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Moj, tvoj, najin, naš …
Tržičan!
David Ahačič

Spominjam se, kako sem kot osnovnošolec ob
vsakem izidu navdušeno listal po občinskem
glasilu in iskal svoj obraz na fotografijah med
šolskimi novicami. Imenitno se mi je zdelo, kadar sem se našel, in časopis sem ponosno razkazoval vsem domačim. Kako lepo je, če te nekdo
javno pohvali, kako spodbudno, če se tudi drugi
zanimajo za tvoje delo in sanjarije.
In v tem še danes, ko občinsko glasilo tudi sooblikujem, prepoznavam njegovo največjo dragocenost. Prav vsak Tržičan ima, ne glede na
svojo starost, zanimanje ali politično opredeljenost, možnost, da v njem predstavi svojo enkratnost ali neponovljive dogodke v svoji bližini.
Če se vam torej zdijo novice v Tržičanu enolične, pomanjkljive, vedno enake, zgrabite bika
za roge – ali bolje, urednike za rokav, in nas
opomnite, na kaj vse smo pozabili! Postanite
tudi sami sodelavci občinskega glasila!
P. S.: Prispevke oddajte na e-naslov uredništva:
urednistvo.trzican@gmail.com do 15. dne v mesecu pred izidom. Avtorje prosimo, da se držijo
redne omejitve dolžine (1500 znakov s fotografijo oz. 2500 brez fotografije) in da v prispevkih
izražajo spoštovanje tako do bralcev kot do slovenskega jezika.

Izdajatelj: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Odgovorni urednik: David Ahačič
Pomočnica odg. urednika: Petra Hladnik
Člani uredništva: Mateja Dolžan, Jana Jenko,
Marinka Kenk Tomazin, Irma Lipovec,
Sergeja Valjavec, Sašo Borojevič
Avtorji člankov osebno odgovarjajo za vsebino
le-teh ter za avtorske pravice fotografij. Uredništvo
si pridržuje pravico do krajšanja člankov v skladu z
uredniško politiko.
Lektoriranje, tisk in prelom: Tiskarna Uzar d.o.o.

Rekreacijsko drsanje na Ravnah
Občina Tržič bo tudi letošnjo zimo poskrbela za rekreacijsko drsanje. Drsališče na balinišču na Ravnah bo odprto predvidoma od
27. 11. 2015 do 15. 1. 2016. Drsanje bo brezplačno, možna bo tudi
izposoja drsalk. Skrbnik premičnega drsališča pa ostaja Balinarski
klub Tržič AC Žepič.

Na naslovnici:
Storžič (2132 m), foto: Vili Vogelnik
2 november 2015

Naslov uredništva: Turistično promocijski in
informacijski center Občine Tržič, Občinsko glasilo
»Tržičan«, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
urednistvo.trzican@gmail.com, tel.: 04 59 71 536,
www.trzic.si.
Glasilo »Tržičan« je brezplačno.
Naklada 5950 izvodov.
Javno glasilo "TRŽIČAN" je vpisano v evidenco
javnih glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS
pod zaporedno številko 1496.
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župan z nami
skupine Karavanke je s programom, kostumi in godci dokazal, da se ne pripravljajo zaman na skorajšnjo petdesetletnico.
Všeč mi je njihov prijateljski odnos in
velika vključenost mladih. Tovrstni dogodki v mestnem jedru potekajo ob dobrem sodelovanju z našimi knjižničarji, ki
neutrudno zbirajo domoznansko gradivo in
jim bo dvorana na voljo za bolj odmevne

dogodke. Ob odprtju dvorane gre zahvala
tudi članicam plesne skupine Leyli, ki uspešnost vadbe vedno znova potrjuje z navdušujočimi nastopi. Ker dejanja štejejo, se
želim ob številnih uspešnih pridobitvah, ki
dobro služijo občanom, posebej zahvaliti
sodelavcem na Uradu za družbene dejavnosti ter tržiškim gradbenim izvajalcem.
Znamo, hočemo in zmoremo.

Slavljenki Tinci
smo voščili
za 104. rojstni dan
Vse najboljše in najlepše ter obilo zdravja
in dobre družbe smo v sredini oktobra zaželeli gospe Tinci Ogris iz Podljubelja ob
praznovanju 104. rojstnega dneva. Čila in
še vedno bistra v veliki meri še vedno skrbi
sama zase, celo zakuri si. Ponosen sem na
vse, ki jo obiskujejo in ji pomagajo – sorodniki, dobri sosedje, prostovoljke Rdečega
križa in predstavniki sveta Krajevne skupnosti iz Podljubelja. Še posebej pa se ji
zaiskrijo oči, ko jo z dobro voljo, domiselnimi darili in kulturnimi točkami obiščejo
osnovnošolci domače šole v spremstvu
učiteljic. Sožitje treh generacij so resnična
drobna dejanja, ki nas nesebično utrjujejo
kot skupnost in lepšajo dni.

FS Karavanke skrbi za dediščino in spoštljivost do dela predhodnikov v društvu
(foto: arhiv Knjižnice Toneta Pretnarja Tržič).

Na Vetrnem imamo
najsodobnejši
vodohram
Investicija že omogoča končno črpalno
oskrbo vasi Gozd, kjer kvalitetne vode do
sedaj ni bilo. Zaradi izjemne višine vodohrama pa predstavlja strateško rezervo za
Senično in Križe s širšo okolico v primeru
nepredvidenih dogodkov. Rezerva sto tisoč
litrov vode je telemetrijsko spremljana na
daljavo in vsak trenutek omogoča popoln
nadzor in takojšnje ukrepanje. Investicijo
so vodili na Uradu za urejanje prostora v

sodelovanju s Komunalo Tržič, ki na področju gradnje in montaže vodooskrbnih
sistemov zaradi konkurenčnosti in kvalitete pridobiva vse več dela tudi izven naše
občine.
Vodooskrba je ena od osnovnih in najpomembnejših nalog Občine. V nekaj letih
nam je uspelo kvalitetno in količinsko posodobiti velik del sistema. Trenutno je odprto gradbišče vodovoda v Podljubelju na
Vohu, kjer do sedaj javne vodooskrbe še ni
bilo, imamo že gradbeno dovoljenje za obnovo Planinske ulice v Križah in vloženo
je dovoljenje za povezavo vrtine Smolekar
s Črnim gozdom, ki bo omogočala pitje še
boljše in neklorirane vode.

Gospa Tinca, trdnega zdravja vam želimo!
(foto: Maja Ahačič)

Mestno jedro
ima obnovljeno
večnamensko malo
dvorano na Balosu 4
Da si jo uporabniki več kot zaslužijo, so s
čudovitim prikazom plesne kulture Tržičanov dokazali na otvoritvenem dogodku, ki
ga je spretno in strokovno vodila Pija Japelj. Šopek prizadevnih članov Folklorne

Z novim, najsodobnejšim vodohramom na Vetrnem pridobivamo vsi (foto: Arhiv Komunale Tržič).
tržičan 3

iz dela občinske uprave

V Domu Petra Uzarja
so odprli Regijski
gerontološki center
Saša Pivk Avsec; foto: Media Butik

Letošnji mednarodni dan starejših, 1.
oktober, je bil posebej slovesen tudi v
Tržiču, saj so v Domu Petra Uzarja odprli vrata Centra za aktivno in prijetno
staranje. V njem bodo potekale različne
dejavnosti, kot so center dnevnih aktivnosti, informacijska točka za starejše
in njihove družinske člane ter pomoč in
podpora na področju demence, umiranja
in žalovanja. »S Centrom za aktivno in
prijetno staranje skušamo spodbuditi vse
starejše, še aktivne v tretji generaciji, da
se nam pridružijo pri različnih preventivnih, izobraževalnih, svetovalnih aktivnostih. Veliko lahko naredimo sami za svoje zdravje. Prav je, da se tega zavedamo
in da prevzamemo aktivno vlogo sami
zase. Starost je lahko aktivna, starost je
lahko prijetna,« je povedala dr. Anamarija Kejžar, direktorica Doma Petra
Uzarja Tržič. Dogodka se je udeležila tudi
Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je stanovalcem
položila na srce, da center ni nek izoliran
prostor, kjer bi bili zaprti, ampak morajo
v njem ustvarjati, živeti, peti, delati tisto,
kar jih veseli, da se čutijo živi in živahni in
da čim lepše preživijo svoj prosti čas. Na
vprašanje o počutju, ki ga pogosto slišijo
stanovalci, je odgovorila 102-letna Metka

Prenovljena dvorana na Balosu 4 (foto: Arhiv Občine Tržič).

Kavčič: »Enoglasni odgovor nas vseh je,
da imamo vsi občutek zadovoljstva. To
življenje v domu je kakor lepa reklama za
prišleka, ko pride živet v dom. Ko stopi
čez prag, ima v srcu še strah, ki pa splahni v resnično prijetnost, ker začuti prijeten sprejem.« Prijeten kulturni program
ob odprtju Centra za aktivno in prijetno
staranje so oblikovali pevski zbor zaposlenih v domu, pevski zbor stanovalcev
in njihov »Žoga band« ter otroci iz vrtca
Deteljica.

Obnovljena dvorana
na Balosu
Med objekte, ki so bili v občini Tržič med
minulimi poletnimi počitnicami deležni
temeljite obnove, sodi tudi večnamenska

telovadnica na Balosu. V njej so obnovljene stene, stropi in tlaki. Montirane so
nove luči in projektor, radiatorji, elektro
inštalacija. »V večnamenski telovadnici,
ki jo uporablja Folklorna skupina Karavanke, bo odslej omogočeno boljše delo
folklornikom, dvorana pa bo na voljo
tudi za večje prireditve tržiške knjižnice,« pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, ki je prenovljeno dvorano na
Balosu 4 simbolično predal v uporabo
FS Karavanke, Plesnemu klubu Leyli,
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja in drugim
uporabnikom v torek, 13. oktobra. Ob tej
priložnosti je Folklorna skupina Karavanke pripravila predstavitev plesne kulture
Tržičanov.

Obisk predsednice
parlamentarnega
odbora za kmetijstvo
Marija Lavtar

Trak sta prerezali najstarejša oskrbovanka Metka Kavčič in državna sekretarka Martina Vuk.
4 november 2015

Iva Dimic, predsednica odbora za kmetijstvo v državnem zboru, si je v preteklem
mesecu ogledala pašnik na Pungratu nad
Jelendolom, ki je v lasti zakoncev Potočnik. Ob ogledu planšarije, obnovljene koče
in novega apartmaja sta lastnika ekološke
kmetije poslanki predstavila težave, ki tarejo prizadevne lastnike pašnikov. Obstanek majhnih, zlasti visokogorskih kmetij,
je zelo pomemben, zato si kmetje želijo,
da bi poslanci to upoštevali tudi pri pripravi zakonodajnih aktov. Spodbuditi velja
razvoj turizma na gorskih kmetijah, kar bo
odločilno prispevalo k njihovi vzdrževanosti in ohranjenosti.

KS se predstavi

Krajevna skupnost Leše
Katja Vrankar, Cveto Krč, Sebastijan Ive, Lilijana Papler

Če vas pot popelje od Tržiča proti Begunjam, nekje na pol poti na sončnem pobočju Dobrče uzrete vas Leše. Pogled se
razprostira na planoto Jelovico in Triglav.
Krajevna skupnost Leše zajema še sosednje vasi Paloviče, Vadiče in Hudi Graben.
V KS Leše je vedno živahno: v vasi delujejo Krajevna skupnost, Prostovoljno
gasilsko društvo, Kulturno umetniško
društvo, Pevski zbor Dobrča, Agrarna in
Pašna skupnost, Zavod slovenski astronavt ter skupina Leska, ki deluje v sklopu Medgeneracijskega druženja Z roko v
roki. Vsako leto je v Lešah likovna delavnica paraplegikov Slovenije, letos je bila
v likovnem ateljeju Šter tudi razstava in
koncert kitarskega ansambla Svarun iz
Palovič. Otroci in mladinci vsako leto
pripravijo dramske igre, ki jih zaigrajo
na prireditvah ob Novem letu in materinskem dnevu. V vasi imamo lepo obnovljeno farno cerkev sv. Jakoba, v okviru
župnije delujeta cerkveni mešani pevski
zbor in župnijska Karitas.
Lešani se zavedamo, da je potrebno ohranjati kulturno dediščino. Sami smo
zgradili vaški vodovod, obnovili cerkev,
župnišče in gospodarsko poslopje ob župnišču, poslovilno vežico in gasilski dom,
nazadnje tudi šolo.
Krajevna skupnost Leše je v novem mandatnem obdobju pošteno prijela za delo.
Največ aktivnosti zahteva obnova stare
šole, za katero si želimo, da bi na novo
zaživela kot družabno vaško središče. Zavedamo se, da je stavba v slabem stanju in
da je pred obnovo potrebno poskrbeti, da
ne bo propadala in utrpela dodatne škode. V letošnjem letu je bilo obnovljeno
ostrešje, zamenjana so bila okna in vrata. Projekt obnove so poleg Občine Tržič
omogočili krajani, prostovoljci, ki so z
udarniško akcijo pokazali, da je v slogi
moč in da se z dobro voljo in spretnimi
rokami lahko naredi veliko. Skupno je
bilo opravljenih več kot 950 prostovoljnih delovnih ur. Agrarna skupnost Leše je
darovala les za ostrešje.

10-letnica mešanega
pevskega zbora Dobrča
Septembra 2005 so se pevci cerkvenega
pevskega zbora sv. Jakoba združili s pevci
sv. Neže in ustanovili Mešani pevski zbor

Dobrča. Od ustanovitve je zborovodja
Stane Bitežnik, občasno pevce spremljata kitarista Samo Bitežnik in Jure Japelj.
Zbor redno sodeluje na prireditvah ob krajevnih praznikih v KS Leše, KS Brezje pri
Tržiču, na prireditvi RK Tržič, ob materinskem dnevu… V zadnjih dveh letih se
povezuje z ženskim in moškim upokojenskim pevskim zborom. Kot stalni gostje
enkrat letno priredijo nastop za bolnike v
bolnišnici v Begunjah. Vaje imajo enkrat
tedensko v gasilnem domu v Lešah. V počastitev 10. obletnice delovanja bodo 11.
decembra priredili koncert v farni cerkvi
sv. Jakoba v Lešah.

Dejavnosti prostovoljnega
gasilskega društva Leše
PGD Leše je drugo najstarejše gasilsko
društvo v občini Tržič in eno najstarejših
na Gorenjskem, saj je bilo ustanovljeno
že leta 1900. V 60. letih je bil zgrajen
gasilski dom, pred štirimi leti pa je bil
postavljen prizidek z dodatnimi prostori.
Z zbiranjem finančnih sredstev in delom
prostovoljcev so bili leta 2012 dokončani

tudi klubski prostori v mansardi. Nazadnje so se lotili nakupa novega vozila za
prevoz moštva. Po 22. letih je star kombi
zamenjalo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva in osebne opreme (GVM)
Volkswagen transporter NS DMR 2.0 TD
4M, s 180 konjskimi močmi motorja ostalo potrebno dodatno opremo.
Nakup avtomobila, ki so ga lešanski gasilci svečano prevzeli avgusta letos, so omogočili donatorji: Občina Tržič, Krajevna
skupnost Leše ter Gasilska zveza Tržič.
Ostali prispevki so bili zbrani s prispevki botrov novega vozila: Cveto Bohinjec
(v imenu agrarne skupnosti Leše), Braco
Čehić, Darko Ropret in Borut Sajovic, ki
jih simbolično predstavljajo štiri kolesa
na vozilu. Preostali del so pripsevali krajani Leš. Vsem skupaj iskrena hvala!
Z novim vozilom varno prevažamo naša
moštva tudi na gasilske vaje in tekmovanja. Članice B so letos na regijskem tekmovanju v Škofji Loki osvojile odlično 3.
mesto, s tem pa so si zagotovile vstopnico
za državno prvenstvo v naslednjem letu.
Tudi pionirji in mladinci so stalni potniki
vozila, v njih pa vidimo velik potencial za
bodoče delovanje PGD Leše.

Skupina Leske v skrbi
za starejše

Zavod Slovenski
astronavt

V skrbi za starejše je bila januarja
2010 ustanovljena skupina Leske.
Sestaja se vsak teden v osnovni šoli
v Lešah. Namen skupine je pomoč
starejšim pri vključevanju v skupnost, pomoč pri nematerialnih
dobrinah, skrbi za zdravje, druženje, izobraževanje, skrb za kakovostnejše preživljanje dni v starosti.

Astronavtka NASE Sunita Williams
je septembra 2009 prvič obiskala
vas svojih prednikov. V letu 2012
je bil ustanovljen Zavod Slovenski astronavt, ki skrbi za promocijo vasi, za predstavljanje poklica
astronavt med mladimi in za oglede spominske sobe. Zavod vsako
leto pripravi Astronavtski dan in
organizira sprejem astronavtke, kadar obišče Leše.

Metka Kokalj

Metka Kokalj
tržičan
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KS se predstavi

Krajevna skupnost
Križe
Slavko Bohinc

Z odlokom o krajevnih skupnostih KS Križe obsega naselje Gozd, Križe, Snakovo in
severni del naselja Retnje. Meja poteka po
grebenu Kriške gore do Male mizice, ob
gasilskem domu seka cesto Pristava – Križe ter pod plinsko razdelilno postajo regionalno cesto Tržič – Kranj. Meja ob koritu
Tržiške Bistrice poteka do mostu pri žagi v
Retnjah, seka Mlinski potok, kjer ob desnem robu regionalne ceste Križe – Duplje
zavije proti jugu. Nadaljuje se proti Zgornjim ledinam naprej po snakovškem polju
nad Blatom do meje s katastrsko občino
Senično, zahodno od Zg. Vetrna in severno
proti planinski koči pred Gozdom. Od tam
se nadaljuje vzhodno do občinske meje s
Kranjem in severno do tromeje katastrskih občin pri Tolstem vrhu in po grebenu
Kriške gore do Male mizice. Kdor pozna
te kraje, lahko prepozna vso lepoto in raznolikost področja, ki ga obsega krajevna
skupnost. V krajevni skupnosti živi okoli
1200 ljudi. Pestrost okoliša se odraža tudi
v raznolikosti vprašanj in pobud, s katerimi se krajani obračajo na svet krajevne
skupnosti.
Ob splošnem pomanjkanju sredstev je KS
za glavni cilj svojega dela postavila nalogo, da daje pobude o izvajanju potrebnih
del javnim gospodarskim družbam. Pospešuje kulturne in druge družbene dejavnosti
ter daje spodbude, mnenja in pripombe na
stanje infrastrukture v KS. Menimo, da
smo bili v KS Križe uspešni in da je v kraju veliko novega, da se veliko dogaja.
Prometna varnost je za krajane pomembna.
V zadnjih letih so se uredili pot iz Pristave,
križišče v centru vasi Križe in deloma pot
v Snakovo z novim pločnikom. V načrtih
ostajajo dokončne ureditve problema varnosti v Snakovem do vrha Tosovega klanca, križišča Snakovške ceste z Vrtno ulico
in šolske poti iz smeri Sebenj ob stari šoli.

tudi mnoge institucije (cerkev, društva, pošta, trgovina …). Prostor bo spodbudil aktivno sodelovanje uporabnikov kot ustvarjalcev kulturnih dobrin vseh starostnih
skupin. Obnovljeni center nam polaga
kamenček v mozaik turistične promocije
kraja. V krajevni skupnosti Križe uspešno
deluje vrsta društev, šola in druge organizacije, ki rišejo sliko kraja. Vrstijo se kraji in dogodki, ki so privlačni za gledalce,
poslušalce, pohodnike, planince, padalce
in zmajarje, kolesarje … in mnoge druge
skupine.

Kanalizacija in vodovod sta že urejena na
Hladnikovi ulici in Poti na močila, drugo
leto se pričakuje obnova na Planinski poti,
v naselju pod Pogovco in ob Snakovški
cesti. Celotna cesta proti vasi Gozd je asfaltirana in vas oskrbuje z vodo nov črpalni vodovod.

Kriška gora, »balkon Gorenjske«, nudi
obiskovalcem enkraten razgled po gorenjski kotlini. Planinsko društvo Križe oskrbuje koči na Kriški gori in v Gozdu, kjer
nudijo prenočišče in okusne domače jedi.
Tu so tudi enkratni pogoji za letenje z zmaji in padali. Neokrnjena narava in čist zrak
nudita obilo užitka pohodnikom in kolesarjem.

V teh dneh pričenjamo z ureditvijo centra
vasi Križe. Urejen center vasi omogoča
družabno življenje, posredno pa povezuje

V kulturnem domu in šoli se izvede množica prireditev, iger in koncertov – gledališka prireditev Vikend smeha je le ena
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izmed njih. Prvomajsko kresovanje na
Polani (Močila) z največjim kresom v Sloveniji uspešno organizirajo kriški gasilci,
ki uspešno in hitro priskočijo na pomoč ob
naravni nesreči, požarih in povodnji. Humanitarno deluje v Križah tudi župnijska
Karitas.
V spomin na krut požig vasi Gozd 7. oktobra 1944 in izselitev domačinov je krajevna skupnost Križe izbrala ta datum za
svoj praznik, ki kaže, da kljub grozotam
ter trpljenju slovenski narod trdno stoji na
svoji domačiji in da ljubezen do domače
zemlje premaga vse zlo.
Križani smo povezovalne elemente združili v kriški zastavi in grbu: linija med zelenim in belim poljem ponazarja Kriško
goro, barvne črte na zelenem polju pomenijo čist zrak (bela), vodne vire (modra) in
zgodovinsko pomembno križišče poti (rdeča), vse tri skupaj pa predstavljajo križ, po
katerem je kraj tudi imenovan. Združene
barvne linije ponazarjajo slovensko zastavo in simbolno kažejo na slovenski značaj
kraja.

spremljamo, poročamo

Zlata vitica Jerneju
in Mateju Kosmaču
za ohranjanje
kulturne dediščine
Jožica Koder, foto: iz arhiva družine Kosmač

Mojstroma domače in umetnostne obrti Jerneju in Mateju Kosmaču iz Bistrice
pri Tržiču so 8. oktobra na Glavnem trgu
pred Koroško galerijo likovnih umetnosti
v Slovenj Gradcu podelili najvišje priznanje za ohranjanje kulturne dediščine: zlato
vitico. Nagrado podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Častni pokrovitelj slavnostnega kulturnega dogodka je
bil predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor.
Nagrado so strokovnjaki za ustvarjalnost
domače in umetnostne obrti utemeljili takole:
»Zlato vitico prejme družinsko podjetje
Kosmač iz Bistrice pri Tržiču. Oče Jernej
je prvi začel z doslednim izdelovanjem replik lesenih predmetov kulturne dediščine, ki jih hranijo naši muzeji, muzejske in
zasebne zbirke. Za izdelovanje je navdušil
tudi svojega sina Mateja, ki zdaj nadaljuje bogato paleto izdelkov. S poslikavo
panjskih končnic je dejavnost razširila
tudi Matejeva žena Tanja, ki je pred leti za
obnovo Janševega čebelnjaka v Žirovnici
dobila občinsko priznanje. Pri ustvarja-

45. srečanje
turističnih delavcev
Gorenjske
Mirjam Pavlič, foto: Damijan Janežič

Turistično društvo Kranjska gora, ki letos praznuje 111 let delovanja, je skupaj
z Gorenjsko turistično zvezo v dvorani
Vitranc v Kranjski gori pripravilo že 45.
srečanje turističnih delavcev Gorenjske.
Pred uradnim kulturnim programom so si
predstavniki Turističnih društev Gorenjske ogledali Liznjekovo domačijo, cerkev
Marije Vnebovzete in središče Kranjske
gore. Ob pestrem kulturnem programu so
podelili tudi priznanja v posameznih kategorijah.
Priznanje GTZ za dolgoletno uspešno
delo in prispevek k razvoju turizma na
Gorenjskem so prejeli zaslužni člani: Ma-

nju sodelujeta tudi sin Vid in hčerka Taja.
Tako se delo prenaša v mladi rod.«
Jernej Kosmač je dodal, da tako lepega
priznanja ne bi bilo, če ne bi nad vsem delom skrbno bdela žena Majda. Že od vsega
začetka so izdelki Kosmačevih povezani
s tržiškim in okoliškim kmečkim, vaškim
življenjem. Jernej Kosmač je prehodil nešteto poti do kmečkih domov in zasebnih
zbirk, si ogledal številne muzeje in prebral
ogromno literature, delal in se učil, da so
izdelki iz delavnice Kosmačevih, kjer se
vedno nekaj snuje in se rojevajo nove in
nove ideje, mojstrovina. Vsebujejo izročilo naših dedov, naše preteklosti.
Dr. Janez Bogataj, najbolj znani slovenski
etnolog, je že leta 1990 v svoji knjigi Mojstrovine Slovenije, s podnaslovom Srečanja s sodobnimi rokodelci, med njimi je
tudi opis srečanja avtorja z Jernejem in
Matejem Kosmačem, med drugim zapisal:
»Pred 15 leti je Jernej Kosmač najprej
začel rezljati grbe, od 1990 pa v domači
delavnici redno izdeluje paleto izdelkov.

Pri tem ni pomembno njihovo število, ampak dejstvo, da je za to delo navdušil in
izučil tudi sina Mateja. Primer družinskega podjetja Kosmač je vsestransko poučen.
Predvsem nam pokaže, kako pomembno je
v sodobnem rokodelstvu znanje, ne le temeljno tehnološko, ampak tudi poznavanje gradiva, ki ga je s pravo študijsko in
raziskovalno vnemo v muzejih in zasebnih
zbirkah začel odkrivati Jernej Kosmač.«
Veliko priznanj so v tridesetih letih idej,
iskanj in trdega dela že dobili Kosmačevi,
zlata vitica pomeni zares velik uspeh, daje
jim tudi energijo in voljo za vnaprej. Nagrade smo veseli vsi, ki poznamo dolgoletno ustvarjanje v delavnici Kosmačevih,
njihove lepe izdelke, še posebej čevljarsko
svetilko, ki osvetljuje vsako od stotih oktav knjige dr. Toneta Pretnarja Ob sotočju
Bistrice in Mošenika. Je okrasni predmet,
ki ga iz množice izdelkov dr. Janez Bogataj postavlja na prvo mesto, sveti skoraj na
vseh kontinentih, že večkrat je bila državno protokolarno darilo.
Iskrene čestitke!

rinka Mohar iz TD Šenčur, Alenka Bole
Vrabec in Mojca Žula iz TD Radovljica,
Janez Pikon iz TD Bohinj, Jože Brudar iz
TD Rateče-Planica, Jernej Kosmač iz TD
Tržič, Cveta Tušek in Frenk Dolenc iz TD
Stari vrh, Franc Žerovc iz TD Bled in Vinko Potočnik iz TD Kokrica.
TD Bohinjska Bela je prejelo priznanje za
20 let uspešnega dela. V kategoriji manjših mest je priznanje prejela Gorenja vas,
v kategoriji drugi kraji Cegelnica v občini

Naklo in v kategoriji hribovski kraji Šenturška gora v občini Cerklje.
V kategoriji izletniški kraji so priznanja
prejeli: Srednja vas v občini Šenčur, Studor v Bohinju, Rateče, Mojstrana, Gozd
Martuljek, Kupljenik, Jelendol-Dolina,
Četena Ravan, Mošnje, Sorica.
Za najlepše gorenjske nageljne pa so priznanja prejeli: Darinka Mrak iz Gabrške
gore, Jure Kavalar iz Rateč in Leja Pogačar iz Sela pri Žirovnici.
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Dnevi evropske kulturne dediščine
prvič tudi v Tržiču

XXIII. Otroška likovna kolonija
»Lom 2015«

Maja Ahačič, foto: Petra Hladnik

Saša Rozman; foto: Anže Haler, Saša Rozman

V Tržiču so se 25. septembra opoldne z otvoritveno slovesnostjo v
atriju Občine začeli Dnevi evropske kulturne dediščine, tako kot v
dvanajstih slovenskih zgodovinskih mestih, članih Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Tržič se je dogodkom pridružil prvič
in to kar z desetimi različnimi prireditvami. Otroci iz Vrtca Tržič
– enote Deteljica so že spomladi začeli z raziskovanjem legende o
nastanku Tržiča. V Osnovni šoli Tržič so s kulturnim programom
odprli razstavo z naslovom Tržič – biser med gorami s slikami
učencev o znamenitostih Tržiča. Celo dopoldne so učenci Osnovne šole Križe s svojimi učitelji namenili delavnicam na temo slovenskih praznikov. Kulturno društvo Kruh Križe se je posvetilo
150-letnici rojstva domačega skladatelja Ignacija Hladnika, Tržiški muzej pa je v svojih prostorih v Pollakovi kajži odprl novo
usnjarsko postavitev. V Žiganji vasi so pevke KD Folklorna skupina Karavanke izvedle koncert z naslovom Pod lipo se dobiva.

V soboto, 26. septembra, je v Lomu pod Storžičem potekala 23.
otroška likovna kolonija »Lom 2015« v organizaciji JSKD OI Tržič, KD Zali rovt in POŠ Lom pod Storžičem.

Dnevi evropske kulturne dediščine so tudi neke vrste medgeneracijska srečanja, saj se na številnih prireditvah ter ob pripravah nanje srečujejo generacije in si izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje.
Sodelujoči mladi verjetno niso razmišljali, kaj pravzaprav pomeni
besedna zveza kulturna dediščina, ampak so v svoji prvinskosti
preprosto raziskovali zgodovino, opazovali elemente dediščine,
se z njimi poigrali, zapeli pesem, naslikali zgodbo. In delček tega
so pokazali na otvoritveni slovesnosti, ki smo jo začeli z najmlajšimi Tržičani, z otroki Vrtca Tržič – enote Deteljica, učenci OŠ
Križe, OŠ Tržič in Glasbene šole Tržič z mentorji. Sodelovala
sta tudi Tržiški muzej in Moški pevski zbor Društva upokojencev
Tržič. Vse sodelujoče in obiskovalce sta pozdravila mag. Maja
Avguštin, konservatorska svetovalka na kranjski območni enoti
Zavoda za varstvo Kulturne dediščine Slovenije in župan Občine
Tržič, mag Borut Sajovic, ki je izrazil zadovoljstvo, da smo lahko
kot občina skupaj z mladimi prispevali droben kamenček v mozaik zadovoljstva, spomina in zavedanja pomembnosti slovenskih
korenin. Posebej pa smo ponosni, da nas je ob tej priložnosti obiskal prof. dr. Ernest Petrič, ustavni sodnik Republike Slovenije.
Resnično smo lahko veseli in ponosni, da naši mladi s pomočjo
mentorjev v vrtcih, šolah in društvih spoznavajo našo snovno in
nesnovno kulturno dediščino ter da se zavedajo pomena ohranjanja le-te.
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V Domu krajanov se je zbralo 43 nadobudnih mladih ustvarjalcev, učencev od 2. do 9. razreda iz vseh treh tržiških osnovnih šol
in podružnic. Pod mentorskim vodstvom Marije Blaži - Mici in
Toneta Kramariča so mladi likovniki izdelali zanimive izdelke:
okvir z ogledalom ter podstavke za kozarce. Zadnja delavnica jih
je popeljala v svet dreves, realističen ali domišljijski, in nastale
so izredno raznolike slike. Pri svojem ustvarjanju so uporabljali
različne materiale in likovne tehnike. Dan smo zaključili s kratko
kulturno prireditvijo ter razstavo slik in izdelkov.
Likovno kolonijo vsako leto podprejo tudi številni pokrovitelji
iz tržiške občine in širše okolice. Letos so nas podprli: Melom
d.o.o. - Marko Meglič, Založba Rokus Klett Ljubljana, Trgovina
Sweety fashion - Eti Zupan, Steklarstvo Papler - Zdravko Papler,
Lepenka Tržič, Gregor Roblek s.p., Damo catering – Gostišče
Koren - Damjan Štefe, Gostilna Kozuc - Jana Jančič, Prodajna
mreža M - Miro Brovč, DSV transport Kranj, Krajevna skupnost
Lom pod Storžičem ter pokrovitelj, ki ne želi biti imenovan. Za
njihovo podporo smo jim zelo hvaležni, saj nam omogočijo kvalitetnejšo in lažjo izvedbo likovne kolonije. Zadovoljni otroci in
njihova ustvarjalnost pa nam dajejo energijo tudi za naprej.
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Nova stalna razstava
v Tržiškem muzeju
dr. Bojan Knific; foto: Milan Malovrh in Tine Klemenčič

usnja. Navedene vsebine predstavljamo s
predmeti, ki si jih je mogoče ogledati, in s
predmeti, ki jih je mogoče prijeti v roke.
Zgodbe iz življenja tržiških usnjarjev si
je mogoče ogledati na videoposnetkih, v
otroškem kotičku lahko slišite pesmi, ki so
jih zapeli člani Otroške folklorne skupine
Karavanke. Otrokom je posebej zanimiv

kotiček, kjer lahko otipajo krzna različnih
živali, zanimive so jim vrteče se kocke, s
katerimi na preprost način predstavljamo
tehnologijo predelave kož, starejši radi
spoznavajo različne vonje.
Vljudno vabljeni k ogledu – vsak dan
razen ponedeljka – med 10. in 18. uro.

V Tržiškem muzeju smo v enem od prostorov Pollakove kajže 25. septembra
odprli novo stalno razstavo z naslovom
Usnje vseh barv, na kateri predstavljamo
različne vsebine s področja usnjarstva.
Razstavo je slovesno odprl župan Borut
Sajovic, program, v katerem so sodelovali Klarisa Jovanovič in Luka Ropret z
interpretacijami ljudskih pesmi ter člani
podmladka KD Kruh Križe s predstavitvijo zgodb iz življenja tržiških usnjarjev, je
povezoval David Ahačič. Naloge sodobnih muzejev, med katere se uvršča tudi tržiški, je predstavila direktorica Tržiškega
muzeja Jana Babšek, nekaj besed o vsebini razstave sem spregovoril sam.
Razstavo Usnje vseh barv smo vsebinsko
začrtali sodelavci Tržiškega muzeja in iz
bogate dediščine izbrali vsebine in predmete, ki jim je nov muzejski sijaj dal naš
konservator in restavrator Boštjan Meglič.
Kot so pokazali prvi odzivi, smo z novo
razstavo zabili žebljico na glavico – je namreč vsebinsko bogata, predvsem pa kar
kliče k ogledu. Veseli smo, da se je odprtja udeležil Janez Slatnar, eden še živečih
in še vedno dejavnih tržiških usnjarjev, in
nam v dar prinesel nekaj zanimivih predmetov. Iskrena hvala njemu in drugim Tržičanom, ki ste z nami delili spomine na
čas, ki je minil in se ga je najlepše mogoče
spominjati prav v muzejih.
Sicer pa na razstavi predstavljamo več
različnih vsebin: v prvem delu tradicijo tržiških usnjarjev, v drugem njihovo
življenje in delo, v tretjem tehnologijo
predelave kož v usnje in v četrtem rabo

Sodelavci Tržiškega muzeja z županom pred usnjarsko razstavo.

Pogled v kotiček, kjer je predstavljena raba usnja.

KUD Lom ves čas opazen

na oder gledališko igro je zahteven projekt, a za nas neizmerno
veselje, saj se ob tem tudi družimo, veselimo, izmenjujemo izkušnje in sklepamo prijateljstva. Super je. Lepo vabljeni na ogled.

Nana Peharc

Dramska sekcija KUD Lom je v letošnjem letu ponovno nekje
pri vrhu. Tokrat je posebno priznanje selektorja Petra Militarova
dobila Alenka Slapar za glavno žensko vlogo v komediji Štirje
letni časi. Prepričala so ga moč njene notranje igralske energije,
njen žar in smisel za odrski učinek. V juniju smo se tokrat že tretjič v nekaj letih odpravili na festival Gorenjskih komedijantov po
to zasluženo priznanje in Alenko ponosno podpirali. S komedijo
Štirje letni časi smo izvedli nekaj uspešnih gostovanj. Jesen,ko se
večeri daljšajo, pa je kot nalašč, da obiščemo kraje v naši okolici.
Gostovanja bomo nadaljevali tudi drugje po Sloveniji. Postaviti
tržičan 9
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Leyli večer –
od 10. stoletja dalje
Iris Šober; foto: Urban Meglič

Z letošnjim Leyli večerom smo segli nazaj v 10. st., v obdobje islamske Španije.
Muwahashat je glasbeni žanr iz tega obdobja, ki je bil plesno uprizorjen šele leta
1972 (plesni stil je izoblikoval Mahmoud
Reda iz Egipta). S tem plesom smo odprle
letošnji Leyli večer. Nadaljevale smo ga v
popolnoma našem stilu, z novimi koreografijami ter s prikazom raznolikosti in razvoja v orientalskem plesu. Sodelovalo je
preko 30 nastopajočih iz vseh skupin Leyli, predstavile pa so se tudi gostujoče plesalke. Prvič smo v Tržiču gostili prelepe
plesalke Plesnega studia Faraon ter njihovo karizmatično učiteljico Bojano Dozet
iz Banja Luke. Ponovno se je na naš oder
vrnila tudi Patrizia Pin iz Italije, ki nas je
s svojim nastopom popolnoma prevzela
ter naslednji dan navdušila še z intenzivno
plesno delavnico Tribal Fusion stila. Patrizia je v intervjuju poudarila, da je v tržiški
plesni skupnosti našla ogromno talenta,
predanosti in seveda sladke gostoljubnosti. Prijetno jo je presenetila podpora, ki
jo kulturno-umetniškim ustvarjalcem na-

En godec nam gode,
en pevec pa poje 2015

menjajo Občina in družine plesalk. Sama
pravi: »Orientalski plesi nas bogatijo, z
našo umetnostjo promoviramo mehkobo
in nežnost gibov ter tudi ponos, moč in
predvsem izraznost. Točno to pa tudi Leyli plesalke sporočate v vsem, kar delate, in
tudi zato se vedno z veseljem odzovem na
vaše povabilo.«
Sedaj nas čaka mini turneja, večji plesni
festivali, kamor gremo gostovat in/ali tek-

movat. Konec oktobra Zagreb, novembra
Beograd, decembra Banja Luka. V Tržiču
nas boste ponovno lahko videli 31. 12., ko
bomo z našo Zimsko pravljico popestrile
otroško silvestrovanje.
Hvala vsem, ki ste omogočili izvedbo letošnjega Leyli večera: Občini Tržič, ZKO
Tržič, JSKD Tržič, Poloni Brodar, Tiskarni KARA, Svetu metraže, Frizerskemu
studiu MAGIC in SigiArt.

Na prireditvi so se predstavile še naslednje skupine: mlade pevke in pevci ter godci
in ljudske pevke folklorne skupine Podkuca pri KD Dobrava Naklo, pevke srednje
otroške FS Ajda (KD Jožeta Paplerja v Besnici), pevca in godci KUD Triglav Slovenski Javornik - Jesenice, skupina Šestica iz Naklega, Podbevški pevci, pevska skupina Bodeče neže iz AFS Ozara Kranj, vokalna skupina Iskraemeco Kranj ter pevci,
godci in podmladek KD Jerbas iz Tržiča. Besedna oblikovalka programa je bila Maja
Tekavec.

Maja Tekavec, foto: Niko Zagorc

V petek, 25. 9., je v Kulturnem domu Križe potekalo medobmočno srečanje pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž z
naslovom En godec nam gode, en pevec
pa poje, v organizaciji Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tržič. Na oder je letos stopilo okoli
150 članov oz. kar 16 skupin, med katerimi je bila polovica otrok, kar kaže na to,
da se nam za prihodnost ljudske pesmi ni
treba bati. Na srečanju sta se predstavili
tudi dve skupini FS Karavanke in sicer:
otroška skupina pevcev ljudskih pesmi
(vodji Pija Japelj in Manca Perko) s pesmima V pondelek v malin nesla in Ena
ptička priletela ter odrasla skupina pevk
ljudskih pesmi (vodja Maja Tekavec) s
pesmima Dons je no frišno jutro in Mož
poseje repo. Srečanje je potekalo pod
10 november 2015

budnim očesom strokovne spremljevalke
dr. Urše Šivic, ki nam je po končani prireditvi podala strokovno mnenje o posameznih programih.
Veseli nas dejstvo, da je Kulturno društvo
FS Karavanke letos bogatejše za še eno

pevsko skupino, še posebej zato, ker skupino sestavljajo mladi člani od sedmega
do štirinajstega leta.
Ljudska pesem s takšnim načinom gojenja
živi in upajmo, da bo živela tudi v prihodnosti!
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Plesna kultura
Tržičanov in otvoritev
prenovljene dvorane
Pija Japelj; foto: Luka Rener

Ples je vrsta izražanja, umetnosti, zabave
in druženja. Ima obredni značaj. Plesno
izročilo na Slovenskem danes poznamo
predvsem zaradi temeljitega povojnega
raziskovanja.
V torek, 13. oktobra, smo se v dvorani
na Balosu 4 zbrali navdušenci nad plesno
kulturo. Prisluhnili smo predavanju z naslovom Plesna kultura Tržičanov. Kot članica Folklorne skupine Karavanke sem se
odločila, da se lotim raziskovalnega dela
o ljudskem plesu, natančneje o plesni kulturi Tržičanov v preteklosti, in raziskati,
kakšne so bile njihove plesne navade. Zdi
se mi, da je ples pomemben dejavnik v
družbi, zato sem želela izkoristiti priložnost in raziskati temo prav na območju našega domačega kraja. V raziskavo so bili
vključeni starejši občani Tržiča, ki so mi
razkrili plesne skrivnosti preteklosti. Pridobila sem informacije o tem, kdaj, kaj in
kako so plesali včasih, ali so bili aktivni
v plesnih društvih, kdaj niso smeli plesati in tudi, kako se je v Tržiču ples skozi
čas razvijal. Pomembno vlogo pri projektu sta imela dr. Bojan Knific, strokovnjak
na omenjenem področju, in Saša Meglič,
sedanja umetniška vodja Folklorne skupine Karavanke in strokovna spremljevalka otroških folklornih skupin. Teoretični
del predstavitve so praktično popestrili
plesalci in godci FS Karavanke, poezijo
domačih avtorjev (Mata Mežka, Vojteha
Kurnika, Dorce Kralj in Janeza Slaparja

Temšaka) pa je interpretirala Maja Tekavec.
Z raziskavo in končnimi produkti želimo
Tržičane spomniti na to, da sta zgodovina
in razvoj plesa zelo pomembna za kulturni
razvoj Tržiča. Ker pa se vedno znova odpirajo nove poti, sem se odločila, da nadaljujem z raziskovanjem in plesno kulturo
Tržičanov raziščem še podrobneje. Naša
dosedanja spoznanja bomo tako lahko
nadgradili, nova znanja pa predali Tržičanom in drugim.
Predstavitev projekta smo združili z otvoritvijo prenovljene dvorane na Balosu
4. Župan Občine Tržič Borut Sajovic je
prenovljeno dvorano predal v uporabo
FS Karavanke, Plesnemu klubu Leyli in
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Člani KD
FS Karavanke se Občini Tržič zahvaljujemo za prenovljeno dvorano, saj nam
le-ta ponuja priložnost za še boljše poustvarjanje tistega, kar so nam zapustili
naši predniki. Dvorana je svetla, topla,
energija, ki jo s seboj prinesemo plesalci,
pevci in godci, pa je pika na i k dobremu
počutju pri ustvarjanju. Zato se že v naprej veselimo prireditev, na katerih bomo
skupaj spoznavali, kako bogato je plesno,
pevsko, glasbeno in drugo izročilo na Slovenskem.

Pod lipo se dobiva
Maja Tekavec, foto: Peter Kajzer

»V zgodovini našega naroda je lipa odigrala izjemno vlogo. Dolga stoletja je
bila vaška lipa središče slovenske vasi.
Združevala je vas v trdno povezano enoto. Pod košato krošnjo vaške lipe so se
vaški gospodarji dogovarjali o skupni žetvi, skupni košnji, skupni mlatvi, o skupni
paši na vaški gmajni, o vsem, kar je bilo
treba narediti za skupno dobro. Vse se je
dogajalo pod lipo – pravda pod lipo, zbor
pod lipo, pesem pod lipo, ples pod lipo …
V poletnih večerih so se pod vaško lipo
zbirali fantje in prepevali fantovske pesmi
preden so se razkropili pod okna deklet.
Ob nedeljah in praznikih pa se je pod vaško lipo oglasila harmonika in vas je pod
lipo veselo zaplesala. Tudi v slovenskem
ljudskem izročilu je še zaslediti ostaline
takšnega odnosa do lipe, predvsem v ljudskih plesih okrog vaške lipe na Koroškem,
poimenovanih kot rajanje oziroma rej pod
lipo.«
V Žiganji vasi smo člani FS Karavanke v
petek, 2. 10., pri cerkvi sv. Urha izvedli
koncert ljudskih pesmi z naslovom POD
LIPO SE DOBIVA. Pod krošnjo mogočne
vaške lipe so zapele pevke ljudskih pesmi
FS Karavanke, kot gostje pa so večer popestrili pevci ljudskih pesmi iz Podblice.
Člani odrasle skupine so zaplesali tudi
nekaj plesov, ki so se plesali pod ali okoli lipe: prvi rej (Koroška) in Lepa Anka
(Bela krajina).
Veseli smo bili tolikšnega odziva ljudi,
saj si očitno želijo druženja ob ljudski pesmi in plesu. Zahvaljujemo se vsem, ki so
pripomogli pri organizaciji projekta: KS
Sebenje – Žiganja vas, kriškemu župniku
Ivu Kožuhu, Slavku Bohincu, Francu Kralju (Babču), družini Jekovec in članom FS
Karavanke.
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Božji orglar
David Ahačič, foto: Matevž Poljanc

V Križah pri Tržiču se letošnjo jesen
spominjamo 150. obletnice rojstva rojaka Ignacija Hladnika, enega največjih
skladateljev slovenske cerkvene glasbe
in izjemnega orglarskega mojstra. Ignacij
Hladnik je bil rojen 25. septembra 1865
kot sin tedanjega cerkovnika v župnijski cerkvi Povišanja sv. križa v Križah.
Kmalu so se preselili v Tržič, Ignacij se je
zgodaj začel šolati na Orgelski šoli v Ljubljani, od koder ga je službena pot nato
vodila v Šentjakob ob Savi, Staro Loko
in nazadnje v Novo mesto, kjer je kar 40
let vodil glasbene dejavnosti v kapiteljski
cerkvi.
Cikel kulturnih dogodkov smo zaokrožili
s koncertom mojstra Daliborja Miklavčiča na orglah in pedalnem klavirju ob
spremljavi godalnega tria 19. septembra
ter srečanjem župnijskih pevskih zborov
dekanije Tržič 4. oktobra. Osrednja slovesnost je bila 26. septembra, ko je somaševanje vodil nadškof Stanislav Zore, ki
je pred mašo tudi blagoslovil spominsko
ploščo na pročelju kriške mežnarije. Ploščo, delo tržiškega akademskega kiparja Vinka Ribnikarja, sta odkrila Franci
Grandovec, ki je že šest desetletij organist na kriškem koru, in Slavko Bohinc,
dolgoletni župnijski pevec in predsednik
domačega Kulturnega društva Kruh.
Glasbeni program iz Hladnikovega opusa sta med bogoslužjem in na koncertu
izvedla domači cerkveni pevski zbor z
zborovodkinjo Tino Bohinc in organistko

Nadškof Zore blagoslavlja spominsko ploščo.
12 november 2015

Združena pevska zbora župnije Križe in stolni zbor Ignacij Hladnik Novo mesto pod vodstvom
kriške zborovodkinje Tine Bohinc.

Skupinska slika članov domačega in novomeškega zbora.

Urško Krese ter stolni zbor Ignacij Hladnik Novo mesto z zborovodkinjo Barbaro
Lotrič in organistom Jernejem Fabijanom.
Praznovanje ni moglo miniti brez Hladnikove Marija, skoz' življenje, ki jo mnogi
imenujejo »fenomen slovenskega ljudskega petja«; redko mine romanje ali slavje, ki ga ne bi verni Slovenci sklenili prav
z »Marijino himno«. »Hladnikovi napevi
so se skozi stoletja vpili v narodni glasbeni spomin in prepričani smo, da bodo
tu živeli še naprej,« je v uvodu v knjižico Božji orglar, ki je izšla ob obletnici,
zapisal David Ahačič, predsednik Zveze
kulturnih organizacij Tržič. »Hladnikova
brezčasnost ni samo v tenkočutnem prisluškovanju slovenski duši, temveč tudi

v zvestobi Cerkvi … Tako ubrano je ujel
melodije slovenskih src v naših prošnjah
in hvaležnosti, da bo zagotovo tudi v prihodnosti ostal veliki učitelj molitve v slovenskem jeziku.«
Skladateljev jubilej smo organizatorji
(KD Kruh Križe, župnija Križe, Zveza
kulturnih organizacij Tržič) želeli izkoristiti za prebuditev spomina na velikega
umetnika in rojaka, saj Ignacij Hladnik
poldrugo stoletje po svojem rojstvu ne
živi le v spominu prebivalcev ulic, ki v
Križah in Novem mestu nosita njegovo
ime, temveč tudi med tisočerimi slovenskimi pevci – ni namreč le pisal spevnih
melodij, temveč nas je v resnici naučil
moliti slovensko.

CMePZ župnije Križe z zborovodkinjo Tino Bohinc v kriški cerkvi.
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Nostalgičen večer
dalmatinskih pesmi

nostalgičen večer z dalmatinskim melosom, začinjen s kančkom humorja, ki ga
je odlično zrežirala Ana Peharc, in glede
na odziv poslušalcev je bila ta kombinacija prava. Da se glasba zares lahko dotakne
človekove duše, so pokazali polna dvora-

na, bučni aplavzi in zadovoljni obrazi poslušalcev, ki so bili ta sobotni večer plačilo
za ves naš trud. Zahvaljujemo se vsem, ki
nas podpirate, ker brez vas ne bi bilo nas.
S ponosom vas bomo še naprej razveseljevali z našim petjem.

Andreja Meglič, foto: Toni Čebron

V soboto, 10. oktobra, je Kulturno društvo
Ignacij Hladnik v dvorani Kulturnega centra Tržič pripravilo VEČER DALMATINSKIH PESMI. Po letu 2013, ko smo
na istem odru navdušili s spevoigro »Dalmacija v Tržiču«, smo se tudi tokrat občinstvu predstavili s priložnostnim sestavom – KLAPO IGNACIJ HLADNIK
pod taktirko Tomaža Megliča, kateri se je
tokrat pridružila tudi Tamburaška skupina MLIN iz Ljubljane. Poslušalcem smo
predstavili tako večglasne dalmatinske
narodne pesmi kot tudi modernejše pesmi
dalmatinske pop scene. Obljubljali smo

Mladinsko gledališče
Tržič odprlo
gledališko sezono
David Ahačič, foto: Janez Kikel

Premiera Damskega orkestra v izvedbi
ansambla Mladinskega gledališča Tržič
z glasbenim gostom Rafkom Irgoličem je
17. oktobra kar dvakrat napolnila dvorano
Kulturnega centra in s tem spodbudno začela novo sezono ljubiteljskih gledaliških
skupin v tržiški občini.

Le dva tedna prej, v začetku oktobra, pa
se je skupina z zvestimi spremljevalci
potepala po Nemčiji. S kulturo prežeta
popotovanja postajajo že kar tradicionalna popestritev ustvarjalne sezone. Tokrat
smo si ogledali znamenitosti Leipziga,
Dresdna in Berlina – mest, ki so v preteklega pol stoletja uspela iz povojnih
ruševin obuditi svojo veličastno in navdihujočo dediščino.
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»Kako nam v Tržiču
zadiši po starih časih«
Ana Marija Kuhelj, foto: Foto Čebron

Vrtec Tržič se je ob otvoritvi 25. letnice
Dnevov evropske kulturne dediščine 25.
septembra predstavil z dogodkom »Kako
nam v Tržiču zadiši po starih časih«.
Lanskoletna skupina Medvedki je z Mileno Hostnik in Ano Marijo Kuhelj raziskovala stare čase ter na sprehodu pod
veliko skalo spoznala zgodbo »O petelinu
in zmaju«. Staro pripovedko je zapisal že
Viktor Kragelj v Zgodovinskih drobcih
župnije Tržič. Zgodba je otrokom zlezla
pod kožo. Dogovorili smo se, da si vsak
izbere del zgodbe in jo po svoje upodobi. Nastale so prave umetnine, ki smo jih
razstavili, s pomočjo sponzorjev pa smo
izdali prvo tržiško otroško knjigo »KAKO
JE NASTALO NAŠE MESTO TRŽIČ«.
Knjigo smo ob 25-letnici DEKD poklonili

Vrtnarske
dogodivščine iz
enote Palček
Vesna Žitnik

Vsi vemo, kako ugodno vpliva uživanje in
okušanje sadja in zelenjave na naše zdravje, posebej še v predšolskem obdobju, ko
se okusi še razvijajo. Če to pridelamo na
domačem vrtu, se ob tem tudi sprostimo,
sodelujemo, dogovarjamo, opazujemo,
preizkušamo. Vemo, kako je bila zelenjava vzgojena in kaj v resnici uživamo.
Okoli naše enote je bilo nekaj neizkoriščenega prostora na prijetni, malo odmaknjeni, sončni legi. Ideja o vrtu je nekako
sovpadala z izjavo deklice: »Jagode zrastejo v lepih posodicah v Sparu, saj veš,
tam čez cesto, solato pa kmet kupi na travniku in jo pripelje v Mercator in traktor jo
še prej stušira, sem videla na televiziji, da
doma nimamo vse umazano, ko jo jemo.«
Kako razložiti otrokom, da temu ni ravno
tako? Porodila se je ideja o pravem vrtu.
Pri realizaciji sta nam priskočili na pomoč
pomočnica ravnateljice in ravnateljica.
Dobili smo tri dvignjene gredice.
Kaj pa sedaj? Zapadel je sneg in na vrt
smo malo pozabili. Spomladi in poleti,
14 november 2015

vsem otrokom v tržiških vrtcih, na omenjeni prireditvi pa so jo prejeli tudi mali
umetniki, ki so knjigo sooblikovali.
Po starih časih nam je dišalo že ob obeh
vhodih na dvorišče, kjer so nas gostoljubno sprejele strokovne delavke Vrtca ter
nam ponudile domačo zaseko na kruhu.
Sledil je pester kulturni program, ki so
ga pripravili otroci in strokovne delavke
vseh starejših skupin Vrtca Tržič. Rdeča
nit programa je bila kulturna dediščina
našega kraja. Ana Peharc, vodja enote Deteljica, je program povezala v lep šopek
ljudskih iger in pesmi. Prava poslastica je
bil sklepni del, ko smo skupaj s stanovalci Doma Petra Uzarja in njihovim »Žoga
bendom« zapeli Kekčevo pesem. Stanovalci DPU so pokazali, da pod vodstvom
Marjete Šumič redno vadijo in ustvarjajo
gibalno ritmične koreografije.
S stanovalci DPU Vrtec Tržič redno sodeluje. Dedke in babice otroci obiskujejo ob
različnih priložnostih, se z njimi družijo
in veselijo. Medgeneracijska povezava se
nam zdi zelo pomembna, saj je to naložba
v našo skupno prihodnost.
Po pestrem kulturnem programu so se

otroci s starši razkropili po dediščinskih
ustvarjalnih delavnicah na dvorišču enote
Deteljica. Delavnice so bile posvečene izdelovanju »gregorčkov«, oblikovanju gline, izdelovanju in preoblikovanju čevljev,
izdelovanju panjskih končnic, preoblikovanju pletenih nogavic in obdelovanju
lesa.
Res nam je zadišalo po starih časih, predvsem pa je bilo čutiti dobro voljo in povezanost strokovnih delavcev, otrok in
njihovih staršev.

ko se bivanje iz notranjih prostorov vrtca
preseli na dvorišče/igrišče, travnik, gozd,
smo poprosili hišnika, da nam je gredice
napolnil z zemljo. Ob Dnevu Zemlje smo
prav vsi poprijeli za delo. Zemljo smo
zrahljali, ponekod prelopatali in posejali
prva semena korenja, rukole, redkvice,
tudi sadike solate, paradižnika, paprike,
jagod niso manjkale. Nestrpno smo čakali,
kdaj bo seme vzklilo: prvo korenje je pokukalo iz zemlje, redkvica se je debelila,
jagode so se rdečile. Solata, paradižnik in
paprika so popili veliko vode ter rastli kot
za stavo. Otroci so komaj čakali, kdaj lah-

ko izpulijo korenje ali odrežejo solato in
jo odnesejo kuharici. Ta nam je z velikim
veseljem priskočila na pomoč in kar naenkrat so dobrote z vrta priromale na naše
mize ob malici ali kosilu.
To pa še ni vse. Pred vhodom v enoto imamo tudi zeliščen vrtiček, kjer rastejo rožmarin, sivka, meta, melisa, gorska resa,
materina dušica. Naredili smo metin in
melisin sok, s katerim smo gasili žejo ob
letošnjem vročem poletju. Konec poletja
smo pripravili gredice za počitek, naslednjo pomlad pa bo okrog vrtov ponovno
živahno.
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Planinski škratki na
prireditvi Palačinkin
živ-žav v Gozdu
Majda in Ina Donoša

V nedeljo, 27. 9., se je planinska skupina
Planinski škratki iz Vrtca Tržič udeležila
prireditve Palačinkin živ-žav v organizaciji PD Križe, ki je bil pri zavetišču v
Gozdu. V Križah se je zbralo 18 otrok, ki
so komaj čakali na naš prvi izlet. Pot nas
je vodila skozi vas Križe, mimo Vetrna do
cilja. V Gozdu so se nam pridružili starši. V gozdičku pod kočo so mlajši otroci
skupaj s starši poiskali primeren naraven
material za izdelavo Škratovih hišic, starejši pa so se tega lotili sami. Iz raznoraz-

Nacionalni znak
kakovosti
Lea Stritih, Nataša Durjava

Pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Tržič Andreja Stanek je za visoko raven aktivnosti
pri lanskoletnem eTwinning projektu Zverjasec (The Gruffalo) prejela nacionalni
Znak kakovosti eTwinning, ki ga prejmejo
učitelji in vzgojitelji, ki so oblikovali izjemne projekte eTwinning in z njimi dosegli
določene nacionalne standarde. Ravno zaradi tega to priznanje dokazuje zavezanost
Vrtca Tržič h kakovosti in odprtosti za
evropsko sodelovanje, medtem ko predvsem za otroke Andrejine skupine pomeni
priznanje njihovega truda in dela. Čestitke!
V Vrtcu Tržič smo na dogodku Kako nam
zadiši po starih časih? v okviru Dnevov
evropske kulturne dediščine predstavili
knjigo z naslovom Kako je nastalo naše
mesto Tržič?. Knjiga je delo otrok pod
mentorskim vodstvom vzgojiteljice Milene
Hostnik. Za Vrtec Tržič je to velik uspeh,
vreden praznovanja. Ob tej priložnosti smo
knjigo poklonili vsem otrokom našega vrtca.
Milena Hostnik se kot vzgojiteljica in mentorica zaveda, kako pomembna je dobro in
pravilno usmerjeno posredovanje kulturne
dediščine otrokom. Izpolnila je nalogo, ki
jo imamo odrasli do otrok: ohranjati izročilo in korenine, iz njih živeti ter ustvarjati
prihodnost. Hvala vam za to, Milena!

nih vejic, listkov, mahu, storžev in drugih
materialov so nastajale prave hišice. Tako
otroci kot starši so pokazali veliko ustvarjalnosti. Vsaka hišica je s svojo posebnostjo prebudila domišljijski svet otrok in

odraslih. Do konca dopoldneva je nastala
prava mala Škratja vasica.
Za trud, ki so ga otroci in starši vložili v
hišice, so si zaslužili težko pričakovane
palačinke.

Literarni natečaj za kratko zgodbo
Uredništvo Tržičana in Zveza kulturnih organizacij Tržič vabita k sodelovanju na literarnem natečaju.
Napišite zgodbo, ki bo na kakršenkoli način povezana s Tržičem (s krajem, zgodovino, osebami itd.).
Prepustite domišljiji prosto pot in pričarajte bralcem občinskega glasila enkratni literarni užitek ter
prijetno občutenje našega mesta. Dolga naj bo največ 45 tisoč znakov s presledki vred.
Pravila natečaja
Avtorice in avtorji lahko na natečaj prijavite samo dela, ki še niso bila objavljena.
Napisana morajo biti v slovenskem jeziku. Delo, ki ga prijavljate, ne sme sodelovati še v kakšnem
drugem natečaju.
Natečaj je anonimen. Svojo zgodbo pošljite nepodpisano, natisnjeno na formatu A4, pisava Times
New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5. Vsak izvod mora biti opremljen s šifro. Priložite tudi posebno kuverto, ki mora biti označena z isto šifro kot besedilo zgodbe. V njej posredujte svoje
ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, elektronski naslov in telefonsko številko.
Vaše zgodbe bomo zbirali na naslovu: ZKO Tržič, Cankarjeva 1, 4290 Tržič; pripišite »Natečaj za kratko
zgodbo«. Skrajni rok za oddajo besedila je 15. december 2015.
Strokovna komisija bo med prispelimi zgodbami izbrala najboljšo. Komisijo sestavljajo predsednik
Zveze kulturnih organizacij Tržič David Ahačič, bibliotekarka v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Sabina
Šolar, vodja izpostave OI JSKD Tržič Boris Kuburič, kustos v Tržiškem muzeju Bojan Knific, učiteljica
slovenskega jezika v pokoju Jožica Koder in upokojena svetovalka za literarno dejavnost pri JSKD
Dragica Vesković. Če bodo najboljše izbrane zgodbe izpolnile pričakovane kriterije kakovosti, jih bo v
okviru zmožnosti Zveza kulturnih organizacij Tržič objavila v knjižni obliki, zmagovalno besedilo pa
bo izhajalo kot literarni podlistek v občinskem glasilu. Odrasle starostne skupine se s prijavo na razpis
uvrstijo na območno srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča, ki bo ob februarskem kulturnem prazniku
v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja.
Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik natečaja vsem avtorjem, katerih dela ne bodo nagrajena,
zagotavlja, da prejetih besedil ne bo reproduciral, predelal ali javno objavil. Prejetih izvodov zaradi
anonimnosti natečaja tudi ne bo vračal. Komisija si pridržuje pravico, da nagrad v primeru nezadostne kakovosti besedil ne podeli.
Več informacij na e-naslov: david.ahacic@gmail.com.
tržičan 15

šolske novice

Simbioza giba
Ana Peharc

Že na prvem roditeljskem sestanku sem
projekt Simbioza giba predstavila staršem, ki so bili nad obliko medgeneracijskega povezovanja navdušeni in so bili
pripravljeni sodelovati.
Skupaj z našimi malčki med drugim in
tretjim letom smo izdelali vabila, ki so jih
odnesli domov.
Srečanje smo izvedli v dopoldanskem
času na travniku za našim vrtcem. Pričakovala sem stare starše, v večini pa so
prišle prababice in tudi pradedki. Na obisk
naše najmlajše deklice so prišle celo štiri
generacije.
Ob pesmici Naša četica smo ustvarili vzdušje, nato pa smo se ob glasbi Od
glave do peta ogreli in razgibali. Starši so
po drugi ponovitvi slekli jopice, odložili

torbice in se sprostili. Nadaljevali smo s
poligonom in igrami s padali. Otroci so s
svojim veseljem do gibanja sproti motivirali vse prisotne.
Največ veselja pa so zbudili pisani baloni,
ki so jih otroci nosili, metali, odbijali in
lovili na našem travniku. Upehani smo se

zbrali pri čaju in piškotkih. Za zaključek
in umiritev smo se odpravili še na kratek
sprehod okoli našega vrtca.
Malčki so svojim dedkom in babicam za
spomin podarili medalje – sovice, ki simbolizirajo našo skupino.

Tabor nadarjenih
v Tolminu
Tanja Vuković, foto: Nataša Dovžan

Konec septembra smo bili z nadarjenimi
učenci OŠ Križe na tridnevnem taboru v
Tolminu. Spoznali smo naravne in kulturne znamenitosti Tolmina in njegove
okolice: ogledali smo si Tolminska korita,
umestili Tolmin v naravno pokrajino, opazovali vreme, reki Sočo in Tolminko ter se
povzpeli na Kozlov rob z ostanki gradu,
katerega zadnji lastniki so bili Coronniniji. Veliko smo izvedeli o 1. svetovni vojni
in Soški fronti. Naučili smo se postaviti
različne vrste ognjev ter spoznali uporabo vozlov in šotorke. Ob večerih smo se
družili in priredili ples. Predvsem pa smo
razvijali medsebojno sodelovanje in sprejemanje drugačnosti.

»… Iz teme neznanja v svetlobo znanja …« (Jože Plečnik)
Mateja Marčun

In prav svetlobo znanja so zaznali učenci
2.b OŠ Križe, ko so se dotaknili veličine umetniško-arhitekturnih del arhitekta
16 november 2015

Plečnika. Duh že davno pokojnega umetnika jih je vodil po njegovih mojstrovinah v Ljubljani ter se ustavil pred Narodno in univerzitetno knjižnico. Prav na
vrhuncu njegovega ustvarjalnega opusa je
prišlo naročilo za tako pomembno stavbo.

Učenci so ostali brez besed, z odprtimi
usti in očmi. Še bolj tiho pa so se lotili
poustvarjalnega dela veličastnega ustvarjalca – makete NUK.
Prav vsi obžarjeni s svetlobo Plečnikovega znanja.
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Jana Dularin
njena Afrika
Žiga Štucin in Krištof Zavrl, 8. b

V torek, 6. 10., smo na šoli imeli tehniški
dan. Obiskala nas je Jana Dular, ustanoviteljica društva ELA, ki že 5 let izvaja
humanitarne projekte v vzhodni Afriki.
Stara je 29 let ter prihaja iz Novega mesta. Po izobrazbi je diplomirana pravnica.
Leta 2008 je šla kot študentka v Ugando
sledit svojim sanjam, pomagati otrokom
in odraslim. Do sedaj je pomagala v štirih
državah, v Ugandi, Keniji, Malaviju in
Tanzaniji. V Malaviju sedaj tudi preživi
večino leta.
Povedala nam je, da so naše predstave o
Afriki in Afričanih pogosto zmotne, stereotipne. Ljudje v Afriki so namreč izjemno
dobri rokodelci, poleg tega tudi zelo urejeni in umiti, predvsem pa tudi prijazni.
Preživljajo se večinoma s kmetovanjem
in živinorejo (sadijo čaj, kavo, sladkorni
trs). Če pa delajo v mestu, pa zaslužijo
zelo malo (30 € na mesec). Njihove hiše
so zelo preproste, narejene so iz blata in
vej. Zaradi revščine in lakote veliko otrok
ne hodi v šolo. Javne šole so prenatrpane
in brez malice (tudi do 180 učencev je v
učilnici; njihov pouk pa izgleda tako, da
vsi v en glas ponavljajo, kar učitelj zapiše
na tablo). V šoli se učijo najpomembnejšega: matematiko, angleščino, šport (npr.

plavanje), geografije in zgodovine pa
sploh ne poznajo. Jana Dular z zbranimi
sredstvi otrokom zagotavlja tople obroke,
s čimer jih privablja v šole. ELA je z zbranim denarjem hranila 342 takih šolarjev
v 2 letih.
V več državah je sodelovala in pomagala
pri gradnji novih šol. Pigmejce, ljudi gozda, je naučila obdelovati zemljo, nazadnje pa se ustavila v Malaviju in tam tudi
ostala.
Po predavanju o Afriki smo imeli delavnice o varnosti v prometu. Predstavili so
nam jih delavci zavoda Varna pot, ki pomaga žrtvam prometnih nesreč in ozavešča mlade o varnosti v prometu.
Nadaljevali smo s prikazom motenj, ki
lahko vplivajo na naše odzive in varnost.

To so nam prikazali na zabaven način.
Dva učenca sta tekmovala, kdo bo hitreje
in z manj napakami napisal besedilo po
nareku. Med pisanjem ju je moderator
zmotil z glasnim žvižgom piščalke in ju
vprašal lahek račun. Ker sta bila zmedena
in tega nista pričakovala, sta za to potrebovala veliko več časa od ostalih. Nato
pa nam je moderator naložil več nalog z
gibanjem telesa in ponovil motnjo, ki jo
je naredil že prejšnjič. Vsi smo se prenehali gibati in začeli reševati račun, čeprav
naj bi račun rešili med gibanjem. S tem
so nam pokazali, kaj se zgodi, če vozimo
in nas nekaj zmoti, npr. pešec pred avtomobilom.
Potem so nam razložili reakcijski čas, reakcijsko pot, zavorno pot in pot ustavljanja. Izračunali smo, da je pri 30 km/h pot
ustavljanja dolga 14 m. Pot ustavljanja
pa je odvisna od teže in hitrosti vozila ter
koncentracije voznika. Pokazali so nam
pomembnost varnostnega pasu z računom, ki je pokazal, da predmet, ki ima 50
kg, ob trku s 50 km/h na svojem telesu občuti 1125 kg. Ugotovili smo tudi, da ima 3
kg torbica ob trku pri 90 km/h silo 235 kg.
Izkusili smo tudi slepi slalom, ko nas je
prijatelj vodil čez poligon, mi pa smo
imeli zavezane oči. Tako so nam pokazali,
kako v taki situaciji prijateljem ne zaupamo popolnoma, če pa nas prijatelj pelje,
mu zaupamo. Na koncu pa smo še izkusili, kako je hoditi po ravni črti in prestopiti oviro s »pijanimi očali«. Resda smo
izkusili le zamegljen dvojni vid in ne tudi
slabega delovanja možganov, a je bilo že
to samo po sebi dovolj težko.

Leyli mladinke
Članice skupine
V Mladinski skupini Leyli se imamo super! Res uživamo v orientalskih plesih,
všeč nam je glasba, gibi, čudoviti kostumi ... V KUD Leyli orientalski ples
razvijamo kot odrsko umetnost, kar smo
mlajše Leyli plesalke predstavile širši
javnosti s predstavo Orient malo drugače.
V tednu otroka smo se predstavile tudi
na OŠ Kovor, OŠ Bistrica ter v tržiških
vrtcih, kjer smo naletele na super odziv.
Na koncu smo vsi skupaj plesali folklorni
ples dabke. V otroški družbi smo se zabavale, zato si želimo še več takšnih projektov. Mladinska skupina Leyli sprejema
tudi nove člane, stare od 11 do 16 let –
vabljeni!.
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Izobraževanje za mlade in stare
dr. Metka Knific

V oktobru 2015 je Pedagoški inštitut z znanstveno konferenco
obeležil 50-letnico delovanja te najstarejše slovenske znanstveno
-raziskovalne ustanove na področju izobraževanja. Z različnimi
predavanji so želeli osvetliti, kako družbene spremembe vplivajo
na raziskovanje področja vzgoje in izobraževanja. Znani raziskovalec in nekdanji minister za šolstvo in šport Pavel Zgaga, ki je
redni profesor za področje filozofije edukacije, je v svojih razpravah poudaril, da je šola zrcalo družbe in da je torej takšna,
kakršno družba hoče, potemtakem je tudi raziskovanje neke vrsto
zrcalo, ki naj vsakokratni družbi ponudi tisto, kar družba potrebuje. Takšne in sorodne teze v diskusije vnašajo precej težav, saj
se že od razsvetljenstva uveljavlja ideja, da je vednost in ob njej
znanje »generator družbenih sprememb« in sta tako šola kot raziskovanje tu zato, da spodbujata spremembe v družbi in ne zato,
da bi zrcalila njene želje in pričakovanja.
Na Ljudski univerzi Tržič si želimo ponuditi raznolika izobraževanja. Dandanes opažamo velik razkorak med pridobljenimi znanji, željami in voljo, kompetencami mladih v okviru izobraževanja in pričakovanja delodajalcev na trgu dela. Politika in stroka se
v marsičem razhajata – resnica je, da se tudi dopolnjujeta. Želimo
si, da bi imelo raziskovanje in stalno izobraževanje ustrezno mesto v današnji družbi in bi se vlogam ustanov, ki se s tem ukvar-

Pričetek vadbene sezone
v Sokolnici
Metka Kolevski

Začetek vadbene sezone 2015 – 2016 smo v Splošnem športnem
društvu Tržič začeli že v septembru. Prvo nedeljo so si obiskovalci Šuštarske nedelje v Sokolnici lahko ogledali razstavo ptičjih pajkov in škorpijonov, nato pa smo vrata odprli vsem, ki so
se želeli razgibati in spoznati naše programe Zdrave vadbe. Do
konca meseca septembra smo jim ponudili brezplačno vadbo, v
dneh od 21. do 25. septembra pa smo imeli dneve odprtih vrat.
V soboto, 19. 9., smo v Križah izvedli 4. Dan društva, ki so se ga
udeležili člani in simpatizerji. Druženje smo popestrili z raznimi
tekmovanji: pomerili smo se v namiznem tenisu, tenisu, nekateri
udeleženci so odšli na pohod proti Gozdu, najmlajši pa so svojo
odvečno energijo trošili na poligonih na igrišču.
V času od 21. do 25. septembra je potekala vseevropska akcija
»Gibajte z nami«. Tudi naše društvo se je priključilo k projektu
Športne zveze Tržič in s svojo ekipo 24. 9. sodelovalo v Ekipni
olimpijadi. Ekipna olimpijada je športno družabna prireditev, ki
spodbuja sodelovanje in medsebojno integracijo. Zaradi slabega
vremena je bilo tekmovanje izvedeno v športni dvorani OŠ Križe. Naša ekipa, pomlajena z Lucijo, Ullo, Hano in Andražem, se
je skupaj z ostalimi trinajstimi ekipami pomerila v nogometu,
igri »zakotalimo valj«, smučanju, golfu in sestavljanju tržiškega
18 november 2015

Ljudska univerza Tržič na Dnevu slovenskih svetovalnih središč v Kranju.

jamo, dalo večji poudarek. Med cilji reforme šolskega sistema je
bilo v Beli knjigi leta 1995 zapisano, da je potrebno vključevanje čim širšega dela populacije mladih v izobraževanje, ostaja pa
dvom o ravni zahtevnosti. Prehitro je vse dobro in zadovoljivo.
Pri nas ponujamo izobraževanje za mlajše, starejše in mlade po
srcu – vse z namenom dviganja kakovosti življenja.
Novembra se lahko prijavite na predavanje o mozaiku (24. 11. ob
18.00 – brezplačno), na dopoldansko učenje začetnega nemškega
jezik v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje (3. 11. ob
8.00) in 30-urna programa Labirint ljubezni in zakonov (5. 11. ob
17.00) ter Posmrtno življenje in potovanje duha (4. 11. ob 17.00),
decembra pa nas obiščite na novoletni delavnici (7. 12. ob 16.00).
Obiščite in pišite nam, veseli vas bomo.

grba. Tekmovanje v vlečenju vrvi je bila vrhunec olimpijade. Po
razglasitvi rezultatov, zmagovalci smo bili tako rekoč vsi, smo
ob zvokih Avsenikove Golice še zaplesali.
Oktobra bomo poleg rednih vadb v okviru Zdrave vadbe organizirali še akcijo Veter v laseh, ki bo namenjena našim najmlajšim, izvedli pa jo bomo kar v dvorani Sokolnice. Novembra organiziramo že 6. Sokolski turnir v namiznem tenisu, nato pa bo
pred nami že veseli december in s tem marsikatero presenečenje,
predvsem za naše najmlajše.

športne novice

Plesni klub Tržič
odlično začel sezono
Marta Markič

Po uspešnem mesecu brezplačnih vadb v
PK Tržič, ki smo jih izvajali v KCT in na
katerih je sodelovalo več kot 80 plesnih
in rekreativnih udeležencev, smo se 12.
oktobra vrnili v obnovljene prostore Paviljona NOB in začeli novo sezono z prvim
tekmovanjem v rokenrolu. Iskrena zahvala Občini Tržič za odobritev začasnega
najema dvorane Kulturnega centra Tržič in
zaposlenim v TPIC Tržič.
Plesalci akrobatskega rokenrola so na tekmovanju v Dobrovi pokazali, da tudi med
počitnicami niso spali: med člani A sta Jure
Markič in Lejla Glavič zasedla 2. mesto, med starejšimi mladinci Kaja Šmid in
Jaka Jordan 6. mesto, Lara Peternel in Maj

Štrukelj 10. mesto, Ema Kozjek in Matic
Novak 11. mesto. Med mlajšimi mladinci
so blesteli: Teja Gajski in Tej Štrukelj s 1.
mestom, Nika Meglič in Domen Žepič s
4., Teja Eržen in Nejc Tomšič s 5. in Iris
Nučič ter Jure Jordan z 11. mestom.
Vse Tržičane od 3. leta vabimo, da se pridružite najboljšim plesalcem in trenerjem v
PK Tržič v programih: break dance, roke-

nrol, hip hop, jazz začetni in nadaljevalni,
otroški plesni vrtci v vrtcu Deteljica, vodene rojstnodnevne zabave z animacijami,
družabni plesi za odrasle, priprave na poroko, individualni plesi za odrasle in športne
vadbe.

ŽABNIH PLESOV, ki bodo ob petkih in
nedeljah ob 20. uri.
TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV –
PLESI V PARI
Za vse ljubitelje plesa in za tiste, ki to še
niste postali...

Špela Mandelc

strani www.plesnistudiospela.si.
Zelo pridni so nekateri naši plesalci, ki se
pospešeno pripravljajo na svetovno prvenstvo, ki se bo odvijalo v Italiji. Tja odhajajo DRŽAVNI PRVAKINJI v parih,
Maša Štucin in Laura Višnar, DRŽAVNA
podprvakinja Laura Višnar ter mala skupina NEW KINGS, ki je bila na državnem
prvenstvu srebrna nosilka, na evropskem
pa bronasta. Držimo pesti!

Medtem ko smo že dobro zaplavali v hladnejše in deževne jesenske dni, v Plesnem
Studiu Špela kar mrgoli, saj smo že pričeli
z novo sezono. Vse vadbe in tečaji že potekajo po ustaljenem urniku, ki ga lahko
najdete na naši oglasni deski ali spletni

Še vedno ste vabljeni vsi, ki bi se nam radi
pridružili na plesnih tečajih in športnih
vadbah, saj vpisi potekajo tudi novembra.
Ker se bliža VESELI DECEMBER, ki je
poln zabav, druženj in veselja, smo v PS
Špela za vas pripravili TEČAJE DRU-

Z roki v roki

Tekači in navijači so bili navdušeni, obljubili so, da se drugo leto spet vidimo.
Še en dogodek je bil v naši KS, namreč
7 pohod Filipa Benceta, našega alpinista,
letos z največjo udeležbo. Pohodniki smo
kot vsako leto krenili iz Doline na Kal in
naprej na Kofce. Pot nas je peljala po naših lepih planinah Šiji, Pungratu, Tegoš-

Novo plesno in
športno leto v
plesnem studiu Špela

Vesna Štefe, foto: Alenka Ponjavić

ŠD Jelendol Dolina je 23. avgusta v sodelovanju z GD in KS organiziralo 25 tek po
Dovžanovi soteski, ki šteje za gorenjski
pokal. Letos se ga je udeležilo 100 tekačev. Tekli so iz Jelendola do Medvodij in
nazaj do igrišča pod gradom. Na cilju so
tekmovalci dobili malico, ki sta jo pripravila Mateja in Matjaž Kleindienst. V
ponudbi so bile tudi palačinke, ki sta jih
pekla Teja in Jani iz šova Gostilna išče
šefa. Vsak tekmovalec pa je v dar dobil
osvežilnik.

Info: 040-655-710
040 635 710(Jure) ali
plesni.klub.trzic@gmail.com

Se želiš naučiti plesnih korakov, da boš z
veseljem povabil soplesalko na ples? Si
želiš, da te tvoj dragi končno ne bo pohodil po prstih, ali hočeš le osvežiti svoje
znanje, saj je že dolgo tega, kar sta zadnjič
zaplesala? Naj postane tvoj plesni korak
še bolj kreativen in drzen.
Info: 040-623-535;
mandelc.spela@gmail.com

čah do Dolge njive. Na poti smo okušali
masovnek, kislo mleko, smetana, skuta,
žganci, kislo zelje, tržiške bržole, domač
kruh in še in še. Proti večeru smo utrujeni,
vendar polni pozitivne energije odšli proti
domu. Za prevoz so poskrbeli naši gasilci.
Hvala ŠD za organizacijo, gasilcem za
prevoz ter KS za finančno pomoč.
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Zaključek tržiškega pokala v tekih 2015
Boris Tomazin, foto Biserka Drinovec

Prva sezona Tržiškega pokala se je uspešno zaključila s tekom pod Storžič. Dobra
proga, super tekači in prijetno vzdušje na
koncu so povedali svoje. Športna zveza
Tržič se je skupaj z ostalimi prireditelji
tekaških tekmovanj v občini odločila, da
za popularizacijo teka organizira tekaški
pokal za rekreativne tekače. Za pokal je
štela udeležba na petih tekmovanjih od
skupaj sedmih tekaških prireditev. Na
sklepni prireditvi smo podelili tudi priznanja tekmovalcem, ki so se udeležili
vseh sedmih tekov. To so bili naši ambasadorji teka Lili Mohorč, Pavel Erlah in
Aleš Rozman. V posameznih kategorijah
so bili zmagovalci pokala naslednji. Pri
ženskah je v kategoriji A zmagala Karmen Klančnik, v kategoriji C Romana
Rozman, v kategoriji D Lili Mohorč ter v
kategoriji E Ana Jerman. Med moškimi je
v kategoriji C zmago slavil Uroš Rozman,
v kategoriji D Marko Meglič, v kategoriji E Aleš Rozman, v kategoriji F Pavel

Erlah in v kategoriji G s petimi zmagami
Janez Ambrož. Hvala Ani Jerman za idejo
in pomoč, vsem organizatorjem tekov za

sodelovanje ter Občini Tržič za podporo.
Tekačem pa hvala, ker ste bili z nami, v
upanju, da vas bo naslednje leto še več.

radi slabega vremena seliti iz zunanjega
igrišča v Križah v bližnjo telovadnico OŠ
Križe, za kar se ravnateljici Erni Meglič
lepo zahvaljujemo. Tega športno-družabnega dogodka se je udeležilo 14 ekip

različnih generacij, ki so ob druženju in
zabavi tekmovali v različnih, za vse starosti primernih športnih panogah, ki jih je
pripravil idejni vodja Silvo Japelj. Kljub
temu, da je prireditev v osnovi namenjena
športnemu druženju in zabavi, ne moremo mimo zmagovalcev.
To je bila ekipa KTŠ - Kluba Tržiških
Študentov. Zadovoljstvo vseh udeležencev in ostalih obiskovalcev nas spodbuja,
da nadaljujemo z organizacijo takšnih prireditev tudi v bodoče.

Ekipna olimpijada
Boris Tomazin, foto: Tine Klemenčič

Športna zveza Tržič je konec septembra
ponovno organizirala ter ob pomoči šolskih pedagogov vseh treh tržiških šol tudi
izvedla prireditev z naslovom Ekipna
olimpijada. Žal smo morali prireditev za-
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Najstareša občanka
Tinca Ogris
Marija Janc

10. oktobra je Gospa Tinca Ogris dopolnila 104 leta.
Vedro gospo smo na njenem domu obiskali aktivisti Krajevne organizacije Rdečega križa Podljubelj, župan Občine Tržič
Borut Sajovic, predsednica KS Podljubelj
Alenka Roblek, podpredsednik KS Jože
Dovžan in pevski zbor Podružnične šole
Podljubelj.

Tinca nas je urejena in nasmejana sprejela
v svoji kuhinji, kjer smo ji zapeli, čestitali
in voščili. Povedala je, da ji lahko kadarkoli pridemo zapet, samo naj prej povemo, da bo doma. Vsakemu se je posebej
zahvalila, županu pa je še posebej naročila, naj pazi nase.
Skupaj smo se posladkali s torto in ji v
slovo, ob zvokih Jožetove harmonike,

Gasilci iz Križev in gasilke iz Leš
odhajajo na državno gasilsko prvenstvo
Alenka Teran Košir, foto: Peter Balantič

10. oktobra 2015 je na območju nekdanje
vojašnice v Škofji Loki potekalo regional-

no gasilsko tekmovanje. Na tekmovalnem
druženju najboljših ekip z občinskih tek-

zapeli »Oj zdaj gremo, nazaj še pridemo
…« Naši najstarejši članici želimo trdnega zdravja.
Enake želje smo izrekli tudi našima članoma 93-letni Francki Ahačič in 85-letnemu Ediju Perku, saj smo tudi njiju člani
odbora z obiskom razveselili ob osebnem
prazniku.

movanj, sta se med tržiškimi ekipami najbolje izkazali ekipi Člani A iz PGD Križe
in Članice B iz PGD Leše, obe sta se s 3.
mestom uvrstili celo na državno gasilsko
prvenstvo, ki bo maja prihodnje leto.
Gasilsko zvezo Tržič je zastopalo 11 enot,
ki so morale svoje znanje dokazati v vaji
razvrščanja, štafeti na 400 metrov in vaji
z motorno brizgalno.
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Uspešna Drobtinica
in radodaren Teden
otroka
Alenka Teran Košir

Oktobra smo na Rdečem križu Tržič z
vašo pomočjo uspešno izpeljali dva humanitarna projekta: TEDEN OTROKA in
DROBTINICO.
Vsem občanom, ki ste se odzvali in v
tednu otroka od 5. do 11. oktobra pomagali pri zbiranju hrane, oblačil, šolskih

potrebščin in igrač, se iskreno zahvaljujemo. Vsa zbrana sredstva smo razdelili
našim registriranim uporabnikom (upravičencem do denarne socialne pomoči,
prijavljenim na zavodu za zaposlovanje
ter upokojencem z nizkimi pokojninami),
vse podatke pa smo vpisali v računalniški
sistem RKS-OZ Tržič. Ta deluje že tretje
leto in omogoča transparentno vodenje
podatkov o uporabnikih ter o prejeti in
izdani pomoči.
Prav tako se zahvaljujemo tudi vsem, ki
ste se v soboto, 17. oktobra, ustavili na
naših stojnicah pred poslovalnico Mercator in Spar, kjer smo v okviru vseslovenske akcije Rdečega križa Slovenije
Drobtinica za prostovoljne prispevke delili kruh in pecivo.

Oktobrsko
Rožnovensko romanje

Vabljeni na krvodajalsko akcijo!

12. in 13. novembra bo od 7.00 do 13.00 v Sokolnici potekala krvodajalska akcija.
Vabimo vse, ki so stari od 18 do 65 let in so zdravi, da darujejo to življenjsko pomembno tekočino. Na dan odvzema ne zajtrkujte mastne hrane in ne pijte mleka ali
mlečne kave, obvezno pa si privoščite zajtrk (čaj, kruh, sadje, marmelado, črna kava).

Lovska koča
Zg. Vetrno
Janez Jazbec

Kar ne morem verjeti, kako čas hitro beži.
Že je mimo pol leta, odkar sva s Sonjo
prevzela v najem Lovsko kočo na Zg.
Vetrnem.
Glede na to, da je bila koča eno leto zaprta, sva z obiskom zadovoljna. Vesela sva,
da so gostje zadovoljni, da se sprostijo,
uživajo v lepotah narave in v čudovitem
pogledu na dolino ter se ponovno vračajo.
Radi imajo sveže pripravljene jedi, skuhane na tradicionalen način.
Prihajata jesen in zima, zato bova razširi-
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Vsa zbrana sredstva smo razdelili in jih
nakazali vsem trem tržiškim osnovnim
šolam, socialne delavke pa bodo presodile, kateri otroci bodo imeli vsaj en mesec
subvencionirano kosilo.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so
priskrbeli kruh in peciva.

la tudi kulinarično ponudbo. Od jedi bova
ponudila žolco, kuhane parklje, krvavice,
pečenice, pa tudi kuhane suhe svinske krače s hrenom (ob predhodnem naročilu).
Stregla bova kuhano vino, grog, kuhano
žganje in ostale tople napitke, ki bodo razveselili tudi sankače po stari cesti..
Vesela sva tudi zaključenih skupin. Obiskali so nas društvo koronarnih skupin,
agrarna skupnost, rekreativke iz Sokolnice … Hladno vreme nas bo omejilo na
glavno jedilnico s 25 sedeži. Če želite praznovati v Lovski koči, vam priporočam,
da oddate rezervacijo, dogovorimo se
lahko tudi za obisk izven delovnega časa
(koča je odprta ob koncu tedna, od petka
od 13. ure).
Za rezervacije pokličite Janeza na
03-665-822
ali pišite na
jazbec.janez@siol.net

Marija Lavtar

V soboto, 3. oktobra, je ob romanju po
Rožnovenski poti pri Matičkovih pri
sv. Neži, kjer je glavna informacijska
točka, kovorski župnik Ivan Potrebuješ
blagoslovil nov nadstrešek. Dobršen del
sredstev so prispevali Občina Tržič, Društvo sv. Neža, lastniki zemljišča družina
Ovsenek, načrt za nadstrešek je prispevek
arhitekta Boštjana Gabrovška, ostanek
predstavljajo prostovoljni prispevki.
Čeprav je zjutraj močno deževalo, se nas
je na Brezjah zbralo 35, za nami pa je šla
še organizirana zakonska skupina iz Polzele z otroki. Razveseljivo je, da prihajajo
romarji iz vseh koncev Slovenije. Verjamem, da se domačini ob poti zavedajo
potenciala za razvoj kraja in da ga bodo
izkoristili z gostoljubnostjo in iznajdljivostjo.
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Tržičana na
svetovnem kongresu
učiteljev smučanja
v Argentini
dr. Blaž Lešnik, foto: Ivan Gruden

V začetku septembra se je v Ushuaio v
Argentini, najjužnejše mesto na svetu,
odpravila 18-članska delegacija SLO INTERSKI TEAM. Delegacijo, ki si je želela na največje svetovnem srečanju uči-

Izmenjava v
Romuniji
Nika Podakar

Prvi septembrski dnevi – vrnitev v šolske
klopi, med zvezke in učbenike, nove naloge in zadolžitve … Šolsko leto pa se
lahko začne tudi drugače, s popotovanjem
z vrstniki iz Bolgarije, Francije, Nemčije,
Romunije in Škotske, odkrivanjem romunske kulture in zgodovine, zasledovanjem grofa Drakule … V okviru projekta
Erasmus+ z naslovom Art Nouveau – Art
Renouveau se je namreč skupina 10 dijakinj in treh profesoric Škofijske klasične
gimnazije drugi teden v septembru udeležila mednarodne izmenjave v Romuniji.
Romunija – država na vzhodu Balkana,
ob Črnem morju. O njej poznamo številne
stereotipe, nekateri so se izkazali za resnične, drugi ne. Ulice, ljudje, tamkajšnje
navade so tipično "balkanske". Ljudem se
nikamor ne mudi, avtobus ustavi tudi tam,
kjer ni postaje, vozniki upoštevajo samo

teljev smučanja kar najbolje predstaviti
našo državo, je vodil dr. Blaž Lešnik, za
organizacijo in celotno logistiko v okviru kongresa pa sta skrbela Tržičan Matija
Stegnar in Ivan Gruden.
Argentinskemu tangu ob vznožju smučišča je sledila predstavitvena vožnja
vseh 30 držav udeleženk kongresa. Na
prvi vožnji smo se predstavili z alpskim
in telemark smučanjem. Na čelu formacije je bil ambasador slovenskega smučanja
in legenda tega športa, Tržičan Bojan Križaj, ki je že prvi dan kongresa pritegnil
veliko pozornosti in dokazal, da je še vedno v vrhunski formi.
Posebno pozornost je vzbujal napovedani nastop slovenskih smučarskih agentov.
Ob glasbeni podlagi iz filmov o Jamesu
Bondu so prisotni obnemeli, fantje in dekle so do sredine terena prismučali v slabše
opaznih maskirnih oblekah. Od tam so
fantje odsmučali v oblekah z metuljčki v
stilu slavnega tajnega agenta, dekle pa je
do prihoda v ciljno areno ostalo zamaski-

rano. Dogajanje v cilju in slačenje Bondovega dekleta zgovorno opisujejo slike
in filmi (več na www.zuts.si), sicer pa
sta za vrhunec našega nastopa poskrbela
Bojan Križaj v originalni opremi z njegove zadnje tekme za svetovni pokal in
Ingemar Stenmark, ki ga je imitiral Sandi Murovec, sicer udeleženec že sedmih
kongresov Interski.
Pomembno vlogo je odigrala naša krovna
organizacija (Smučarska zveza Slovenije), ki nam je kljub velikim likvidnostnim
težavam, zavedajoč se pomembnosti tega
dogodka, vendarle omogočila odhod
»na konec sveta«. Posebna zahvala za
prispevek k uspešni in odmevni udeležbi na kongresu Interski gre tudi legendi
Bojanu Križaju. V Ushuai je Slovenijo
zastopal na najnovejših »limited edition«
smučeh Elan, ki nosijo številko 001 in s
svojo lastno opremo iz tekmovalnih časov
(smuči, vezi, palice, dres …), ki je sicer
del stalne zbirke tržiškega smučarskega
muzeja.

osnove CPP (ali pa še teh ne) in troblja v
avtu ne počiva. Čeprav je njihov družbeni
standard neprimerno nižji, hrana in pijača
nista toliko cenejši kot pri nas, cene bencina pa so pravzaprav enake.
Vrstnike iz drugih dežel bi po državah
razdelila nekako takole: Romuni –ljudje,
ki bi cel dan preživeli v lokalu ob kavi in
pogovoru; Bolgari –zadržani, očitno se v
lastni družbi precej zabavajo, ob srečanju z
drugimi pa se precej umirijo in pridno odgovarjajo na zastavljena vprašanja; Nemci

– razvajeni otroci sodobnega sveta, ki ne
preživijo 5 minut brez svojega telefona in
sladke pijače; Francozi –družabni, prijetni
ljudje za sproščen pogovor, niso vsiljivi ali
prav posebno opazni; Škoti –precej introvertirani, ponavadi se držijo zase, pogovarjajo se le ob spodbudi drugega.
Bralcem Romunijo vsekakor priporočam
kot destinacijo za krajši dopust.
P. S. Če se v Romunijo odpravljate z avtomobilom, pred odhodom sklenite dobro
zavarovanje.
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Tržiški venček
ali bolje venec
Erna Anderle

Pisali smo leto 1997. Počasi, a vztrajno
sem premagovala spoznanje, da Matjaža,
mojega življenjskega sopotnika, ni več ...
Hude življenjske preizkušnje mora vsak
premagati sam. Ni res, da življenje teče
naprej, kot radi rečejo. Res pa je, da naprej teče bistveno drugačno življenje. In s
takšnim se je treba soočati iz dneva v dan.
Lahko te posrkajo iskreči se spomini, predaš se malodušju ...
Ker pa sva se z Matjažem spoznala zaradi
skupne ljubezni do hribov in ker so bili ti
del najinega življenja, sem se odločila, da
bom ob delu v vrtcu ostala zvesta naravi in
predvsem hribom. Bilo je težko, zelo težko, ko sem začela sama hoditi po poteh, ki
sva jih prehodila skupaj! Ampak vztrajanje
in nenehne spremembe v naravi, ki jih podarjajo letni časi, so me okrepili. Tudi sin
Aljaž in najbližji sorodniki so me razumeli
in mi stali ob strani.
Čas dopusta v avgustu 1997 se je počasi
iztekal in s tem tudi zadnje možnosti, da
se lotim naloge, ki sem si jo zadala. V
enem zamahu sem namreč želela prehoditi Tržiško planinsko pot (TPP). Izziv, ki je
postal še močnejši, ko so pot že prehodili
v enem zamahu planinski navdušenci za
posebne podvige. Izbrali so si najugodnejši čas v juniju, ko je dan najdaljši. Kaj pa
jaz? Bom zmogla? Zakaj pa ne? Poskusiti
ni greh, a ko enkrat začneš ...
Čeprav je bilo sredi avgusta vreme bolj kislo, sem se odločila, da krenem ob polnoči
21. dne v mesecu. Cincanja nimam rada,
pa vendarle me je popoldansko deževje
spravljalo v neugodje. Nič, nahrbtnik je bil
pripravljen, dogovori z domačimi za pomoč sklenjeni, zato je bilo treba vzeti pot
pod noge. Nekaj kapelj dežja je bilo tudi ob
startu, ampak pomembno je bilo, da se je
začelo. Vesela sem bila, da se je Aljaž odločil prvi nočni del poti prehoditi z menoj.
Tako sva skupaj v enakomernem tempu za
seboj pustila Brezje pri Tržiču in nadaljevala na vrh Dobrče. Vmes naju je začudeno
pogledalo nekaj iskrečih pogledov govedi.
Zdelo se mi je, da najini lučki na glavah ne
svetita tako živo! Najbolj razveseljivo pa
je bilo, da so se tudi na nebu pojavile posamezne lučke. Morda pa vreme le zdrži brez
večjih padavin? Ni časa za razmišljanje,
le podpis v knjigo, štampiljka v zloženko
in že sva jo mahnila po mokrem brezpotju
v smeri koče na Dobrči. Še preden sva jo
zagledala, sva zavila desno, na stezo proti
24 november 2015

Uredništvo z objavo dveh planinskih pričevanj na tej in naslednji strani zaključuje
letošnji sklop predstavitev Tržiške planinske poti na naslovnici glasila. Tudi gore, ki jih
je v naši bližini obilo, nudijo priložnost za notranjo rast ali medosebna srečevanja.

planini Preval. Spokojno in tiho je bilo, le
sem in tja je bilo opaziti silhuete skupine
živali, ki so počivale. Tu sva se z Aljažem
poslovila. Odšel je proti Ljubelju, jaz pa
navkreber, proti Begunjščici. Ko sem se
približevala grebenu, me je začela ovijati
megla, ki je postajala vse gostejša. »No, saj
še vrha ne bom našla,« me je spreletelo, ko
sem zaradi naraščajočega hladu pokrivala glavo s kapo in si malo kasneje nadela
še rokavice. Tudi poleti je prav, da so tovrstna oblačila v nahrbtniku, saj nikoli ne
veš, kdaj prav pridejo. »Tukaj se pa že ne
bo končala moja pot! Bom počakala, da se
malo zdani, potem pa ni vrag, da najdem
skrinjico,« sem si mislila. Po debeli uri,
ko se je začelo daniti, sem najprej opazila obilo ovčjih sledi. Na visokih obronkih
Begunjščice se poleti prav rade zadržujejo,
tokrat so se zatekle nekoliko nižje. Ker se
je meglena zavesa deloma razpršila, se mi
je pokazala tudi skrinjica, s katero sva se šli
nepredvidene skrivalnice. Vpis v knjigo in
po »šodru« navzdol v smeri Zelenice. Komaj se mišice navadijo, je treba aktivirati
spet druge, saj se pot nadaljuje navzgor,
proti vrhu Vrtače, ki je s svojimi 2180 m
najvišji vrh poti. V resnici ni čisto tržiški,
ampak Drvač (Jože Rožič, avtor TPP) ga
je vključil zraven in tako se je treba vzpeti
tudi nanj. Ozrem se na greben Košute, ki
se zdi še tako daleč ... Kamniške gore so
zavite v nizko oblačnost. Le kaj se obeta
čez dan? Nadaljujem s spustom proti Zelenici in Ljubelju. Tu je kratek počitek za
juho, ki so jo prinesli domači. Še druge čevlje na noge, pa naprej proti Košutici ali
po tržiško Babi. Spust do Hanževega sedla,
kjer so se oči spočile ob pogledu na gorske
rože, ki kljubujejo vetrovom in ne preveč
prijaznim razmeram za rast. V ušesih zazveni tista znana »Dekle, daj mi rož rdečih«.
Ampak nad menoj so skale in Veliki vrh.
Naslednji cilj čaka, zato navzgor! Kadar
se tudi roke dotaknejo skal, mi je v gorah

najlepše. Z oblaki, ki niso obetali nič dobrega, se nisem obremenjevala, ampak sem
nadaljevala pot po grebenu Košute proti
Kladivu in Škrbini. Domačim sem obljubila, da se umaknem z grebena, če bo nevarnost nevihte in s tem udarov strele, ki so v
gorah še posebej nevarne. Ne gre drugače,
obljubo je treba držati, zato spust do planine Pungrat in po spodnji stezi naprej. Rek:
»Veliko grmenja, malo dežja« se je uresničil in vzpon na Košutnikov turn se je lahko začel. Ker se je ena nogavica nagubala,
sem kmalu začutila neprijetno skelenje.
Na vrhu sem k obveznemu vpisu v knjigo
dodala še prvo pomoč peti in palcu, potem
pa navzdol proti Dolgim njivam. Čeprav je
čas bežal kot le malokdaj, sem bila zadovoljna, da manjkajo v zloženki le še odtisi
štampiljk treh vrhov: Stegovnika, Storžiča
in Tolstega vrha.
Dolge njive so postegle s počitkom in prisotnostjo domačih. Glede na to, da nisem
čez dan srečala nikogar, je bil to prijeten
občutek. Brat Marjan se je odločil, da me
spremlja po poteh in stezicah čez Stegovnik na Javornik. Tam so naju že v temi pričakali sestra z možem in bratranec Luka.
Za hrano mi ni bilo kaj prida, le za nekaj
tekočine, pa naprej proti Storžiču, ki sem
ga zaradi teme še komaj zaznala. Luka me
je spremljal zadnji del poti mimo Javorniškega sedla, čez Škarjev rob na vrh Storžiča. Ni bilo časa za preštevanje neštetih
lučk v dolini, saj je bilo treba paziti na vsak
korak, ko sva se spuščala po zelo razmočenem terenu proti Polani. Od tam pa spet
navzgor proti Tolstemu vrhu in čez Kriško
goro proti Tržiču. Na griču sv. Jožefa sva
se z Lukom poslovila, saj je odšel domov
in potem na delo. Moja pot pa se je nadaljevala v Bistrico, kjer sem zaključila TPP
v enem zamahu. Takšna pot se ti močno
vtisne v srce, zato ni bilo težko po toliko
letih prenesti na papir nekaj stopinj s TPP,
ki so pred vami.
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Prvič na Triglavu
Lojzka Pangeršič

Pred kratkim sem izvedela, da je umrl
gospod Miran Ahačič. Žal tega nisem izvedela pravočasno, da bi se lahko udeležila njegovega pogreba. Zato mu v spomin
posvečam ta zapis, ki je hkrati tudi zahvala
njegovemu pokojnemu očetu Ivanu Ahačiču – Foglu.
Letos avgusta je minilo natanko 50 let, odkar sva se s prijateljico Elko prvič v življenju podali na Triglav. Prav tisti dan so na
Triglav odšli tudi Ahačičevi iz Tržiča: oče
Ivan Ahačič ter njegovi otroci, sin Miran
ter hčerki Marinka in Anka. Ko se danes
ozrem nazaj, se mi zdi zanimivo, da sem
se več kot desetletje po našem srečanju v
Julijcih preselila in tudi ostala v Tržiču.
Za prvomajske praznike leta 1963 smo se
ob vračanju iz Pariza, kamor smo v tistih
časih lahko potovali le s kolektivnim potnim listom, s skupino ustavili tudi v Chamonix-ju. Z gondolo smo se povzpeli na
veličastno goro Aiquille du Midi na višini
3.777 m. Sam vrh je visok 3.842 m in je
v neposredni bližini Mont Blanca. Takrat
sem v Chamonix-u prvič videla lepote
gora iz neposredne bližine. Pred tem sem
prehodila le kakšen dolenjski griček in nisem imela prav nobenih izkušenj s hojo po
gorah. Osvojen vrh, četudi le z gondolo,
mi je dal pogum za hojo v gore, škoda le,
da so bile noge manj pripravljene od glave
in srca.
S prijateljico Elko, ki je imela še manj pohodniških izkušenj kot jaz, če je to sploh
mogoče, sva večkrat slišali za množično
obiskovanje 2.864 m visokega Triglava, zato sva se odločili, da se tudi midve
povzpneva na najvišjo goro v Jugoslaviji.
Prav težko že ne more biti, sva si mislili.
In tako sva si po zaključku bilance za prvo
polletje 1965, ko sva v pisarni presedeli
praktično ves mesec julij, najmanj 12 ur
na dan, in za nabiranje kondicije seveda
ni bilo nobenega časa, rezervirali nekaj
dni dopusta za pot na Triglav. Da bi se kar
najbolje pripravila na gorski podvig, sem
si kupila čisto nove »gorske« čevlje, ki so
imeli zelo robate gumijaste podplate. Žal
pa so bili čevlji nizki in zato seveda neprimerni za hojo po snegu. No, kakšen sneg
neki, saj je avgust! Slišali sva, da gredo
planinci na Triglav po različnih poteh, ki
sem jih ob večkratnem vračanju na Triglav
v naslednjih letih spoznala šele pozneje,
za prvi vzpon pa sva se odločili za pot iz
Mojstrane.

Zgodaj zjutraj sva se v Trebnjem odpravili na avtobus. Prejšnji dan sva prepozno
zaključili z delom, da bi si priskrbeli kruh,
tudi v Ljubljani trgovine še niso bile odprte, zato sva se pač odločili, da kruh kupiva v Mojstrani, potem pa bova sledili
tistim, ki gredo na Triglav. Bova že, tako
težko pa spet ni priti do hrane pred vzponom na najvišjo goro v državi, mar ne? Na
Dovjem so izstopili številni potniki in se
z neverjetno hitrim tempom podali proti Mojstrani. Spet sva ugotovili, da ne bo
časa za iskanje kruha po Mojstrani, če jim
želiva slediti. Niti sanjalo se nama namreč
ni, kam naj greva. Navzgor, sva si mislili, bova že. Kruh zagotovo lahko kupiva
v kakšni koči na poti, sva razmišljali. Ob
najinem modrovanju sva bili kar naenkrat
med zadnjimi, ki so šli v smer Triglava po
poti, ki se imenuje Čez kot. Prehiteli so
naju štirje planinci. Bili so tržiški Ahačiči, ki so se jim, kot sva kasneje izvedeli,
pridružili še trije Jeseničani: mož, žena ter
ženina sestra, ki je takrat živela v Ljubljani. Tudi oni so šli prvič na Triglav in vseh
sedem je zelo pospešilo korak, midve pa
sva ostali sami. Malo kasneje sva jih dohiteli, ker so počivali in malicali. Vprašali
so naju, če sva kaj jedli. Odgovorili sva, da
sva, in hiteli naprej, res pa nisva povedali,
da sva zadnjič jedli prejšnji dan. Kmalu
naju je vseh sedem spet dohitelo. Videli so,
da nama pešajo moči in zato predlagali, da
gremo skupaj naprej. Elka pa se ni želela družiti, zato sva jim rekli, da bova šli
bolj počasi in naj gredo kar naprej. Takrat
je gospod Ahačič odločno rekel, da pravi
planinci nikoli ne pustijo drugih planincev
samih, zlasti ne, če ti omagujejo. Upočasnili so tempo, da sva jim lahko sledili. Na
koncu prečkanja melišča sem se oprijela
neke skale in za kratek čas celo izgubila
zavest. Vsi so začeli znova preverjati, ali
sva danes že kaj jedli ali pili. Povedali sva,
da danes še prav ničesar, ker nisva dobili
kruha. S seboj pa sva imeli neko meso, ki
ga je pripravila Elkina mama, in čaj v termovki. Oglasil se je Jeseničan in povedal,
da je po poklicu pek. S seboj je imel poln
nahrbtnik kruha. Gospod Ivan Ahačič je
takrat prevzel očetovsko vlogo. Zahteval
je, da se usedeva, odpočijeva in do sitega
najeva. Vsi so naju čakali in nadzorovali,
koliko bova pojedli. Gospod Ahačič nama
je ponudil tudi požirek žganja, ki ga nisva
bili vajeni, dal pa nama je nekaj poguma
za nadaljevanje poti. Pot od Mojstrane
do Staničeve koče je trajala kar sedem
ur. Proti večeru smo prišli na Kredarico.
S Čehi, ki so bili istočasno na Kredarici,
smo prepevali pozno v noč. Drugi dan pa
smo se odpravili na Triglav. Moja svojeglava prijateljica Elka se je spet odločila,

da na vrh Triglava ne bo šla. Dolgo, dolgo
sem jo morala pregovarjati, da morava iti
že zato, da ne bova ostali čisto sami, brez
novih prijateljev, na Kredarici. Končno je
le pristala in skupaj z ostalimi sva prišli na
Triglav. Uspelo nam je. Naša pot s Triglava je šla nato preko Planike in Hribaric do
Sedmerih jezer. Preko Hribaric je začela
omagovati gospa z Jesenic, vendar nam je
tudi tokrat ob skupni podpori uspelo. Počasi smo prišli do koče Na sedmerih jezerih,
kjer smo prenočili. Odšli smo tudi na Tičarico, ki je znana po planikah, drugi dan pa
smo se spustili preko Komarče v Bohinj.
Ta pot je bila zame že zaradi popolnoma
neprimernih čevljev izredno težka in nikoli več nisem šla po njej. V Bohinju sem namreč ugotovila, da imam na vsakem prstu
na nogah po najmanj dva žulja. Tam smo
se z novimi gorenjskimi prijatelji veseli in
zadovoljni, da nam je skupaj uspelo, poslovili z željo, da se še kdaj vidimo.
Sama sem šla potem še večkrat na Triglav in to iz različnih smeri, pravzaprav je
postal moj vsakoletni vzpon kar stalnica,
dokler nisem prišla živet v Tržič. Moja prijateljica Elka na Triglav ni šla nikoli več.
Z Anko Ahačič sva po tem dogodku obdržali stike. Večkrat me je obiskala v Trebnjem. V mojih »tržiških« letih pa sem nekajkrat po naključju »na tržišk'mu plac'«
srečala Mirana Ahačiča. Ob srečanju sva
vedno obujala zabavne spomine na naš
prvi vzpon na Triglav leta 1965 in zanimive preobrate življenja, ki so me na koncu
pripeljali v rojstni kraj mojih »gorskih
reševalcev«. Mirana sem kasneje večkrat
srečevala tudi v Domu Petra Uzarja. Zanimivo, da doslej v Tržiču še nisem naključno srečala Marinke ali Anke Ahačič. Vabim ju, da se vsaj sedaj srečamo. Družini
Ahačič – Fogel iz Tržiča pa se po petdesetih letih še enkrat iskreno zahvaljujem, da
so za naju s prijateljico poskrbeli, ko sva
se, opremljeni le z mladostnim zanosom,
naivnostjo ter slabimi čevlji, tistega avgustovskega dne lačni, neizkušeni in onemogli sami podali na Triglav. Kdo ve, kaj
bi se zgodilo z nama, če naju ne bi vzeli
pod svoje okrilje.
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Določitev
pripadajočega
zemljišča k
večstanovanjskim
stavbam
Jasna Kavčič

V praksi pogosto naletimo na primere, ko
k večstanovanjski stavbi še ni določeno
pripadajoče zemljišče. Stari izraz za pripadajoče zemljišče je funkcionalno zemljišče. V stanovanjskih soseskah vse večkrat
opazimo, da je večina stavb že vzorno prenovljenih ali pa so v fazi prenavljanja, le
njihova okolica je bolj ali manj neurejena,
ker ni čisto jasno, čigavo je zemljišče okrog stavbe in kdo bi ga moral vzdrževati.
V zadnjih desetletjih je pri ureditvi evidenc nepremičnin (register nepremičnin
REN, kataster stavb – obe evidenci vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije)
in etažne lastnine ter vpisu lastninske pravice na posameznih delih stavbe opazen
velik napredek. Vsak lastnik stanovanja
v večstanovanjski stavbi ima interes, da
se etažna lastnina uredi, in vedno manj je
stavb, kjer to še ni bilo urejeno. Seveda
pa so tudi pri vzpostavitvi etažne lastnine lahko težave, pogosto v odvisnosti od
tega, kdaj je bila etažna lastnina vzpostavljena (po različnih predpisih, ki so urejali
etažno lastnino) oz. ali so vsi posamezni
deli stavbe in njeni skupni deli vpisani in
ali je na skupnih delih določen solastniški
delež. Kljub temu pa je znotraj posamezne
večstanovanjske stavbe etažnim lastnikom jasno, kaj so skupni deli in kakšni so
solastniški deleži posameznih etažnih lastnikov na njih ter koliko mora prispevati
k vzdrževanju stavbe posamezen etažni
lastnik. Težava pa nastane pri ugotavljanju, kdo mora vzdrževati okolico večstanovanjske stavbe (npr. zelenice, dostopne
poti, parkirišča, igrišča ipd.) in kdo je
plačnik stroškov vzdrževanja. V zemljiški
knjigi so kot lastniki takšnih zemljišč še
vedno vpisani lahko propadli investitorji
gradnje za trg, občine oz. nekdanje stanovanjske skupnosti, razna podjetja, državni
skladi, ipd. Vendar je zadeva rešljiva – začeti je potrebno nepravdni postopek za določitev pripadajočega zemljišča k večstanovanjski stavbi. Že sam Stanovanjski
zakon opredeljuje poseben status skupnih
delov, ki služijo večstanovanjskim stav26 november 2015

bam, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine
na predlog pridobitelja posameznega dela
stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Ur. l. RS, št. 45/08 in 59/11
– v nadaljevanju: ZVEtL) pa pravi, da je
pripadajoče zemljišče k stavbi skupni del
stavbe in je skupna lastnina vsakokratnih
lastnikov stavb, ki jim ta del služi in ga v
imenu in za račun skupnih lastnikov upravljajo upravniki takih večstanovanjskih
stavb.
Omenjeni ZVEtL določa, da je pripadajoče zemljišče k stavbi last vsakokratnega lastnika stavbe. Če je stavba v etažni
lastnini, je pripadajoče zemljišče k stavbi
po tem zakonu skupni del stavbe, ki je v
solastnini vsakokratnih etažnih lastnikov
stavbe. Za pripadajoče zemljišče k stavbi
šteje zemljiška parcela, na kateri stavba
stoji, če na zemljiški parceli stoji več stavb
ali če je med udeleženci postopka spor o
obsegu pripadajočega zemljišča, pa zemljišče, na katerem stavba stoji (zemljišče
pod stavbo).
Sodišče kot pripadajoče zemljišče določi
tisti del zemljiške parcele, na kateri stavba stoji, ki je neposredno namenjeno za
redno rabo stavbe. Za zemljišče, ki je neposredno namenjeno za redno rabo stavbe,
se šteje zemljišče, ki je bilo kot tako načrtovano v prostorskih aktih ali določeno v
upravnih dovoljenjih, na podlagi katerih je
bila stavba zgrajena, ali v drugih upravnih
aktih, s katerimi je bilo določeno takšno
zemljišče. Če pripadajočega zemljišča na
tak način ni mogoče ugotoviti, ga določi
sodišče, upoštevajoč vse okoliščine primera, pri čemer upošteva zlasti:
1. tisto zemljišče, ki predstavlja dostopne poti, dovoze, parkirne prostore,
prostore za smetnjake, prostore za igro
in podobno,
2. preteklo redno rabo zemljišča in
3. merila in pogoje iz prostorskih aktov,
ki v času odločanja sodišča veljajo na
območju, kjer zemljišče leži.

stavbi določi sodišče v nepravdnem postopku, ki se začne na predlog upravičene
osebe. Na prvem mestu so to etažni lastniki, saj je njim v največjem interesu, da se
uredi lastništvo na zemljišču, ki ga potrebujejo za normalno rabo stavbe. V postopku sodišče izda sklep, s katerim se zemljišče (na parcelno številko natančno) določi
kot pripadajoče zemljišče k točno določeni stavbi. Tako zemljišče postane splošni skupni del stavbe v lasti vsakokratnih
etažnih lastnikov. V postopku sodelujejo
tudi izvedenci geodetske in urbanistične stroke, kar etažnim lastnikom prinaša
nekaj stroškov. Možno pa je v postopku
določiti skupno pripadajoče zemljišče, ki
služi več stavbam, če gre za takšen primer.
Sklepi sodišča, ki so izdani v nepravdnem
postopku, so podlaga za vpis v zemljiško
knjigo. Z vpisom lastništva pripadajočega zemljišča k stavbi se krog zaključi in
pričakovati je, da bodo vsakokratni etažni lastniki stavbe sprejeli tudi obveznosti,
ki jih bo poleg pravic prinesla določitev
lastnine, četudi je ta skupna. Pogoj pa je
seveda, da etažni lastniki začnejo postopke določitve pripadajočega zemljišča k
večstanovanjski stavbi z vložitvijo predloga na pristojnem okrajnem sodišču. Ne
nazadnje je stanovanje z urejeno lastnino
bolj privlačno za potencialne kupce v primeru prodaje stanovanja.

Občina Tržič obvešča, da bo
v ponedeljek, 2. 11. 2015, na
spletni strani Občine Tržič v
rubriki Občina/Javni razpisi
in objave objavljen Javni
razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa malih
komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Tržič v
letu 2015.

Pripadajoče zemljišče k večstanovanjski

Poziv k oddaji ponudbe za organizacijo in izvedbo
tržiškega pustovanja 2016
Občina Tržič obvešča vse zainteresirane, 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 Pustovanja v Tržiču.
Župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

obvestila
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l.
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 –ZSPDSLS), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015 ter Sklepa
Občinskega sveta, sprejetega na 9. redni seji dne 14. 10. 2015, naslednjo

JAVNO DRAŽBO
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: Nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 2 v stavbi št. 372 k.o. 2144 - BISTRICA (ID 5707277) z ID znakom 2144-372-2;
dvosobno stanovanje v 2. etaži, s pripadajočo kletjo v 1. etaži, v izmeri 59,44 m2 (po SIST ISO 9836), v stanovanjski stavbi na naslovu Kovorska cesta 21, Tržič, z ident.
številko stavbe 2144-372, stoječe na parc. št. 226/3 k.o. 2144 – Bistrica.
Izklicna cena: 58.900,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: Kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva sklenitve pogodbe.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v sredo, dne 2. 12. 2015, s pričetkom
ob 15.30 uri.
8. Varščina: Dražitelji morajo najkasneje do srede, 2. 12. 2015, do 12.00 ure plačati varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. SI56 0133 1010 0006 578, ki je odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »Varščina za dražbo stanovanja – Kovorska 21«. Plačilo varščine v zgoraj navedenem roku je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne
bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu stanovanja oziroma nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, seznanijo pri
Tomažu Ropretu, tel. 04 5971 527.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek javne dražbe brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki bodo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Javna dražba stanovanja Kovorska 21 - NE ODPIRAJ'', posredovali prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti na Občino Tržič najkasneje do srede, dne 2. 12. 2015, do 12.00 ure. Prijava mora vsebovati:
- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta - osebne izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike),
- številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
- redni izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra (le za pravne osebe in samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe,
- notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
- potrdilo o plačilu varščine za stanovanje, ki ga dražijo,
- pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe.
V kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz
postopka.
13. Drugi pogoji:
- Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
- Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja.
- Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
- Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
- Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in ostale stroške
v zvezi s pogodbo krije kupec.
- Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine.
- Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo poskrbel prodajalec.
- Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi v glasilu Tržičan in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
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DRUŠTVO
INVALIDOV TRŽIČ
CANKARJEVA CESTA 1
4290 TRŽIČ

RAZPIS
ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET
V LETU 2016
Društvo invalidov Tržič v okviru svojega delovanja izvaja posebni socialni program
''Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi''.
Program predstavlja sedemdnevno namestitev v kapacitetah Zveze delovnih
invalidov Slovenije (v nadaljevanju ZDIS) v Simonovem zalivu, Termah Čatež, Termah Ptuj, Fiesi ter Domu zdravja v Radencih.
Uporabniki programa so:
- delovni invalidi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ),
- osebe s telesno okvaro z odločbo ZPIZ,
- invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Poleg invalida (nosilca napotnice) se lahko programa udeležijo spremljevalec in
družinski člani. Spremljevalec je oseba, ki je potrebna za nego invalida in pomoč
invalidu pri zagotavljanju in opravljanju osnovnih življenjskih funkcij in potreb
invalida. Ni nujno, da je družinski član.
Pogoje in postopek razdelitve kapacitet ureja Pravilnik o razdelitvi kapacitet ZDIS,
ki določa, da se invalid za koriščenje programa prijavi s prijavnico, ki jo izpolni v
društveni pisarni.
Uporabnike programa določi na podlagi popolnih prijavnic in v skladu z določili
Pravilnika o razdelitvi kapacitet Komisija za socialne in zdravstvene programe
Društva invalidov Tržič.
Poleg Programa za ohranjevanje zdravja društvo izvaja še Rehabilitacijski program v Termah Olimia Podčetrtek, ki ga lahko koristijo le zaposleni invalidi ali invalidi, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, ter program za ženske – onkološke
bolnice (ginekološka obolenja, prsa) v Dobrni. Ta program traja deset dni.
ROK ZA PRIJAVO JE 10. DECEMBER 2015.
Zainteresirani invalidi, člani Društva invalidov Tržič, lepo vabljeni v društveno pisarno, kjer boste prejeli podrobne informacije.

DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ LEPO VABI VSE SVOJE ČLANE NA
MARTINOVANJE, KI GA BOMO TUDI LETOS ORGANIZIRALI V
GOSTIŠČU ŠTOROVJE V ŠENTVIDU PRI STIČNI IN GA BOMO ZDRUŽILI
Z OGLEDOM KULTURNIH ZNAMENITOSTI TEGA KRAJA.
PRIJAVE V DRUŠTVU ZBIRAMO DO VKLJUČNO 10. NOVEMBRA 2015.
28 november 2015

Nagrajenci 7. številke Tržičana, ki jih
za pravilne odgovore nagrajuje
AVRORA AS d.o.o., so:
1. nagrado (komplet treh romanov)
prejme Karmen Nunar, Tržič.
2. nagrado (Nove kuharske bukve)
prejme Olga Krišelj, Golnik.
3. nagrado (Pleši, pleši črni kos)
prejme Saša Perko, Križe.
Nagrajencem iskrene čestitke, o nagradi
in možnosti prevzema bodo obveščeni
tudi po pošti.

koledar prireditev
sobota, 14. november 2015
iz Tržiča
MARTINOVANJE DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ; Društvo invalidov Tržič

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI TRŽIČ –
2. november – 18. december 2015
Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si, objavljen je na spletni
strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/
RAZSTAVA
od 6. do 30. novembra, Galerija Atrij Občine Tržič
FOTO KLUB TRŽIČ – DELOVNI PORTRET; Tržiški muzej
vsak ponedeljek v novembru
18:15 – 20:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KLEKLJARSKA DELAVNICA Z VLASTO PREŠERN: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
vsak četrtek
17:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
torek, 3, november 2015
16:00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič
sreda, 4. november 2015
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KNJIŽNICA, PROSTOR ZA VSE: PREDAVANJE JANA BIZJAKA: PRAVILNO ZDRUŽEVANJE
ŽIVIL – POT DO ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 5. november 2015
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
OTVORITEV RAZSTAVE: FOTO KLUB TRŽIČ – DELOVNI PORTRET; Tržiški muzej
petek, 6. (in 20. novembra) 2015
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 7. november 2015
iz Tržiča
MARTINOVANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ; Društvo upokojencev Tržič
9:00, Sebenje
VAŠKI SEJEM V SEBENJAH; Krajevna skupnost Sebenje
10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
19:00, Kulturni center Tržič
PROSLAVA OB 60-LETNICI GASILSKE ZVEZE TRŽIČ; Gasilska zveza Tržič
ponedeljek, 9. november 2015
18:00, Zdravstveni dom Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič
torek, 10. november 2015
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina
za samopomoč Tržič
19:00, župnišče v Križah
SREČANJE: VLOGA ŽENE IN MATERE; Župnija Križe
19:00, dvorana na Balosu 4
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: UMIK ČEZ LJUBELJ, MAJ 1945, SKOZI
OBJEKTIV MARJANA KOCMURJA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 11. (in 25. novembra) 2015
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 13. november 2015
18:00, dvorana Doma krajanov Kovor
OTVORITEV PREGLEDNE LIKOVNE RAZSTAVE ČLANOV KULTURNEGA
DRUŠTVA TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV; Kulturno društvo tržiških likovnikov

8:00, Staro mestno jedro, Trg svobode
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.
nedelja, 15. november 2015
iz Tržiča
POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH (VIPAVSKA DOLINA); Planinsko društvo Tržič
torek, 17. november 2015
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: SREČANJE S ŠAVRINKAMI IZ SLOVENSKE
ISTRE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 18. november 2015
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: STANISLAV VALJAVEC: VIETNAM, KAMBODŽA, LAOS;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 19. november 2015
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
petek, 20. in 21. november 2015
15:00, Sokolnica
SEJEM ZIMSKE ŠPORTNE OPREME 2015; Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič
petek, 20. november 2015
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KNJIŽNICA, PROSTOR ZA VSE: KONCERT KULTURNEGA DRUŠTVA SVARUN - KITARA
POD DOBRČO; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 21. november 2015
iz Križev
PLANINSKI IZLET V NEZNANO; Planinsko društvo Križe
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO SKUPINO: PLANINSKA KOČA ISKRA NA JAKOBU
(961m); Planinsko društvo Tržič, Mladinski odsek
16:00 – 19.00, Dom krajanov Jelendol
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: PRVENSTVO V STRELJANJU;
Športno društvo Jelendol - Dolina
17:00, Krajevna skupnosti Bistrica pri Tržiču
KONCERT KULTURNEGA DRUŠTVA SVARUN: KITARA POD DOBRČO;
Kulturno društvo Svarun
ponedeljek, 23. november (tudi 24. in 26. novembra) 2015
18:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ABC RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sreda, 25. november 2015
18:00, Glasbena šola Tržič
JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
PREDSTAVITEV AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL: SAŠA EINSIEDLER:MOJA SAMOPODOBA
JE MOJA ODLOČITEV; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 28. november 2015
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO SKUPINO: JAMNIK IN VODIŠKA PLANINA;
Planinsko društvo Tržič
DECEMBER
torek, 1. december 2015
16:00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI, Klub CVB Tržič
sreda, 2. december 2015
18:00, Glasbena šola Tržič
KONCERT UČITELJEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: FOTO KLUB TRŽIČ IN TUGO MARINČEK: PAPUA, NOVA
GVINEJA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
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koledar prireditev
četrtek, 3. december 2015
10:00 – 18:00, Tržiški muzej
TA VESELI DAN KULTURE – DAN ODPRTIH VRAT TRŽIŠKEGA MUZEJA; Tržiški muzej
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
OTVORITEV RAZSTAVE VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA KRANJ,
ENOTE TRŽIČ; Tržiški muzej
19:00, Kulturni center Tržič
TA VESELI DAN KULTURE - PODELITEV KURNIKOVIH NAGRAD;
OI JSKD Tržič in Zveza kulturnih organizacij Tržič
petek, 4. december 2015
18:00, Kulturni center Tržič
RAZSTAVA IN KONCERT V POČASTITEV 80-LETNICE MARIJANA PANČURJA;
Kulturno društvo Tržiških likovnikov
18:00, Osnovna šola Bistrica
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: TURNIR TROJK V KOŠARKI ZA MOŠKE;
Športna zveza Tržič
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
sobota, 5. december 2015
iz Tržiča
PLANINSKI IZLET ZA MLADINSKO SKUPINO: KOČA NA LJUBELJU (1370 M);
Planinsko društvo Tržič, Mladinski odsek
9:00, Sebenje
VAŠKI SEJEM V SEBENJAH; Krajevna skupnost Sebenje
10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
14:00 – 20:00, Kegljišče Tržič
ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO V KEGLJANJU; Kegljaški klub Ljubelj Tržič
18:00, Kurnikova hiša
RAZSTAVA PRAZNIČNIH DOBROT; Tržiški muzej

torek, 8. december 2015
17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV;
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za samopomoč Tržič
19:00, Župnišče v Križah
SREČANJE: KAKO SEM MOŽ IN OČE; Župnija Križe
sreda, 9. december 2015
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: MIRAN IPAVEC: AVTOŠTOPARSKE ZGODBE;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
četrtek, 10. december 2015
19:00, Tržiški muzej
DOBRODELNA DRAŽBA SLAŠČIC, NOVOLETNIH OKRASKOV IN VOŠČILNIC;
Tržiški muzej in Lions klub Bled Golf
petek, 11. december 2015
17.00, Osnovna šola Križe
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO V
NAMIZNEM TENISU; Namiznoteniški klub Križe
19:00, Kulturni center Tržič
NOVOLETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; Glasbena šola Tržič
sobota, 12. december 2015
prelaz Ljubelj
ADVENT NA GORI; Koča na prelazu Ljubelj
iz Tržiča
IZLET V NEZNANO; Planinsko društvo Tržič
8:00, Staro mestno jedro, Trg svobode
TRŽNI DAN; Polona Brodar s.p.
19:00, Kulturni center Tržič
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU; Občina Tržič

ponedeljek, 7. december 2015
10:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

nedelja, 13. december 2015
10:00, Kulturni dom Križe
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: ODPRTO OBČINSKO ŠAHOVSKO
PRVENSTVO TRŽIČA, Športna zveza Tržič

17.00, Dom krajanov Lom pod Storžičem
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU: ODPRTO OBČINSKO PRVENSTVO V
STRELJANJU; Športna zveza Tržič

četrtek, 17. december 2015
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Zanimivi dogodki v članicah združenja zgodovinskih mest Slovenije
DATUM in URA

PRIREDITEV

KRAJ

DODATNE INFORMACIJE

4. do 28. 11. 2015

Nove rokodelske spretnosti-tečaji
vezenja, pletarstva, polstenja, izdelave
krpank in kvačkanega nakita

Rokodelski center
DUO Škofja Loka

Rokodelski center DUO Škofja Loka
04 511 24 60
rokodelskicenter@skofja-loka.com

7. 11. 2015

Martinovanje 2015

Slovenske Konjice

TIC Slovenske Konjice,
03 759 31 10, 051 444 141,
info@tickonjice.si, http://tic.konjice.si,
www.slovenskekonjice.si

7., 8. in 11. 11. 2015

25. Martinja

Marezige (Koper)

Turistično društvo Marezige,
051 336 922, vili.plahuta@siol.net

19. do 26. 11. 2015

Tedna ruskega filma 2015

Sokolski dom in
Kino Sora, Škofja Loka

Gimnazija Škofja Loka, Ruski center
znanosti in kulture Ljubljana, Občina
Škofja Loka, Kino Sora, 040 551 213

30 november 2015

oglasi

VABILO NA REKREACIJO
V KOVORJU
Vabimo vas na ure rekreativne vadbe, ki
potekajo vsak torek ob 19. uri v
novi večnamenski dvorani
Doma krajanov Kovor.
Vadba je namenjena vsem, ne glede
na starost, predznanje in sposobnosti.
Intenzivnost in izvedba vaj sta po
potrebi prilagojeni posamezniku.
Uvodni del je namenjen pridobivanju in
ustvarjanju novih gibalnih izkušenj.
V tem delu s pomočjo plesa vplivamo
na povečan srčni utrip in s tem sprožimo
učinek, ki mu pravimo izgorevanje
maščob. Tak nivo vzdržujemo celo uro
do zaključnega dela.
V glavnem delu ure razvijamo moč vseh
večjih mišičnih skupin, gibljivost
in koordinacijo.
V zaključnem delu se sprostimo z jogo
	
  
tehnikami masaže.
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Tokrat vam lep večer pripravlja

Kulturno	
  društvo	
  TRŽIŠKIH	
  LIKOVNIKOV.	
  
Kulturno društvo TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV.

Za več informacij lahko pokličete na
telefon: 040-514-080.
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Center za aktivno in prijetno staranje (CAPS) – Regijski
gerontološki center Doma Petra Uzarja Tržič išče prostovoljce.
Imate znanje? Imate izkušnje? Si želite narediti nekaj prijetnega za soobčane?
Potem je prostovoljstvo pri nas nekaj za Vas. Pokličite na 030-600-166,
da se dogovorimo, na kakšen način bi lahko prispevali k našemu
Centru za aktivno in prijetno staranje (CAPS).

KD TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV
vas vabi na

OTVORITEV PREGLEDNE
LIKOVNE RAZSTAVE
ČLANOV KDTL:
Tržič – kot ga vidimo v očeh
domačnosti in optimizma
v petek, 13. novembra 2015, ob 18. uri,
V DVORANO DOMA KRAJANOV KOVOR.
Otvoritev razstave bo popestril
zanimiv kulturni program.
Vstopnine ni.

tržičan 31

