skozi
mesto Tržič, čez Cimper, Podljubelj in na
Ljubelj. Posebno težavni so bili vzponi na
Cimper in Ljubelj. Od Tržiča proti Ljubelju
je tovornjak vozil s povprečno hitrostjo 3,5
km/h (!). Vozilo se je podnevi, v vseh letnih časih, tako je bil pesek, dostavljen pozimi, večkrat popolnoma zmrznjen. Voznik
je v delovnem dnevu opravil 2 vožnji, zelo
redko 3. Zaradi ozkih cest je bil promet
za lokalno prebivalstvo močno ohromljen
(ponekod se niti z mopedom nisi mogel
srečati). Med drugim se je vozilo na Ljubelj
tudi cement. Tovoril se je iz Anhovega, Trbovelj, tudi iz Avstrije in sicer z vlakom.
Danes si težko predstavljamo, kako so na
tržiški železniški postaji ročno prekladali
cement na tovornjake. Nekaj betona so
12 oktober 2014

pripeljali tudi iz betonarne v Podbrezjah,
asfalt pa iz baze, ki je bila v Naklem.
Kakšna je bila oskrba z gorivom? Ob tovarni TIKO je bila na steno nameščena
ročka za točenje. Na razpolago sta bila
bencin in nafta, veliko se je uporabljala
tudi mešanica (bencin in olje). Ker aditivov
še ni bilo, je nafta pozimi zmrzovala, v ta
namen so ji dodajali petrolej. Podjetja so
nekoč imela zaposlene, ki so pozimi v času
nedelovanja vžigali stroje, da so preprečili
zmrzovanje. To delo je bilo neprijetno in
nezdravo, takratna nafta se je kadila »kot
iz rauf'n'ka«. Na gradbišča se je gorivo
vozilo v posebnih sodih. Vitalnega pomena
je bila oskrba z elektriko preko agregatov
(na nafto). Za posamezen agregat sta skrbela po dva strojnika (vsak 12 ur), agregat je moral delovati neprekinjeno. Elektriko so potrebovali v naseljih, stroji na
gradbiščih so rabili nafto.
Posamezni zahtevni predeli
Za začetek omenimo, da so se ob gradnji
precej posluževali miniranja. V tem postopku se je v skalo zvrtala luknja, vanjo
vtaknilo dinamit (trotil). Zažigalno vrvico
so vlekli kakih 20 m proč, po detonaciji
pa so se ostanki materiala ročno odstranili.
Skladišča za eksploziv so bila ločena in pod
posebnim varstvom Oddelka za notranje
zadeve občine Tržič. Kot za večino materiala je bilo tudi za eksploziv glavno
skladišče v Črnučah, od tam se je dostavljalo na teren. Pri transportu se je ločeno

prevažalo eksplozivno telo in zažigalne
kapice. Eksploziv se je potem skladiščil na
Ljubelju, od tam se je razvažal po terenu,
večinoma pa se je miniralo na področju
samega Ljubelja. Ob parkirišču pod Hotelom Oaza, na začetku poti na planino
Preval, lahko še vidimo betonsko stavbo,
pretežno stoječo v zemlji,danes odlagališče
smeti - to je bilo skladišče eksploziva. Na
področju treh tunelov nad Tržičem zaradi
kamninske sestave miniranja skoraj ni bilo.
Od ostalega se je miniral le še kakšen balvan v Šentanski dolini.
So bili še kakšni težavni predeli? Kako so
se npr. lotili zamočvirjenih predelov severno
od Raven skozi vso Šentansko dolino? Bistvo je v dobri drenaži, potrebne so bile velike
skale, ki pa jih je v okolici dovolj. Med njimi
voda še vedno najde prostor za odtekanje.
Te težko dostopne terene se je zasipavalo iz
obeh dovoznih smeri. Podobna situacija je
bila tudi pri urejanju terena v Ročevnici in
na območju današnjega vrtca v Bistrici. V
te zamočvirjene predele je bilo treba navoziti ogromno materiala za utrditev, saj se je
večkrat zgodilo, da kar je bilo izkopanega, je
bilo naslednji dan zalito z vodo. Za gradnjo
ceste so uporabljali material iz kamnoloma
v Mesirjevcu, tudi pesek se je vozil iz vseh
okoliških področij. Na pobočjih nad Voho
v Podljubelju lahko opazujemo sedaj že
napol poraščena melišča iz tega časa. Tudi
iz begunjskega plazu so prepeljali na tisoče
kubikov materiala za nasutje, le-ta je bil izvrsten za urejanje tampona.

PRIŠLE SO LUTKE
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Lutke v znamenju mladosti
Boris Kuburič

Pravijo, da imajo otroci radi lutke, ko pa
postanejo najstniki, hitijo med odrasle in
lutke kot nekaj, kar jih veže na otroštvo,
počakajo v kotu. A pri nas ni bilo tako!
Mladi smo brez izkušenj, znanja in mentorjev v drugi polovici prejšnjega stoletja
v Mladinskem gledališču Tržič v neprofesionalni lutkovni produkciji prevzeli
pobudo, saj tovrstne tradicije, na katero bi
se lahko oprli, Tržič ni imel.
Tržiška kronistka Marija Petek navaja, da
je še po drugi vojni v Bombažni predilnici in tkalnici Tržič obstajal lutkovni oder
z marionetami, ki pa je v 60-ih letih 20.
stol. neizkoriščen klavrno končal na eni od
tržiških osnovnih šol. Jaka Kepic, ki je leta
1975 ustanovil naše društvo kot protiutež
tedanjemu vase zaprtemu in za mlade nedostopnemu Amaterskem gledališču Tržič,
niti slutil ni, v kakšne vode se podaja. Po
prvi mladinski gledališki predstavi PAŠA
IN MEDVED (Scribe-Vildrac-Pascar) smo
ob navdušujoči publiki dobili toliko poguma in poleta, da smo se naslednje leto lotili
prve, kar 45 minut trajajoče lutkovne predstave Leopolda Suhadolčana, MEDVEDK
NA OBISKU. Za društvo brez potrebnih
izkušenj in znanja, brez lastnega (tudi
lutkovnega) odra, omejeno le na nekaj
kvadratnih metrov garderobnih in vlažnih
kletnih prostorov na Cankarjevi 5, velik in
zahteven zalogaj.
Prve korake z nami sta delila le tržiška
gledališka outsaiderja, lučkar Jože Pogačar
- Monga in mama Dorca (Kralj), ki sta
mladim, neukim gledališčnikom vlivala
pogum, obudila kakšno svojo povojno
odrsko izkušnjo, nato pa stala ob strani pri
izdelavi prvega lutkovnega odra, izdelavi
lutk in njihovih oblačil ter scene. Pri nastajanju tržiškega lutkarstva smo sodelovali
dobesedno vsi člani društva: plesalke,
recitatorji, igralci, odrski tehniki, celo
šoferji, ki so nas vozili na številne nastope
po vsej Sloveniji, pa seveda naši starši,
znanci, prijatelji, sorodniki. Uspeh je bil
zagotovljen in lutkam so bila vrata odprta
...
Ko s(m)o eni po načrtih Jožeta Pogačarja
sestavljali velik, okoren lesen lutkovni oder,
ki ga je z leti zamenjal enostavnejši paravan, ga opremljali z zavesami in scenskimi
elementi ter reflektorji, s(m)o drugi po "navodilih" takratnih dijakov vzgojiteljske in
pedagoške srednje šole izdelovali lutke, jih
barvali in jim krojili oblačila, tretji pa (med
njimi nekateri še osnovnošolci) v studiu

Radia Tržič tonsko posneli celotne predstave na magnetofonski trak. "Zakaj?" so
se mnogi začudeno spraševali in odkimavali z glavo, češ, tako se lutkovnih predstav
ne dela. Odgovor je bil preprost: zaradi
Z leti smo "čistim" lutkovnim predstaobilice gostovanj (samo v Tržiču in njevam dodali "žive" igralce, glasbenike,
govi okolici smo vsako predstavo odigrali
plesalce, pevce, ... ob koncu 80-ih počasi
vsaj dvajsetkrat!) isti igralci/animatorji
opuščamo magnetofonske trakove, oba avlutk niso mogli biti vedno z nami na poti
tomobila končata na starem odpadu, mladi
(pogosto je kdo od igralcev v eni predstavi
nismo več tako mladi in gledališče počasi
animiral tudi po več lutk hkrati), nekateri
opušča lutkovno dejavnost. Lutke končajo
so imeli za velike dvorane ali šolske avle
v kleti Cankarjeve 5, v omarah, košarah ali
v katerih smo pogosto nastopili prešibke
kovčkih, kdaj pa kdaj gredo na potep ali izglasove, posneto besedilo s potrebnimi
posojo na kakšno tržiško šolo ali vrtec in1 1
zvočnimi efekti ter glasbena spremljava pa
nekatere (kot bi slutile zaton dejavnosti) se
so bili tako vedno pri roki. Na ta način smo
nikoli več ne vrnejo ... Le Sova in papagaj
se, povejmo pošteno, izognili preveliki in
Pepi, ki sta nastala pod rokama ljubiteljske
prepogosti odsotnosti nekaterih članov od
slikarke in Pekove čevljarske oblikovalke
pouka, morebitnim spodrsljajem med predMarije Šmid, se po več kot 20 letih za trilostavo, govorno in tonsko pa je predstava
gijo Polonce Kovač KAJ MORA SOVA
vsakič tekla brezhibno ... Z nami je zato bil
OPRAVITI JESENI / POZIMI / SPOMvedno Philipsov magnetofon (ki ni nikoli
LADI kot feniks dvigneta iz pepela in nato
zatajil, zatajila je kdaj pa kdaj le elektrika),
z ostalimi lutkami končata v našem spomiki smo ga zaradi boljše slišnosti opremili z
nu ... "Prišle so lutke" je v eni od svojih
dodatnim Iskrinim zvočnikom ...
pesmi zapisal Milan Jesih, a so žal tudi
Z lutkami smo delili svoje sanje, potovali v
odšle!
svet pravljičnega, se upirali konformizmu,
In iz spomina, ki je edini raj, iz katerega nas
raziskovali odrski/lutkovni jezik, odklanjali
ne morejo pregnati, smo pri Mladinskem
svet, ki so nam ga prepuščali starejši in iskali
gledališču Tržič, ki bo drugo leto praznoboljšega. Z v začetku 80-ih kupljenima ravalo 40-letnico delovanja, iztrgali tonske
bljenima osebnima avtomobiloma (Zastava
zapise šestih lutkovnih predstav, ki so nast101 in AMI) smo prepotovali domala vso
ale ob konci 70-ih in na začetku 80-ih let
Slovenijo po križem in po čez. Prej so nas
prejšnjega stoletja, ter jih objavili na dveh
na nastope vozili starši, sorodniki, prijatelji,
zgoščenkah kot odraz in priča tržiškega
znanci: lutkovni oder in kovček z lutkami v
lutkarstva. Na dveh zgoščenkah smo izdali
soncu, dežju ali snegu
na streho, igralci paZajčkova
predstave Medvedek
Iz
predstave
hišicana obisku, Krtačka
v avto ali, kadar nas je bilo preveč, na avzobačka, Zajčkova hišica, Novoletna jelka,
Osnovna
Broz
Domžale,
tobus ali vlak ...šola
skratka,Josip
če se ozrem
nazaj, Tito,
Čarobni
čopič ali Bajka 28.12.1978
o Dedku Mrazu ter
lahko rečem - čisti amaterizem.
Zajček Dideldajček.
MLADINSKO GLEDALIŠČE TRŽIČ

MLADINSKO GLEDALIŠČE TRŽIČ
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IzIzpredstave
hišica
predstave Zajčkova
Zajčkova hišica
Osnovna šola Josip Broz Tito, Domžale, 28.12.1978

Osnovna šola Josip Broz Tito, Domžale, 28.12.1978

Ustvarjalci predstave Zajček Dideldajček (28. 12. 1985, na POŠ Lom pod Storžičem): Janez Kikel,
Milan Brkljač, Tatjana Šmid,
Katja Premrl, Boris
Kuburič, Milan Bohinec,
Jože Fajfar
MLADINSKO
GLEDALIŠČE
TRŽIČ
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Izobraževalni programi za znanje, zabavo in užitek
mag. Metka Knific

Ali ste pripravljeni, da stopite naprej in postorite nekaj za hranjenje svoje duše?
Grški filozof Platon je v preteklosti
razmišljal o znanju, ki da je hrana duše,
Ingrid Kodelja pa, da splošna izobrazba
človeku omogoča razvoj svobodnega duha
in posameznika ter ga pripravlja na prihodnje življenjske naloge ali družbene vloge.
Torej, ne glede na vaš položaj, poklic ali
udejstvovanje se najbrž vse bolj zavedate,
da s spremembo pri sebi pričnete ustvarjati
življenje, ki si ga resnično želite. Jesenski
dnevi so kot nalašč za nov začetek in nove
oblike izobraževanja, zato vas vabimo k
vpisu v študijske krožke, kjer beremo in
ohranjamo zdrav duh v zdravem telesu, v
Šolo slikanja, programe Univerze za tretje

življenjsko obdobje, na redna mesečna predavanja v okviru Centra medgeneracijskega
učenja (CMU) in vrsto programov v rubriki
Splošnega neformalnega izobraževanja.
Nekaj terminov ponujamo v nadaljevanju:
informativni dan za tečaje nemščine:
četrtek, 9. 10. 2014 ob 17.00
bralni krožek (začetek):
sreda, 22. 10. ob 18.00
šola slikanja (začetek):
sreda, 8. 10. ob 17.00
zgodovina umetnosti (začetek):
torek, 7. 10. ob 16.00
francoščina (v okviru U3ŽO) informativni sestanek: torek, 7. 10. ob 10.00

oktobrska delavnica CMU - Uvod v sommelierstvo: četrtek,16. 10. ob 17.00, mentor: Mitja Slapar (prijave do 6.10.2014).
Na naši spletni strani si lahko ogledate celotno ponudbo naših izobraževalnih programov, lahko pa vam katalog za tekoče
šolsko leto pošljemo tudi na dom. Pokličite
ali nam pišite. Želimo si, da ljudje z novimi
vsebinami ne bi pridobivali le znanja, ampak tudi izkušnje, ki bodo spodbudile nove
priložnosti za kakovosten osebnostni (in)
izobraževalni razvoj. Za več informacij
pišite na elektronski naslov kristina.zupan@guest.arnes.si ali pa pokličite na tel.:
04/5925-551.

Prvošolčki na OŠ Križe

enkrat znajdejo pred "velikimi" vrati šole.
Da vstop v svet uka le ne bi bil pretežak,
se prav vsako leto zanje potrudimo na vseh
osnovnih šolah. Tudi na OŠ Križe. Otroci
so se lahko v četrtek, 1. septembra, ob 17.
uri prepričali, da tudi v "veliki" šoli živijo
pravljice. V ta čarobni svet je kriških 42
prvošolk in prvošolcev popeljala igrica
Sneguljčica malo drugače, ki so jo zaigrali
učenci dramskega krožka naše šole.

Prvi razred obiskal
Policijsko postajo Tržič
Mateja Marčun

V torek, 9. 9. 2014, so učenci prvega razreda OŠ Križe vzeli pot pod noge ter se v
spremstvu policistke odpravili na Policijsko postajo Tržič.
Sonce je že na vsezgodaj zjutraj pobožalo
male glavice prvošolčkov, ki so vztrajno
koračili proti Pristavi ter naprej proti Bistrici. Ob vsaki prometni nejasnosti ali predvideni nevarnosti so se ustavili ter podučili o
pravilnem ravnanju v prometu. Pred vrati
policijske postaje Tržič jih je že čakal gospod policist s širokim nasmeškom na obrazu. Nelagodja so se v trenutku otresli, saj jih
je zabaval z nenavadnimi in presenetljivimi
vprašanji. V sejni sobi so si ogledali opremo
policistov ter se seznanili z njihovim delom. Nato so se odpravili v kletne prostore
z zaporom ter telovadnico, na dvorišču pa
jih je pričakal kombi s prižganimi lučmi in
sirenami. Druženje je kar prehitro minilo, a
vsi učenci so si bili edini - POLICISTI SO
ZARES PRIJAZNI IN ZABAVNI.
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Erna Meglič, ravnateljica

Šolski svet znova oživi vsako jesen. Novo
svežino in toplino temu svetu prinašajo tudi
prvošolci, otroci, ki prvič prestopijo šolski
prag. Iz varnega vrtčevskega zavetja se na-

lokalne volitve - županski kandidati
Podpora županskemu kandidatu Slavku Bohincu.
Odgovor za TRŽIČ - Program Slavka
Bohinca, kandidata za župana občine Tržič.
Občina Tržič ima nekaj odličnih razvojnih potencialov,
ki jih je potrebno le opaziti in jih oplemenititi. Te danosti
so temelj razvoja Tržiča, ki ga konkretiziramo v petih točkah
programa.
Gospodarstvo
• Ustvariti pogoje za pospešitev razvoja zelenega gospodarstva v občini Tržič.
• Pospešitev energetske samooskrbe in spodbuditev prehranske samooskrbe
• Ustvariti pogoje za ponovno oživitev lesne industrije.
• Z razvojem zelenega gospodarstva bi postopoma vključili tudi degradiran
prostor BPT-ja ter mu spremenili namembnost in funkcionalnost.
Šolstvo
• V Tržiču ustanoviti srednjo šolo, ki bi podpirala razvoj zelenega
gospodarstva. Tržič in gospodarstvo rabita strokovne delavce
gospodarskega in organizacijskega profila.
Turizem
• S promocijo celotnega področja občine Tržič promovirati
ponudbo in možnosti razvoja turizma.
• Razširiti pohodniško, planinsko, (gorsko) kolesarsko in
zimsko športno (predvsem turno smučanje) ponudbo.
Lokalna infrastruktura
• Izgradnja krožišč ob bazenu Gorenjska plaža in na Deteljici.
• Ureditev vaških jeder v vseh vaseh.
• Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema.
• Izboljšati komunalne storitve in jih cenovno približati uporabnikom.
Podpora lokalnim in družbenim projektom
• Finančno podpreti projekte krajevnih skupnosti in jim zvišati sredstva iz
občinskega proračuna za 25%. To je najcenejša in najkvalitetnejša
investicijska naložba.
• Podpreti prostovoljstvo (gasilce, Karitas, Rdeči križ, socialne ustanove).
• Podpreti ljubiteljsko kulturo in za 20% zvišati sredstva za kulturne projekte.
• Vpeljati dnevno oskrbo starejših v domačem okolju (ustanovitev lokalnih
centrov za dnevno oskrbo starejših).
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Naročnik oglasa: Nova Slovenija, krščanski demokrati

Andraž Žitnik – županski kandidat
Slovenske demokratske stranke.
Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Odločitev za kandidaturo je
dozorela po dvajsetih letih
delovnih izkušenj v občinski
in državni upravi.
Moja programska izhodišča
temeljijo predvsem na socialni
pravičnosti, na področjih,
ki občane lahko najbolj
neposredno prizadenejo.
Občina mora zaščititi najbolj ranljive skupine občanov
in jim zagotoviti pogoje za človeka vredno življenje.
Seveda pa bom tudi odločno branil dosežke in vsebine,
ki so v preteklosti veljale kot dobre za ljudi in napredek
celotne lokalne skupnosti.

3

Kot županski kandidat Slovenske demokratske stranke
skupaj s kandidatno svetniško listo SDS pozivam vse
volilne upravičence, da na volilno nedeljo,
5. oktobra 2014, odločijo, ali je po osmih
letih že nastopil čas za zamenjavo
aktualnih lokalnih oblastnikov.
Naročnik oglasa: Slovenska demokratska stranka.

4

tržičan 15

lokalne volitve 2014 - občinski svet

Program liste NOVE SLOVENIJE KRŠČANSKI DEMOKRATI TRŽIČ, NSi

1

• Podpora vsem dobrim projektom v smislu razvoju turizma v
občini, kjerkoli se pojavijo možnosti (primer Rožnovenska pot,
Dovžanova soteska, Pot Treh zvonov itd.)
• Ponovno bomo oživili lesno predelovalno industrijo na
predvideni lokaciji v industrijski coni Loka.
• Zapolnili bomo lokale, ki so v občinski lasti z ustrezno
(rokodelsko) dejavnostjo in ponovno oživili trgovine v
mestnem jedru Tržiča ob ustrezni oz. sprejemljivi najemnini.
• Uredili bomo status planinskih oz. kolesarskih poti z označbo,
da bodo služile svojemu namenu - varnost udeležencev.
• Nadaljevali bomo z ureditvijo vaških jeder v vseh vaseh v
občini.
• Razvili bomo lokalni center v namen dnevne oskrbe in varstva
starejših oseb.
• Uredili bomo varstvo za predšolske otroke izven delavnega
časa vrtcev, zaradi prezaposlenosti staršev.
• Vrnili tržnico v mesto Tržič, saj je srce mesta. Oskrba občanov
z zdravo in doma pridelano hrano je zelo pomembna, zato
je potrebno zagotoviti samooskrbo in s tem omogočimo
kmetijam dostojno preživetje.
• Za tem programom stojimo in z vso odgovornostjo si bomo
prizadevali za njegovo izvedbo.

Nosilka liste: Marija LAVTAR

Kako naprej, da bi v
Tržiču lahko preživeli,
živeli in delali?
•
•
•
•
•
•

Zato Zeleni predlagamo:

Vsesplošna podpora gospodarstvu na čelu s tovarno PEKO
v okviru možnosti in pooblastil Občine.
Aktiviranje nove in obstoječe obrtne cone LOKA v KS Kovor in
obstoječi revitaliziran TIKO v starem mestnem jedru Tržiča
Revitalizacija opuščenih proizvodnih prostorov tovarne PEKO
za potrebe nove regijsko in čezmejno zanimive srednje
strokovne šole.
Izvedba programa TOPIC 11 na področju obstoječega kom
pleksa BPT, to je oblikovanje novega Tržiča za tretje tisočletje.
Preveriti izkaze analiz stanja pitnih voda v občini in s podatki
ovreči ali potrditi alarmantne govorice iz lokalnega okolja
ter ustrezno ukrepati.
Iz ožjega mestnega jedra odstraniti vsaj enega izmed
antenskih sistemov zaradi v zadnjih letih povečane
obolevnosti za rakom prav v tem delu mesta.

Poleg navedenega ima lista izdelan celosten program
razvoja občine za obdobje 2014-2018,ki ga lahko preberete
na naši FB strani https://www.facebook.com/pages/
ZeleniTržič/656972677749980

Zmoremo – kar smo v lokalnem okolju že neštetokrat dokazali.

ODGOVOR ZA PRIHODNOST.

Lista Zelenih za občinski svet: Ignac Primožič u.d.i.a., Lucija Primožič, mag.
Marko Zupan u.d.i.k., Anka Veternik d.org., mag. Darko Veternik, dr.vet.
med.,Herta Avsenek u.d.org., Mihael Rožič,Jožica Primožič d.up.org.,
Peter Rezar,Terezija Švab, Jožef Šparovec, Majda Ulčnik, Branko Ovsenek,
Irma Jekovec, Borislav Horvat, Marjeta Skočir, Darko Meglič, Valentina
Rus,u.d.kon.-rest., Mitja Hladnik,Urška Erlah, Anton Markič,
Miroslav Hladnik, Janko Ribnikar, Darko Primožič.

Pridružite se nam na volitvah.
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V viharju se drevesa svojih
korenin zavedo.

ZA PODPORO
TRŽIŠKEMU
ŠPORTU IN KULTURI
Naročnik lista: S'M TRŽIČAN

16 oktober 2014

Ohranimo naravo
in ustvarimo delovna mesta
za lepšo prihodnost.

Naročnik: Slovenska ljudska stranka

lokalne volitve 2014 - občinski svet

Prepričani
zmoremo občani
občaniinin
Prepričani smo, da zmoremo
občanke
skupaj ustvariti
ustvariti boljšo
boljšoobčino,
občino,
občanke Tržiča skupaj
ter ss sodelovanjem
sodelovanjem in odgovornostjo
ter
odgovornostjovrniti
vrniti
dostojanstvo ljudem.
dostojanstvo
Temeljna vodila
vodila našega
našega dela
Temeljna
dela za
za zagotavljanje
zagotavljanjedržave
države
blaginje
so:
blaginje so:
1. pravna
pravna država,
država, odgovornost
1.
odgovornost do
do sebe,
sebe,sočloveka
sočloveka
in
okolja,
pravičnost
in
etični
standardi,
in okolja, pravičnost in etični standardi,
2. trajnostni razvoj, ki ga omogočajo inovativnost,
2.
trajnostni razvoj, ki ga omogočajo inovativnost,
znanje in sodelovanje javnega in zasebnega
znanje in sodelovanje javnega in zasebnega
sektorja,
sektorja,
3. človekovo dostojanstvo, socialna in
3. človekovo
socialna
in
ekonomskadostojanstvo,
varnost, strpnost,
svoboda,
ekonomska
varnost,
strpnost,
svoboda,
medsebojno spoštovanje ter medgeneracijska
medsebojno
vzajemnost inspoštovanje
solidarnost.ter medgeneracijska
vzajemnost in solidarnost.
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SMC Lokalni Odbor Tržič
SMC Lokalni Odbor Tržič

OBČINSKI SVET:
•
• Matjaž Šifkovič
•
• Zdenka Maglica
•
• Primož Meglič
• dr. Marija Šimenko Vodnjov •
•
• dr. Ivan Šmon
•
• Neža Maglica
•
• Uroš Bodlaj
•
• Anja Meglič

Primož Čebron
Sanda Šifkovič
Rudi Stelzer
Katja Šifkovič
Marjan Vodnjov
Ruža Čebron
Darko Truden
Vilijem Legat

KRAJEVNE SKUPNOSTI:
Pristava: Jure Jerkič
Tržič mesto: Primož Čebron
Kaj Vam ponujamo? Znanje in izkušnje naših kandidatov, ki prihajajo iz vrst gospodarstva, šolstva,
medicine, ne nazadnje tudi javne uprave. Delujemo v občinskem svetu, predstavljamo krajane
v krajevnih skupnostih in želimo to tradicijo nadaljevati. Vpeti smo v družabno življenje občanov
v športnih in gasilskih društvih, kulturnih organizacijah, društvu upokojencev ter zvezi borcev, zato
bodo naša znanja in izkušnje pomagale oblikovati
Tržič prihodnosti.

11

9

Hvaležni smo Vam za vsak glas podpore.
Vedno za Vas, SD Tržič (sd.trzic@gmail.com).
NAROČNIK OGLASA: SD – Socialni demokrati
tržičan 17
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Gremo na volitve za KS Leše
Za razvoj in napredek KS Leše so v naslednjem
mandatu pripravljeni žrtvovati svoj čas, izkušnje,
voljo in povezovalno delati v skupno dobro:
Metka Kokalj, Dragica Justin, Miran Perko,
Tone Meglič in Papler Marjan (»Verlata«).
V nedeljo, 5. oktobra 2014, Vas lepo
vabimo na volišče, kjer bodo Vaši glasovi
pomembno vplivali na dogajanja tako na
občinski kot na krajevni ravni.

SDS – Slovenska
demokratska stranka
lista za občinski svet

Naši prednostni načrti za naslednji mandat
2014-2018 so: adaptacija šole, izobraževanje
in podpora pri razvoju kmetijstva, aktivnosti pri pridobivanju sredstev iz EU za razvoj
podeželja, pokopališče - napeljava vode in
elektrike, ureditev javnih razsvetljav, asfaltiranje ceste Leše – Peračica, povečati moč
delovanja interneta, ureditev meteornih
voda.
Naročniki oglasa so: Marjana Oblak in skupina Leske.

Lista za
usklajen,
dinamičen
in
povezovalen razvoj
celotne KS Kovor
Poznate nas po našem delu v preteklem mandatu,
pomembnih dosežkih in odprtosti za vaše predloge. Na
volitve za svet Krajevne skupnosti Kovor gremo s pomlajeno ekipo, ki je sestavljena iz kandidatov vseh generacij in vseh koncev krajevne skupnosti. Želimo dokončati
začeto delo, predvsem izgradnjo nove večnamenske
dvorane, ki naj služi vsem krajanom za druženje, kulturne
dogodke, rekreacijo, šport in kot telovadnica za naše
otroke, ki obiskujejo šolo v Kovorju. Pred novo dvorano
bomo razširili parkirišče in obnovili lokalno cesto. Loka že
dolgo časa čaka na otroško igrišče, prizadevanja bomo
usmerili v pridobitev lokacije za njegovo gradnjo, sodobno igrišče bo v veselje našim najmlajšim. Ogromno je tudi
še potrebnih projektov, ki jih bomo z dobrim sodelovanjem z Občino Tržič tudi dokončali (nadaljevanje pločnika
Loka-Kovor, Zvirče, cesta Hudo …). S povezovanjem in
odprtostjo nadaljujmo razvoj KS Kovor!
Naročnik: predlagatelj liste Franci Smolej
18 oktober 2014

LISTA ZA PRAVIČNEJŠO
DELITEV SREDSTEV
V KS KOVOR
Na lokalnih volitvah 2014 smo se odločili kandidirati kot člani sveta v KS Kovor zato, da tudi
ostale tri vasi v KS Kovor (Hudo, Loka in Zvirče)
dobimo del sredstev od bogate smetarske
pogače. V KS se bomo trudili za pravičnejšo
delitev sredstev na račun življenja ob deponiji
in zagovarjali stališče, da vsaka od štirih vasi, ki
sestavljajo KS Kovor, dobi vsaj 3% od zbranih
sredstev in jih namensko porabi za ureditev
svojega kraja.
Volite kandidate na LISTI ZA PRAVIČNEJŠO
DELITEV SREDSTEV V KS KOVOR, kajti vsi
smo krajani te skupnosti in vsi sobivamo z
deponijo odpadkov.

Naročnik oglasa:
LISTA ZA PRAVIČNEJŠO DELITEV SREDSTEV V KS KOVOR

lokalne volitve 2014 - občinski svet

PLESNI
STUDIO
ŠPELA SPET
ODPRL
SVOJA VRATA

7
5

Septembra se je v Plesnem Studiu Špela neprestano kaj dogajalo.
Po uspešno zaključenem
tednu odprtih vrat, ki je
potekal od 8. 9. do 12. 9.
2014 v dvoranah Plesnega Studia Špela v Tržiču,
smo začeli plesati na
različnih plesnih tečajih,
se rekreirati na športnih
vadbah, tekmovalci pa
so začeli trenirati za novo
tekmovalno sezono.
Organizirali smo dan Plesnega Studia Špela na
Gorenjski plaži, kjer je bilo
poskrbljeno za različne
aktivnosti čez dan, verjetno pa ste nas opazili
tudi na Šuštarski nedelji.
Ob tej priložnosti bi se
zahvalili vsem plesalcem,
staršem, sponzorjem, TD
Tržič, TPIC-u in Občini
Tržič za vso pomoč.
Zamudniki se nam še
vedno lahko pridružite na
naslednjih plesnih tečajih:
HIP HOP, PLESNE
URICE ZA NAJMLAJŠE,
DRUŽABNI PLESI, JAZZ
BALET, MINI JAZZ in
BREAKDANCE
ter na športnih vadbah:
FITNES JOGA,
PUMP – vadba z utežmi,
ŠPELAMIX, ZUMBA,
PILATES, INTERVALNA
VADBA- HIIT, VADBA
ZA STAREJŠE, PRAZNOVANJE ROJSTNEGA
DNE …
Vaš Plesni Studio Špela
Info: 040-623-535
tržičan 19

športne novice

Poletno državno
prvenstvo v teku
na tekaških rolkah
TSK Triglav Kranj, foto: Vili Vogelnik in Valentin Klemenčič

Prvo soboto v septembru, 6. 9. 2014, je
Tekaški smučarski klub Triglav Kranj
na cesti Zgornje Vetrno – Gozd že drugo
leto zapored uspešno izvedel 4. Poletno
državno prvenstvo za odrasle kategorije v teku na tekaških rolkah - prolog s
posamičnim štartom in nato zasledovalna
tekma glede na zaostanek iz prvega teka.
Hkrati je za mlajše kategorije potekalo tudi tekmovanje za Pokal Geoplin s
skupinskim štartom.
Na štartu je bilo prijavljenih 140 tekačev
in tekačic iz 13 klubov, ki so se pomerili
v 6 moških in 6 ženskih kategorijah.

Na mokri progi so odrasle kategorije v
2 km morale premagati 200 višinskih
metrov od lovske koče do zavetišča
pod Kriško goro, mlajše kategorije pa
skoraj pol manj na 1,2 km progi. Žal
se zaradi okrevanja po bolezni tekmovanja ni mogla udeležiti dobitnica olimpijske medalje iz Sočija, Triglavanka
Vesna Fabjan, ki pa je vseeno podelila
medalje. Manjkala je tudi njena klubska kolegica Barbara Jezeršek, ki se
trenutno že pripravlja na snegu v daljni
Avstraliji. Kljub temu je klub v ženski
članski in mladinski konkurenci dosegel
večino prvih mest, tudi najvišje odličje,
v moški konkurenci pa smo prav tako
imeli predstavnika kluba na zmagovalnem odru. Pri moških je bila prisotna
skoraj vsa državna reprezentanca, tekmovanja se je udeležil tudi biatlonski A
reprezentant Klemen Bauer.
Med članicami si je naslov državne
prvakinje brez težav pritekla klubska
predstavnica Lea Einfalt, člane pa je ug-

Otroške kategorije na štartu

Ženske - absolutno

Začetek plesne
sezone v Plesnem
klubu Tržič

doma kot v tujini, se bomo tudi v tej plesni zvrsti udeležili slovenskih in tujih tekmovanj ter skušali še izboljšati dosežene
rezultate. Poleg svojih rednih dejavnosti
se bomo odzivali vabilom Občine Tržič,
tržiških osnovnih šol, TD Tržič, Športne
zveze Tržič. PK Tržič se redno udeležuje
dobrodelnih nastopov in tako prispeva
svoj kamenček v mozaik solidarnosti.
Sodelujemo z Rdečim Križem Slovenije,
Karitas, domovi za ostarele, skratka povsod, kjer je dobra volja, je PK Tržič z veseljem zraven.
Tudi ti si lahko del naše družbe: v rock
and roll, break dance, pop mix, jazz balet vpisujemo otroke od 5. leta, v hip
hop skupino od 7. leta, v telovadbo za
otroke, plese za najmlajše, angleške plesne urice v tržiških vrtcih pa med 3. in 5.
letom. Za odrasle smo pripravili program
joge, družabnih plesov, poročnih plesnih
tečajev. S 1. 10. 2014 začnemo svojo dejavnost tudi v KS Sebenje.
Za vse dodatne informacije in podrobna

Marta Markič

Po zasluženih, vendar kratkih počitnicah
je PK Tržič ponovno odprl svoja vrata z
brezplačnim tednom plesa. Veliko število
novih članov se nam je pridružilo in že
veselo trenirajo v vseh plesnih programih
PK Tržič. Z letošnjo plesno sezono smo
s svojo dejavnostjo začeli tudi v Kranju.
V prihajajoči plesni sezoni bomo kot vsako leto organizirali najmanj eno plesno
tekmovanje, udeležili se bomo vseh tekmovanj v Sloveniji, vseh tekmovanj za
svetovni pokal, svetovnega in evropskega
prvenstva v akrobatskem rock and roll-u.
Glede na to, da naši tekmovalci v MTP
plesih dosegajo zelo dobre rezultate tako
20 oktober 2014

Tržičanka Anita Klemenčič, državna prvakinja
med starejšimi mladinkami
nal trenutno še starejši mladinec Miha
Šimenc iz Logatca. Državna prvakinja
v kategoriji starejših mladink je postala
Tržičanka Anita Klemenčič, sestra Nina
pa je v kategoriji mlajših mladink osvojila bron. V domači občini so v otroških
kategorijah za Pokal Geoplin nastopili
še: Neža Perko, Liza Kavčič, Elizabeta
Mokorel in Markus Grum.
Rezultate in fotografije si lahko ogledate na spletni strani kluba http://www.
tsktriglav.si, obenem pa vas vabimo k
vpisu. Radi bi se tudi zahvalili vsem,
ki ste nam omogočili uspešno izpeljati tekmovanje, nas podprli in prispevali nagrade za nastopajoče ter vsem
gledalcem in navijačem za spodbudo
ob progi.
vprašanja z veseljem odgovorimo na tel.:
040-635-710 ali na e-naslov: plesni.klub.
trzic@gmail.com.

med ljudmi

Z najtežjim gasilskim tekmovanjem
suvereno opravila tudi dva tržiška gasilca
Alenka Teran Košir, foto: Bojan Puhek (Planet Siol.net)

Konec avgusta je na Bledu potekalo
najtežje gasilsko tekmovanje na svetu,
Firefighter Combat Challenge, za katerega
se je v praksi uveljavilo ime najtežji dve
minuti v športu. Povsem upravičeno, bi
lahko sklepali že na prvi pogled.
Tekmovalci se morajo najprej z 20 kilogramov težko cevjo povzpeti v 3. nadstropje oziroma 12 metrov visoko, odložiti
cev in po vrvi na vrh stolpa potegniti 20
kilogramov težko utež. Steči po stopnicah
navzdol in se razkoračiti nad železno
klado, ki jo morajo s plastičnim kladivom
premakniti za en meter. Sledi tek med
ovirami na razdalji 20 metrov, nošenje

polne cevi z vodo in zbijanje tarče. Ko
bi človek že mislil, da je vsega konec,
sledi prenašanje 80 kilogramov težkega
ponesrečenca, ki ga je treba spraviti do 20
metrov oddaljene ciljne črte.
V družbo srčnih mož v popolni, 25 kilogramov težki operativni opremi, sta se letos prvič pomešala tudi dva mlada gasilca
(mlada le po letih in stara po gasilskem
stažu), 20-letni Miha Potočnik iz PGD
Križe in 19-letni Matic Jerman iz PGD
Bistrica. Prijavila sta se bolj kot ne iz
'kibica', nato pa povsem resno zagrizla
v gasilski izziv. Miha je krstni nastop v
posamični konkurenci opravil z izvrstnim časom 2:57, dan kasneje pa sta s
prijateljem Maticem preizkus opravila v
bliskovitih treh minutah in 16 sekundah.
Fanta sta že takoj v cilju sprejela odločitev,
da avanturo še bolj resno ponovita prihodnje leto. Takrat bomo zanju lahko znova
stiskali pesti.

Na 12. Lombarjevem memorialu
je zmaga ostala doma
Alenka Teran Košir, Grega Kokalj; foto: Andrej Kamič, Petra Dolenc

Prvo septembrsko soboto so gasilci PGD Križe gostili že 12.
Lombarjev memorial, s katerim že tradicionalno počastijo spomin
na svojega pokojnega člana Ernesta Lombarja.
Tekmovanja v treh gasilsko – športnih disciplinah, vaji z motorno brizgalno, štafetnem teku brez ovir in vaji razvrščanja,
se je udeležilo 18 ekip iz vse Slovenije, od tega 11 moških in 7
ženskih. Najdaljšo pot do Križev je imela ekipa gasilcev iz pobratenega društva PGD Križe 1999 iz Gasilske zveze Brežice. V
Križah se je kljub kislemu vremenu vzpostavila prava navijaška
atmosfera, kar je gasilci in gasilke spodbudilo, da so se pokazali
kar v najboljši luči. Rezultati so bili izvrstni, za gasilce pa je bilo
tekmovanje test pred občinskimi tekmovanji, ki jih čakajo v prihodnjem letu.

V ženski konkurenci je zmaga ostala doma, zabeležile so jo
izkušene članice B iz PGD Križe, ki so dokazale, da so še vedno
v vrhunski formi, med fanti pa so zavladali gasilci PGD Ivančna
Gorica. Pokale najboljšim so pred gasilskim domom v Križah
svečano razdelili predstavniki PGD Križe in tržiški župan Borut
Sajovic, prehodni pokal pa je podelil brat pokojnega Lombarja,
Ivan Lombar.
Rezultati 12. Lobarjevega memoriala:
Članice:
1. mesto: PGD Križe članice B
2. mesto: PGD Križe članice A
3. mesto: PGD Zg. Brnik
Člani:
1. mesto: PGD Ivančna Gorica
2. mesto: PGD Zalog pri Cerkljah
3. mesto: PGD Hlebce
Vidimo se na 13. Lombarjevem tekmovanju, do takrat pa
NA POMOČ!
tržičan 21
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Zgodovinski drobci
Pristave – 2. del
Marija Peteh, foto: arhiv Jurija Smoleja

Zaposlitve
V začetku 13. stol. so prebivalci služili
grajskemu gospodu, posamezniki so
sčasoma postali svobodnjaki (vsi šele l.
1848). V 19. in 20. stol. se Pristavčani
zaposlujejo v tržiški industriji, zlasti v
Bornovih obratih. Med obema vojnama poznamo dobre obrtnike v Pristavi,
med njimi sedlarja in kolarja Terana (Pr'
Bognarj') ter soboslikarja Jerala, ki je
poslikal Vilo Bistrico in Titovo vilo na
Brionih. L. 1946 je nacionalizacija zajela
tudi elektrarno, danes pa je na Mlaki večja
industrijska cona. Komunalno podjetje
Tržič je zgradilo lastne prostore za vozni
park, delavnico, upravo in devet stanovanj
na Pristavški cesti 80. Denar so dobili kot
zavarovalnino za uničeni kamnolom in
apnenico po letu 1960. Pred leti se je tudi
KPT preselilo na Mlako.
Komunalna opremljenost
Komunalna opremljenost kraja je odvisna
od mnogih dejavnikov: gospodarske moči,
finančne zmogljivosti, konfiguracije kraja.
Se pa z izgradnjo teh oplemenitita prostor
in kakovost bivanja. Poglejmo, kako je s
pitno vodo, odvajanjem odplak, zbiranjem odpadkov, vzdrževanjem pokopališč
in zelenih površin. Od l. 1947 do 1955 so
poizkušali napeljati vodo iz rezervoarja
Hofnarice (Tržič) ob cesti do Pristave
v kriško vojašnico. Zaradi zapletov na
terenu (plaz v Preski 1959) je ostalo pri
starem, vode je primanjkovalo. Šele leta
1985 so napeljali vodovod iz Črnega gozda (Podljubelj) tudi v Pristavo. Kanalizacijo so gradili že 1950 in končali 1976;
za Podvasco in Križe v dveh kanalih (350
in 345 m). Tretji kanal teče skozi Pristavo
na Mlako v dolžini 2421 m in ima 239
priključkov. Sedaj že obratuje čistilna
naprava na Brezovem na Loki. Odpadke
so vozili najprej na deponijo na Mlako,
vendar so železniški tiri ovirali dostopnost, zaradi smeri vetra pa je smrad
sežiganja odpadkov prinašalo v pristavške
hiše. Na pritisk ljudi so začeli odpadke
voziti na deponijo v Kovor.
Posebnosti
Dobro je ohranjena baročna kašča poleg
gostilne Pr' Primožk. Je v lasti zasebnika, ki je uredil tudi etnološko zbirko.
Pred odcepom ceste stoji novejše zna22 oktober 2014

menje sv. Petra in Pavla. Leseni vstavki
so delo akademskega kiparja Vinka Ribnikarja iz Tržiča. V Pristavi si je zgradil
dom smučarski skakalec Albin Novšak,
v preteklosti pa je tu živel olimpijec Bojan Križaj. Ponosni smo tudi na našega
sovaščana Žana Koširja, dobitnika dveh
olimpijskih odličij.
Vojne stiske
Ker je bil prelaz Ljubelj l. 1475 zavarovan,
so se Turki utaborili v kriški cerkvi. Ropali
so v okolici, tudi v Pristavi. Ljudi, ki niso
zbežali, so ubili, dekleta in dečke odpeljali v Bosno. V času Ilirskih provinc (1809
– 1843) je v Pristavi bival del francoskih
vojakov, ki so od Tržičanov terjali živež.
V prvi svetovni vojni so može in fante
mobilizirali za vojake. V drugi svetovni
vojni so bili moški pri partizanih, nekaj
pa prisilnih mobilizirancev v nemški vojski. Okupator je izvajal represalije. Najbolj je trpela družina Purgar. Očeta Joža
in sinove Maksa, Joža in Petra so ustrelili
l. 1942 kot talce na Podbreškem klancu.
V spomin so v Pristavi poimenovali ulico.
Po drugi svetovni vojni se je oblast bala
napada z zahoda in je zato l. 1947 postavila vojašnico v Križah, na mestu današnje
šole. Blizu južnega dela Pristave je bilo
vkopano skladišče za razstrelivo in eksploziv, vendar dovolj daleč od hiš. Blizu
sta bili dve stražnici.

O kraju smo našteli le skope fragmente,
brez ljubkih dogodivščin, ki jih v vsakem
kraju zasledimo. Pristavčani so dobri,
pošteni, veseli, ponosni na svoja bivališča,
ki jih zaljšajo na vrtovih in balkonih z
bujnim cvetjem.
Viri:
- Upravna karta Občine Tržič 1:25000,
leto 1988.
- Janez Kavar, Kriške prigode.
2009 Didakta.
- Viktor Kragl, Zgodovinski drobci
župnije Tržič, 1936.
- Železnica skozi Naklo, 100 let
železniške proge Kranj-Naklo-Tržič,
1908-1966-2008.
- Edvard A. Roblek, Komunalna
dejavnost v občini Tržič, Ob 30-letnici
Komunalnega podjetja Tržič,1990.
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Praznik Krajevne
skupnosti Križe
Slavko Bohinc, predsednik KS Križe

Požig vasi Gozd in izselitev domačinov sta
se zgodila pred 70 leti. Ta kruti medvojni dogodek je še danes opomin nesmisla
vojne. V spomin smo Križani 7. oktober
izbrali za praznik krajevne skupnosti, ki
ga v ljubezni do domačega kraja ohranjamo z voljo in pozitivnim pristopom.
V KS Križe se trudimo, da bi naredili vse,
kar ljudi povezuje, da bi krajani čutili
našo skrb za domači kraj, se spominjali
naše preteklosti, da bi videli delo v korist krajanov in za razvoj samega kraja.
Želje krajanov so naše vodilo dela in smer
načrtovanja razvoja kraja. Smo pri tem
uspešni?

Skupaj po šolski poti

Krajevna skupnost skuša v svoji pristojnosti usmerjati razvoj kraja. Obnova
cestišča v Križah z dograditvijo pločnika,
obnovitvijo vaškega vodovoda in meteornega kanala ter postavitvijo javne razsvetljave in prometne signalizacije, obnovitev in asfaltiranje ceste v Gozd, urejene
športne površine ob šoli Križe in dograditev modularnega vrtca, so pridobitve, ki
jih je Občina Tržič izvedla v KS Križe v
zadnjem mandatnem obdobju. Pridobitev
za kraj je tudi nov gasilski dom v Križah
in dograditev tovarniškega obrata v Retnjah. V sodelovanju z različnimi ustanovami in društvi pa skuša KS Križe z voljo
in povezovalnim pristopom prispevati
kamenček v mozaik dogodkov na področju
družbenega in kulturnega življenja ter za
varno in dobro počutje ljudi. V Križah se
vrstijo dogodki, ki razmigajo naš vsakdan,
ohranjajo spomin in nas kulturno bogatijo. Vsako leto imamo v kulturni dvorani

preko 40 prireditev, kot so igre, koncerti,
predavanja in srečanja. Še vrsto dogodkov
pa se izvede na vasi, v šoli in vrtcu ter v
župnijski cerkvi.
Načrti za delo v KS Križe so že izdelani
in smelo načrtujemo mnoge obnove. V teh
dneh pričakujemo gradbeno dovoljenje
za ureditev centra vasi Križe. Tako bo
lahko Občina v prihodnjem letu pričela z
obnovo. Intenzivno se načrtuje izgradnja
nove kanalizacije na Planinski poti in Pod
Pogovco, trudimo se, da bi se pričelo z
razširitvijo križišča cest Snakovške ceste
in Vrtne ulice ter izgradnjo zadnje faze
pločnika na Snakovški cesti.
Praznik naše KS želimo obeležiti ob
srečanju krajanov na kulturno-zabavni
prireditvi, ki bo v petek, 3. oktobra, ob
19. uri v Kulturni dvorani v Križah in na
spominski slovesnosti v nedeljo, 12. oktobra, v Gozdu.

Oktober v Domu
Petra Uzarja

Nuša Hafner

Vsako leto so prvi šolski dnevi še prav
posebno doživetje za tiste učence, ki prvič
prestopijo prag šole. Letos je ta trenutek
nekoliko skalilo vreme, kljub temu pa je
tretji dan le nehalo deževati in tako je bila
to priložnost, da si šolsko pot najmlajši
učenci ogledajo malo pobliže.
Križišča pred šolami so te dni dobro
varovana, saj za to poskrbijo policisti in
varnostniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Tržič (ZŠAM), ki so bili skupaj
prve tri dni. Tako so se po bistriški šolski
poti tudi odpravili skupaj. Na vsakem
kritičnem mestu je bila potrebna razlaga,
kako preko ceste, kaj je potrebno še posebej dobro preveriti in kdaj počakati pred
prehodom za pešce. Najbolje se je držati
oznak na cesti, saj narisani svinčniki vse
točno pokažejo.
Ogled šolske poti v Bistrici je bil zanimiv,
budne oči policistov pa so bile prisotne še
dva tedna.

dr. Anamarija Kejžar, direktorica

V Domu Petra Uzarja organiziramo
različne prireditve od 1. do 17. oktobra,
povezane s slovensko Simbiozo giba.
Vse prireditve so odprtega značaja, zato
toplo vabimo vse občane Tržiča, da se jih
udeležijo – pridite na predavanja, odprtje
razstave ali na vodeno telovadbo. Program prireditev:
1. 10. ob 10.00: Prvega oktobra bo posebej
slovesno, saj bomo odprli novo razstavo z
naslovom »Dajem ti cvet« našega stanovalca g. Mirka Majerja. Ogledali si bomo lahko
tudi razstavo Bistrica nekoč in danes. Na ta
dan bomo predstavili nedavne pridobitve
doma, stanovalce in vse goste prireditve pa
bodo razveselili tudi otroški pevski zbor OŠ
Bistrica, Pevski zbor Društva upokojencev
in Country babice.
3. 10. ob 14.00: Predavanje Piranske

soline, vabljeni predavatelj je direktor dr.
Andrej Sovinc.
7. 10. ob 10.00: Skupaj z učenci OŠ
Bistrica bomo izdelovali ptičje hišice, ki
jih bomo nato postavili v parku in pred
domom.
9. 10. ob 10.00: Naše spominčice –
soočanje z demenco.
11. 10. ob 10.30: Nastop skupine
tamburašev v domu.
SIMBIOZA GIBA:
13. 10. ob 10.00: Vadba za povečanje
kostne gostote – osteoporoza.
14. 10. ob 17.00: Vadba za zdravo
hrbtenico.
15. 10. ob 10.00: Žoga band.
16. 10. ob 10.00: Vadba na zunanjih
fitnes napravah.
17. 10. ob 10.00: Vadba z elastičnim
trakom za večjo mišično moč.
Vsi omenjeni dogodki v Domu Petra
Uzarja potekajo ob rednih dnevnih aktivnostih in vadbah in so odprtega značaja,
zato – VABLJENI!
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95 let Milana Valjavca –
Mihčevega ata z Brezij
Metka Kolevski, foto: Boštjan Gabrovšek

Zadnji dan v avgustu je svoj visoki
življenjski jubilej praznoval najstarejši krajan KS Brezje pri Tržiču in starosta tržiških
gasilcev Milan Valjavec.
Boštjan Gabrovšek in Matjaž Zupan,
predsednik in poveljnik Prostovoljnega
gasilskega društva Brezje pri Tržiču, ter
predsednica KS smo mu zaželeli zdravja
in še mnogo trenutkov med nami. Nato so
mu prišli voščit še predstavniki Gasilske
zveze Tržič: predsednik Matjaž Potočnik,
poveljnik Jani Žlindra, predsednik komisije
za veterane Lado Goltez in predsednik NO
Pavel Hudobivnik. Čestitkam k njegovemu
praznovanju so se pridružili še koroški
gasilci iz okrožja Rožna dolina: komandant
Karl Mikl, Max Tschemernjak, Hanzi Ogris
in Johann Esterle.
Milan Valjavec se je rodil 31. avgusta 1919
na Brezjah pri Tržiču oz. pri Sveti Neži.
Od rojstva biva v isti hiši, ki sta jo davnega
leta 1911 kupila njegova starša. V družini

je bilo pet otrok, najstarejši Jože je umrl že
med 1. svetovno vojno. Kot 6-letni fantič
je odšel v šolo v Tržič, kjer je končal tudi
meščansko šolo. V času šolanja v letih
1929 - 1933 je svet zajela velika gospodarska kriza in takrat so bili za zaposlitev zelo
težki časi. Odločil se je za krojaški poklic,
ki se ga je učil kar v očetovi delavnici. Leta
1936 je bil izučen in postal je krojač za vse
življenje. Maja 1940 je odšel k vojakom in
v Benkovcu obiskoval Trupno šolo za podoficirje. Napad Nemčije na Jugoslavijo 6.
aprila 1941 in razpad jugoslovanske vojske
je dočakal v Biogradu na Moru. Vrnil se je

domov in vse do mobilizacije v nemško vojsko maja 1943 je delal v domači delavnici.
Čas prisilne mobilizacije in udeležbo v 2.
svetovni vojni je do podrobnosti opisal
v knjižici spominov z naslovom Moji
spomini na čas prisilne mobilizacije in 2.
svetovne vojne.
V prijetnem pogovoru je obudil marsikateri
dogodek, spomini, predvsem datumi, mu
še danes ne predstavljajo nobenih težav.
Ostanite zdravi, da se prihodnje leto zopet
vidimo, smo mu zaželeli vsi. Na vse te želje
pa je hudomušno pripomnil: »V tej starosti
jih mal' umre!«

Abraham 2014

generacija 1964. Menda še zadnji ostanek
baby boom generacije ...

bel organizacijski odbor, ki se zahvaljuje
osebju planinskega doma. Hvala vsem, ki
so kakorkoli pomagali pri izvedbi srečanja
in Občini Tržič. Abahamovci se zahvaljujemo tudi vsem podjetjem in zasebnikom,
ki so prispevali bogate nagrade za Abrahamov srečelov.

Bojan Veselinovič, foto: Luka Rener

Za nami je že 32. srečanje Tržiškega Abrahama v Planinskem domu pod Storžičem,
kjer se je tretjo soboto v septembru srečala
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Vreme je držalo, razpoloženje pa je bilo izredno. Ob živi glasbi, jedači in pijači je bilo
srečanje za najbolj vztrajne končano šele
po dvanajstih urah, večina jih je vzdržala
vsaj 10 ur. Seveda je fotografija, ki je objela
rekordno število udeležencev, nastala dosti
prej. Da je vse teklo kot namazano, je poskr-

Letnik Tržičanov 1965, pripravite se - počasi, a zanesljivo prihaja vaš čas.
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končanem pouku v razredu je imela vaje
FOLKLORNA
Jožici Pavčič SKUPINA KARAVANKE TRŽIČ
s pevskim zborom. Tudi jaz sem pela v
njenem zboru. Tovarišica Pavčičeva se
Njeni sodelavci na osnovni
mi je zdela zelo potrpežljiva in je imela z
VPISUJE
NOVE
ČLANE
šoli v Bistrici
nami veliko dela. Čeprav se je včasih malo
razjezila, sem čutila, da nas ima rada. Vedno sem jo z veseljem poslušala in opazovala
pri igranju klavirja. Pred vsakim nastopom
V VSE STAROSTNE SKUPINE
nas je tako naučila peti, da smo bili vedno
Jožica Koder
(od četrtega leta dalje, vljudno vabljeni tudi odrasli, predvsem pa godci)pohvaljeni s ploskanjem, včasih pa smo doOb slovesu od učiteljice Jožice Pavčič smo
bili tudi kekse. Dekleta smo bila oblečena v
izbrali, kar je o sebi napisala leto dni po
belih puloverjih in modrih krilih, fantje pa v
odhodu v pokoj za šolsko glasilo Stezice, v
temnih hlačah in belih srajcah. Vedno nas je
decembru 1983.
spremljala na klavirju. Nikoli nismo zapeli
drugače, kot nas je naučila ona.«
ČE TVOJA ŽELJA
JE
PLESATI,
čeprav sem bila še zelo mlado dekle. Tako
zelo so tisti otroci potrebovali mojo pomoč.
V septembru smo se poslovili od nje. Njeno
S PLESNIMI KORAKI
SE IGRATI,
Delala sem tudi na gradu v Tržiču. V Domu
delo bo ostalo zapisano v šolskem glasilu
in dela (DID). Tu so otroci preživljali
Stezice in v naših srcih.
ČE Z VRSTNIKI SEigreŽELIŠ
DRUŽITI
tudi nedelje; avtobusnih zvez takrat ni
bilo. V DID-u so bili otroci iz oddaljenih
IN NA ODRU NASTOPITI,
(Vir: Stezice. Osnovna šola heroja Bračiča
okoliških vasi. Z njimi sem živela pravo
Tržič. 1982/83. Št. 17.)
družinsko
življenje. Bila sem z njimi v
ALI PA SI LE DAN
POPESTRITI,
času bolezni, ko so prebolevali nevarne
nalezljive
bolezni. Nekaj časa
sem bila zaMORAŠ
K FOLKLORNI
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KARAVANKE
ZAVITI.
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KARAVANKE
TRŽIČ
poslena v Kranju, v Prešernovem domu.
ZadnjaČLANE
leta sem bila na Bračičevi šoli.
»Vsa lepa razpoloženja otroških
let je preVPISUJE
NOVE
Največ sem učila tretji razred. Rada sem
kinila vojna, ki je za vsakogar izmed nas
SEBOJ
ŠE PRIJATELJE,
delala
s pevskim zborom, nastopali smo
prinesla povsemSnova,
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jeVvzklilo
novo
Teniški prijatelji
seli tobogan. Tudi starši so bili zadovoljni
spoznanje: dolžnost sodelovati s partizani.
s pevskim zborom. Zaradi potreb šole sem
Tako smo ponoči po hišah pisali razna gesla,
Poslovila se je naša Kati.
nadomeščala in učila otroke v Kovorju in
kot na primer: Živela OF! Dol s fašizmom.
Odšla je v svojem stilu: tiho, skromno in
ČE TVOJA
ŽELJAvJE
PLESATI,
Križah.
Povsod sem se z njimi dobro raSeveda smo to počeli zelo
previdno.
po prstih. Kati Markič. Med nas, na teniško
zumela,
ker sem jih imela rada. Vso srečo
Nemškim patruljam s psi smo
se izogibali
S PLESNIMI
KORAKI
SE IGRATI,
igrišče, je prihajala z drobno hojo in nepovam vsem želi nekdanja tovarišica Jožica
v mestu, še bolj pa zunaj mesta. Preganjala
ČE Z VRSTNIKI SE ŽELIŠ DRUŽITI
zabnim, večnim nasmehom na obrazu.
Pavčič.«
in ovirala nas je policijska ura, ko nismo
Za vsako zgrešeno žogico se je v zadregi
IN NA
smeli več na cesto. Za našim vrtom
je ODRU
bila NASTOPITI,
opravičevala, vsak uspešen udarec je ponjej je več učencev napisalo, kako so jo
nemška postojanka. Dostikrat
ALIsmo
PA tvegali.
SI LE DANOPOPESTRITI,
spremila z iskrenim veseljem. Ob koncu
spoštovali in imeli radi. Na primer Asja
Prišla je svoboda,
še naprej
sem želela biti
MORAŠ
K FOLKLORNI
SKUPINI KARAVANKE ZAVITI.
partije je obstala ob mreži in se zahvalila z
Bohinc, takrat učenka 5. razreda, danes
z mladimi. Želja se mi je uresničila. Vem,
nežnim stiskom roke, ki je bilo kot božanje.
učiteljica na Osnovni šoli Tržič, je napisada sem izbrala pravo pot. V letih dela me je
Sledilo je obvezno povabilo na kavico in
la: »Tovarišica
Jožica Pavčič je nekaj časa
S SEBOJ
PRIPELJI
ŠE
PRIJATELJE,
zanesla v Dom vojnih sirot
v Polzeli,
kjer
kratek klepet. Kati, prijateljica dobrih rok
poučevala
tretji razred na naši šoli. Po
sem do otrok razvila
DA materinska
NAM BO V čustva,
VEČJI DRUŠČINI
PRIJETNEJE.
in iskrenega srca. Imela nas je preprosto
rada in mi njo.
Kati, hvala ti, ker smo lahko veliko prijetFOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE TRŽIČ
nih uric preživeli in uživali s teboj.

Katarina Markič
(1935 - 2014)

VPISUJE NOVE ČLANE
V VSE STAROSTNE SKUPINE
(od četrtega leta dalje, vljudno vabljeni tudi odrasli, predvsem pa godci)

ČE TVOJA ŽELJA JE PLESATI,

S PLESNIMI
KORAKI
SE do
IGRATI,
pis bo potekal vsak ponedeljek
v septembru
od 18.
19. ure v naših prostorih, v pritličju
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ŽELIŠ
DRUŽITI
na Balosu 4.
IN NA ODRU NASTOPITI,

Dodatne
informacije
po telefonu:
ALI PA
SI LE DANdobite
POPESTRITI,
051/332-787
(Saša
Meglič).
MORAŠ
FOLKLORNI
SKUPINI
KARAVANKE
Vpis bo potekal
vsak K
ponedeljek
v septembru
od 18. do
19. ure v naših ZAVITI.
prostorih, v pritličju
na Balosu 4.

Dodatne PRIPELJI
informacije dobite
po telefonu:
S SEBOJ
ŠE PRIJATELJE,
051/332-787 (Saša Meglič).
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razpisi, vabila

Vabilo k posredovanju predlogov
za podelitev priznanj
Občine Tržič za leto 2014
Tudi letos bo Občina Tržič na svečani proslavi ob občinskem
prazniku podelila priznanja Občine Tržič. V skladu z Odlokom
o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 85/97) so priznanja Občine Tržič: podelitev naziva častnega občana Občine
Tržič, plaketa Občine Tržič, diploma Občine Tržič.
Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem,
znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojnoizobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja
občino doma in v svetu.
Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič
in se podeljuje:
• posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali
enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
• skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za
večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled
občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju
življenja in dela.
Diplome Občine Tržič se podeljujejo posamezniku, skupini
občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjemnih enkratnih dosežkih, za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne
dejavnosti in za dolgoletno organizacijsko ali publicistično
delo.
OF_PODLAGA.pdf

Poziv k oddaji
ponudbe
za organizacijo
in izvedbo
silvestrovanja
na prostem
Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu
Občine Tržič za leto 2014 (Ur.l. RS 01/2013,
112/20132 in 19/2014) obvešča, da je na
spletni strani občine http://www.trzic.si v
rubriki »Javni razpisi in objave« objavljen
Poziv k oddaji ponudbe za organizacijo in
izvedbo silvestrovanja na prostem. Prijava
mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki
so sestavni del poziva in se prav tako nahajajo na občinski spletni strani.
Župan Občine Tržič:
mag. Borut Sajovic l.r.
26 oktober 2014

Vsako leto se lahko podeli eno plaketo, v izjemnih primerih
dve, in največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom
in dve kolektivno.
Pobuda oziroma predlog za podelitev priznanja Občine Tržič
mora biti pisna z naslednjo vsebino: naziv ali ime pobudnika,
osnovni podatki o predlaganem prejemniku, obrazložitev
pobude.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo
na osnovi podanih predlogov sprejela ustrezen sklep in ga
posredovala Občinskemu svetu Občine Tržič v obravnavo in
odločanje.
Prosimo vas, da do vključno 13. 11. 2014 (velja tudi poštni
žig s tem datumom) posredujete svoje predloge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2013 na naslov: Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode
18, 4290 Tržič. Predlogi, ki bodo prispeli po roku, se ne bodo
upoštevali. O izboru bodo vsi predlagatelji pisno obveščeni po
dokončnem sklepu Občinskega sveta Občine Tržič.
Številka: 032-3/2014
Datum: 1. 10. 2014
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Predsednik
Komisije za
mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Janez Meglič, l.r.

7:59 AM

Ob dnevu praznovanja Krajevnih skupnosti Križe in Senično, Krajevni odbor
za ohranjanje vrednot NOB Križe skupaj z Občinskim odborom ZBNOB Tržič in
z veliko podporo Občine Tržič ter z Osnovno šolo Križe, s Planinskim društvom
Križe in z Gasilskim društvom Križe prireja v nedeljo, 12. 10. 2013, ob 11. uri
spominsko slovesnost ob 70-obletnici požiga vasi Gozd.
Na spominski slovesnosti bodo sodelovali: učenke in učenci OŠ KRIŽE
					Glasbena šola Tržič
					pevski zbor »PLAMEN«
Pozdravni nagovor:
župan Občine Tržič mag. Borut SAJOVIC
Slavnostni govorec:
podpredsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije
			dr. Matjaž KMECEL

po domovini in v svet
SVET ZAVODA VRTCA TRŽIČ, Cesta Ste Marie aux mines 28, 4290 Tržič
na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter sklepa 32. korespondenčne seje Sveta zavoda Vrtca Tržič z dne 5. 9. 2014

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE VRTCA TRŽIČ
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ZOFVI-UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D):
-

izpolnjevati mora pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca,
imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
imeti opravljen ravnateljski izpit.

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat mora k prijavi poleg življenjepisa priložiti:
• program vodenja zavoda za prihodnjih pet let;
• dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
• dokazilo o nazivu, opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu,
• opis in dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
• dokazilo, da je državljan Republike Slovenije;
• originalno potrdilo o tem, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
• originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
• originalno potrdilo sodišča, da zoper njega/njo ni uveden kazenski zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem
sodišču (izven kraja prebivališča) zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan tudi kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 145. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Izbrani kandidat bo imenovan za petletni mandat.
Predviden začetek dela je 11. 02. 2015
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v osmih (8) dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Tržič, Cesta Ste Marie aux
mines 28, 4290 Tržič, z oznako "Razpis za ravnatelja – ne odpiraj". Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto ali če bo zadnji
dan roka do 10. ure dostavljena v tajništvo Vrtca Tržič.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

Kontaktna oseba: Suzana Smolej, tel. št.: 04 59 71 600, elektronski naslov: info@vrtec-trzic.si

VABILO NA 3. ZIMSKO DVORANSKO LIGO V MALEM NOGOMETU 2014/2015
NK TRŽIČ 2012 organizira 3. zimsko dvoransko rekreativno ligo
v malem nogometu v obdobju od novembra 2014 do februarja 2015

Kje:

1x do 2x mesečno ob sobotah v Dvorani tržiških olimpijcev v Tržiču
in ob nedeljah v dvorani Biotehniškega centra v Strahinju.

Razpored tekmovanja s točnimi datumi in urami dobijo prijavljene ekipe sedem dni po sestanku in žrebu,
ki bo v četrtek, 23. 10. 2014 ob 19.30 v m baru v Tržiču.

Kdaj: začetek tekmovanja v soboto, 8. novembra 2014.
Na zimski dvoranski ligi lahko igra največ 16 prijavljenih ekip (po naknadnem pravilniku in propozicijah za to
tekmovanje), ki bodo na dan žrebanja imele poravnane obveznosti do organizatorja tekmovanja.

Termini igranja v ligi: sobota od 17.00 - 22.00, nedelja od 17.00 - 22.00.

način tekmovanja: enokrožni ali dvokrožni ligaški sistem (odvisno od števila prijavljenih ekip).
Ekipo 12 igralcev lahko sestavlja največ osem igralcev s stalnim bivališčem izven območja občine Tržič.
Vsaka prijavljena ekipa igra v vseh terminih po razporedu brez možnosti prestavitev tekem.
Kotizacija za zimsko ligo na odigrano tekmo za ekipo znaša 28 eur/tekmo in se v celoti plača najkasneje do 23. 10. 2014
(za tekme 2x12 minut).

Rekreativna dvoranska liga v malem nogometu se igra na lastno odgovornost!
Prijave na:
Pavel Škrjanec, pavel.skrjanec@gmail.com, 031-360-482.
Rok za oddajo prijave s prijavnim listom igralcev je 14. 10. 2014!

Športni pozdrav!
tržičan 27

koledar prireditev
8.30, pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah
ROMANJE PO ROŽNOVENSKI POTI V SPOMIN NA DANIJA ZUPANA;
Društvo Sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja

KOLEDAR PRIREDITEV V
OBČINI TRŽIČ – OKTOBER 2014

10.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA, KRVNEGA PRITISKA, TRIGLICERIDOV IN
HOLESTEROLA; Društvo diabetikov Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen tudi na
spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/

Ponedeljek, 6. oktober
16.30, Osnovna šola Bistrica
PRIČETEK RAČUNALNIŠKIH DELAVNIC ZA ČLANE DRUŠTVA;
Društvo upokojencev Tržič

vsak četrtek, 17.00, otroški oddelek knjižnice
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

18.15, večnamenski prostor knjižnice (tudi 7. in 9. oktobra)
ABC RAČUNALNIŠTVA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
(obvezne predhodne prijave)

Sreda, 1. oktober
10.00, Dom Petra Uzarja
ODPRTJE RAZSTAVE: MIRKO MAYER-DAJEM TI CVET s kulturnim programom;
Dom Petra Uzarja

Torek, 7. oktober
10.00, Dom Petra Uzarja
DELAVNICA: IZDELOVANJE PTIČJIH HIŠIC; Dom Petra Uzarja

11.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
16.00, Vrtec Tržič - enota Deteljica
40 LET ENOTE VRTCA DETELJICA; Vrtec Tržič
18.15, otroško igrišče v Bistrici
OTVORITEV PRENOVLJENEGA OTROŠKEGA IGRIŠČA V BISTRICI;
Občina Tržič in Krajevna skupnost Bistrica
19.00, večnamenski prostor Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
DOMOZNANSKI VEČER: predstavitev zbranih predmetov in zgodb ter
predavanje dr. Mihe Šimca o dogajanju v Tržiču v času prve svetovne
vojne; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 2. oktober
iz Tržiča (do 5. oktobra)
IZLET: MADŽARSKA PO DRUGIH POTEH; Društvo upokojencev Tržič
15.30, pred Osnovno šolo Križe
OBČINSKO JESENSKO PRVENSTVO V KROSU ZA TRŽIŠKE OSNOVNE ŠOLE IN
ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO ZA ODRASLE; Športna zveza Tržič
16.00, Restavracija Raj
TEDEN STAREJŠIH: SREČANJE S ČLANI DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ,
STARIMI 85 LET IN VEČ; Društvo upokojencev Tržič
18.00, Galerija Atrij Občine Tržič (na ogled do 3. novembra)
ODPRTJE SKUPINSKE RAZSTAVE FOTO KLUBA TRŽIČ: »KAMEN«;
Tržiški muzej in Foto klub Tržič
19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ANASTASIJINE BRALNE URICE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in
Slovensko rodovno gibanje
Petek, 3. oktober
14.00, Dom Petra Uzarja
PREDAVANJE: DR. ANDREJ SOVINC, PIRANSKE SOLINE; Dom Petra Uzarja
19.00, Kulturni dom Križe
KULTURNO-ZABAVNA PRIREDITEV »OB PRAZNIKU KS KRIŽE«;
Krajevna skupnost Križe
19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 4. oktober
zjutraj, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: STEGOVNIK (1692 metrov); Planinsko društvo Tržič
zjutraj, iz Tržiča
KOPALNI DAN V TERMAH SNOVIK, celodnevno kopanje z večerjo;
Društvo invalidov Tržič
28 avgust 2014

15.30, športno igrišče Osnovne šole Bistrica
OBČINSKO PRVENSTVO V ATLETIKI ZA TRŽIŠKE OSNOVNE ŠOLE IN ODPRTO
OBČINSKO PRVENSTVO ZA MOŠKE; Športna zveza Tržič
16.00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
Sreda, 8. oktober
19.00, večnamenski prostor knjižnice
PREDAVANJE: EVGEN GLAVINA, ABC O OLJČNEM OLJU;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 9. oktober
10.00, Dom Petra Uzarja
NAŠE SPOMINČICE – SOOČANJE Z DEMENCO; Dom Petra Uzarja
Petek, 10. oktober
18.00, Farna cerkev župnije Križe
REVIJA CERKVENIH ZBOROV DEKANIJE TRŽIČ: Župnija Križe
19.00, večnamenski prostor knjižnice
PREDAVANJE: NIKOLAY GRISHIN, VSAK TRENUTEK JE LAHKO NOV ZAČETEK;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 11. oktober
8.00 – 13.00, Trg svobode v Tržiču
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.
10.00, Kulturni dom Križe
ŠAHOVSKI TURNIR KRIŽE 2014 - ob krajevnem prazniku;
Krajevna skupnost Križe
10.30, Dom Petra Uzarja
NASTOP SKUPINE TAMBURAŠEV; Dom Petra Uzarja
18.00, farna cerkev župnije Križe
REVIJA CERKVENIH ZBOROV DEKANIJE TRŽIČ; Župnija Križe
20.00, amfiteater Gorenjska plaža
KONCERT: HELP! A BEATLES TRIBUTE; Občina Tržič
Nedelja, 12. oktober
zjutraj, iz Tržiča
POHOD V SPOMIN MAJDE HALER; Planinsko društvo Tržič
11.00, planinsko zavetišče v Gozdu
SPOMINSKA SLOVESNOST OB 70-LETNICI POŽIGA VASI GOZD; Krajevni odbor
za ohranjanje vrednot NOB Križe, Združenje ZB NOB Tržič, Osnovna šola
Križe, Planinsko društvo Križe, Prostovoljno gasilsko društvo Križe
13.00, iz Tržiča (do petka, 17. oktobra)
PETDNEVNO OKREVANJE V HOTELU VITAL V TERMAH ZREČE;
Društvo diabetikov Tržič

Ponedeljek, 13. oktober
10.00, Dom Petra Uzarja
SIMBIOZA GIBA: VADBA ZA POVEČANJE KOSTNE GOSTOTE - OSTEOPOROZA;
Dom Petra Uzarja

koledar prireditev, obvestila
16.30, pred Osnovno šolo Križe
NORDIJSKA HOJA; Splošno športno društvo Tržič
18.00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič
Torek, 14. oktober
17.00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Tržič
17.00, Dom Petra Uzarja
SIMBIOZA GIBA: VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO; Dom Petra Uzarja
19.00, večnamenski prostor knjižnice
VEČER Z ALOJZOM IHANOM; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ROK ZA ODDAJO PRIJAV ZA UDELEŽBO 3. ZIMSKE DVORANSKE LIGE V MALEM
NOGOMETU; Nogometni klub Tržič 2012
Sreda, 15. oktober
10.00, Dom Petra Uzarja
SIMBIOZA GIBA: ŽOGA BAND; Dom Petra Uzarja
11.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.00, večnamenski prostor knjižnice
POTOPISNO PREDAVANJE Z MARJANOM OLENIKOM: ZAHODNA HIMALAJA PAKISTAN; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 16. oktober
10.00, Dom Petra Uzarja
SIMBIOZA GIBA: VADBA NA ZUNANJIH FITNES NAPRAVAH; Dom Petra Uzarja
Petek, 17. oktober
10.00, Dom Petra Uzarja
SIMBIOZA GIBA: VADBA Z ELASTIČNIMI TRAKOVI ZA VEČJO MIŠIČNO MOČ;
Dom Petra Uzarja
18.00 – 20.00, Farna cerkev župnije Križe
»SVETOPISEMSKI MARATON«: branje svetega pisma: Župnija Križe
19.00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sobota, 18. oktober
zjutraj, iz Križev
PLANINSKI IZLET: KOČEVJE; Planinsko društvo Križe
zjutraj, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: PIRMANCE (KAMNEK 873 metrov, VELIKI VRH 968
metrov); Mladinski odsek Planinskega društva Tržič
8.00 – 13.00, trgovina Spar in Hipermarket Mercator
DROBTINICA (SVETOVNI DAN HRANE)-zbiranje sredstev za topel obrok
socialno ogroženih učencev, prispevek 2,5 €, kar predstavlja vrednost
šolskega kosila; Območno združenje Rdečega križa Tržič
18.00 – 20.00, Farna cerkev župnije Križe
»SVETOPISEMSKI MARATON«: branje svetega pisma: Župnija Križe
Kulturni dom Križe
REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH ZASEDB/SKUPIN 2014; OI JSKD Tržič
18.00, Kulturni center Tržič
LEYLI VEČER: INTERKULTURNO; KUD Leyli
Torek, 21. oktober
popoldne, Sokolnica – dvorana Splošnega športnega društva Tržič
AKCIJA VETER V LASEH; Splošno športno društvo Tržič
ZADNJI DAN ZA ODDAJO PRIJAV ZA »JESENSKO OKREVANJE« V ŠMARJEŠKIH
TOPLICAH; Društvo diabetikov Tržič

Sreda, 22. oktober
18.00, dvorana Glasbene šole Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič
19.00, večnamenski prostor knjižnice
PREDAVANJE: SAŠA EINSIEDLER, PRVI VTIS – PRVA VSTOPNICA ;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 23. oktober
19.30, M-BAR Tržič
ŽREB RAZPOREDA TEKMOVANJ ZA 3. ZIMSKO DVORANSKO LIGO V MALEM
NOGOMETU; Nogometni klub Tržič 2012
Sobota, 25. oktober
zjutraj, iz Tržiča
PLANINSKI IZLET: JEREBIKOVEC (1621 metrov), KAMNATI VRH (1659
metrov), BAVHA (1647 metrov); Planinsko društvo Tržič
17.00, Dom krajanov Podljubelj
TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO: ODPRTO PRVENSTVO
PODLJUBELJA IN PRVENSTVO DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ ;
Krajevna skupnost Podljubelj in Društvo upokojencev Tržič
Ponedeljek, 27. oktober
10.00, večnamenski prostor knjižnice (do četrtka, 30. oktobra)
BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE: VESELE ČAROVNICE;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19.00, večnamenski prostor knjižnice
POTOPISNO PREDAVANJE Z MATEJEM MEGLIČEM IN KATJO KERN:
»DO MONGOLIJE IN NAZAJ«; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sreda, 29. oktober
11.00, prostori knjižnice
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Petek, 31. oktober
10.00, cerkev sv. Katarine v Lomu pod Storžičem
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Združenje ZB NOB Tržič
in Krajevna skupnost Lom pod Storžičem
10.00, šola Leše
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Združenje ZB NOB Tržič
in Krajevna skupnost Leše
15.00, Osnovna šola Križe
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Združenje ZB NOB Tržič
in Krajevna skupnost Križe
15.30, grobišče talcev Retnje
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Združenje ZB NOB Tržič
in Krajevna skupnost Križe
15.45, cerkev sv. Janeza Krstnika v Kovorju
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Združenje ZB NOB Tržič
in Krajevna skupnost Kovor
16.00, gasilski dom Bistrica pri Tržiču
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Združenje ZB NOB Tržič
in Krajevna skupnost Bistrica
16.00, dom krajanov Podljubelj
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE; Združenje ZB NOB Tržič in
Krajevna skupnost Podljubelj
Sobota, 1. november
10.00, tržiško pokopališče
OSREDNJA OBČINSKA KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE;
Združenje ZB NOB Tržič in Občina Tržič
tržičan 29

vabila

Nagrajenci 6. številke Tržičana, ki jih za pravilne
odgovore nagrajuje Restavracija Tabor, so:
1. nagrado (večerjo za 2 osebi)
prejme Janez Ažman (Cankarjeva cesta, Tržič),
2. nagrado (morsko predjed in kozarec izbranega
vina za 2 osebi)
prejme Milena Torkar (Lom pod Storžičem, Tržič),
3. nagrado (čokoladno napako za 2 osebi) prejme
Nik Učakar (Ravne, Tržič).
Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi in
možnosti prevzema boste obveščeni tudi po pošti.

V 6. številki Tržičana smo vam v članku o Gorenjski
plaži zastavili nagradno vprašanje o številu kopalcev
v prvem mesecu obratovanja. Nagrade (vrečke s
promocijskimi izdelki) prejmejo:
• Janez Pobežin (Loka, Tržič),
• Vida Rugale (Kidričeva cesta, Kranj),
• Mojca Sedminek (Deteljica, Tržič).
Vsem nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi in
možnosti prevzema boste obveščeni tudi po pošti.

Refleksoterapija, Irena Romih s. p.
Podljubelj 89, 4290 Tržič
Tel.: 040-365-285
e-pošta: irena@romih.si
www.romih.si
Te dni, ko hodim po Tržiču po opravkih, se velikokrat zadržim
dlje kot sem načrtovala. Srečam to gospo in tega gospoda,
malce poklepetam in slej ko prej me vsak vpraša isto: »Ti še
delaš pri Čebronu?« Vprašanje je na mestu, saj ste me v fotu
videvali okoli 10 let. To je bilo moje študentsko delo, ki se je
čisto nepričakovano malce razpotegnilo.
Aprila letos sem opravila nacionalno poklicno kvalifikacijo
(NPK) za poklic refleksoterapevtka in od takrat se poklicno ukvarjam le še s tem. Imam tudi certifikat ročne limfne
drenaže. Vendar se vam bo mogoče kdaj zgodilo, da me sem
in tja še vseeno srečate v fotu, saj s Tonijem še vedno poslovno sodelujeva. Sama sem se prvič z refleksoterapijo srečala
leta 2007, ko sem se na prigovarjanje domačih končno
odločila za obisk ene izmed refleksoterapevtk. Če potegnem
črto, lahko rečem, da se mi je moje fizično in psihično stanje
bistveno spremenilo – na bolje. Več o moji zgodbi si preberite na www.romih.si.
Refleksoterapija ni nič novega, poznali so jo že stari Egipčani.
Refleksnoconska masaža pravzaprav označuje terapevtski proces, pri katerem terapevt s pritiskanjem na refleksne
cone na stopalih (dlaneh, ušesih, …) izzove refleks, ki preko
živčnih, električnih, kemičnih in magnetnih impulzov vzpodbuja samozdravilni mehanizem telesa. Povedano drugače:
s terapevtskim pritiskom na točno določeno točko na pod30 avgust 2014

platu terapevt vzpodbudi, npr. organe, da začnejo delovati
po svojih najboljših močeh.
Prednosti refleksoterapije je za cel seznam. Povzemam le
nekatere: zvišuje naravno odpornost, izboljša prekrvavitev,
razstruplja telo, deluje izrazito antistresno. Lahko pomaga
tudi pri težavah, kot so: glavoboli in migrene, prebavne
težave in zaprtje, pogosti prehladi in viroze, boleče mensUtruacije, …
Torej. Zdaj veste, kod hodim (zakaj me nič več ne srečate v
fotu) in tudi kam sem namenjena. Ko se potopim v svet refleksoterapije, me vleče dalje, tako da se že spogledujem s
študijem v tujini.
Nagradno vprašanje:
Kateri poklic sem pridobila aprila letos?
1. – 3. nagrada:
Darilni bon za terapevtsko antistresno masažo stopal.
Dopisnico z odgovorom na nagradno vprašanje pošljite do
15. oktobra 2014 na naslov: Uredništvo Tržičana, TPIC
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali po e-pošti na naslov:
informacije@trzic.si.

oglasi

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser
vozil Renault in Dacia

Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

www.avto-sivic.si

• servis kombijev in avtodomov • klime polnjenje in popravila • gume - prodaja, montaža,
hramba • avtovleka non stop GSM: 041/946-673 •
avtostekla • cenejši nadomestni deli MOTRIO •
• ročna avtopralnica • dodatna oprema •
• avtokleparstvo • popravilo poškodb toče brez
lakiranja • v sodelovanju s avtokleparstvom
Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

Prodaja buč
Če načrtujete strašljivo dekoracijo
za noč čarovnic ali ste odkrili nov
recept z bučami, se oglasite
v Križah, kjer Vam bo
Danica Begič
(Hladnikova 35, tel.: 040-607-192)

ponudila raznolik izbor jedilnih in
okrasnih buč.
Dobrodošli!

Jubilej vodnega
zajetja na Tratah
Peter Košir

V maju smo praznovali 80-letnico izgradnje vodnega zajetja na Tratah v zgornji Bistrici. Prvotni, leta 1934 zgrajen vodovod je
z vodo oskrboval zgornjo Bistrico. Potekal
je od mesta zajetja, varno umaknjenega od
hudournika Kalinček, na z vodo bogatem
pobočju hriba pod sv. Jurijem, vse do bivše
železniške postaje Tržič v spodnji Bistrici.
Na srečanju smo se zbrali uporabniki vode
iz omenjenega zajetja, katerega smo si
lahko ogledali. Ob tej priložnosti je nekaj

besed o zgodovini in delovanju vodovoda
povedal predsednik vodovodnega odbora
Peter Košir. O življenjskem pomenu vode
sta nam nekaj besed spregovorila predsednica KS Bistrica Vida Raztresen in župan
mag. Borut Sajovic. Grajski trio,
ki ga sestavljajo Breda, Katja in
David Košir, nam je zaigral nekaj
svojih priredb znanih skladb,
Lado Srečnik pa je pripravil kratko razstavo slik o nedavni obnovi zgornjega dela vodovoda. Na
koncu smo si nazdravili s čisto
vodo iz našega zajetja, Živko
Aleksič je poskrbel za prvovrsten pasulj, domače gospodinje pa za sladke prigrizke.
Vsakdo od nas bi se moral zavedati pomena ohranjanja čistega

in zdravega okolja in s tem tudi bogastva, ki nam ga takšno okolje ponuja, zato
spoštujmo, cenimo in varujmo naravo, da
bomo lahko tako mi kot naši otroci še dolgo
uživali njena bogastva.
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