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Bi bili radi še boljši ljubimci ? 
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Kako lahko pride do trajnega povečanja ? 
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- ANONIMNA DOSTAVA  - BREZ STRANSKIH UČINKOV 
 
 
 
10 tablet             = 32,74 EUR  
20 tablet + 4 brezplačno  =  63,51 EUR (za 24 tablet) 
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Suzana P. Kovačič

Cesar Friderik III. je 12. 
decembra pred 520 leti Trži
ču podelil trške pravice in ga 
tako povzdignil iz vasi v trg. 
»Zaupal je v ljudi, kar je 
priznanje za nazaj in odgo
vornost za naprej,« je na 
sobotni slavnostni akademi
ji ob občinskem prazniku 
zbrane v Kulturnem centru 
Tržič nagovoril župan Borut 
Sajovic.  S trškimi pravicami 
so prebivalci pred 520 leti 
pridobili pravico do prireja
nja tedenskih sejmov, kar je 
bilo ključnega pomena za 
razvoj mesteca, skozi katero 
je potekala glavna prometna 
povezava med Trstom in 
Celovcem.
»Letošnje leto je bilo zahtev
no, vendar uspešno. So časi, 
ko je treba dati prostor lju
dem,« je izpostavil župan in 
dejal, da so v tržiške vrtce 
sprejeli vse otroke, ki so ob 
vstopu izpolnjevali starostne 
pogoje, da dobro poslujejo 
vsi javni zavodi v občini. 
»Pomagamo socialno šib
kejšim, pomagamo humani
tarnim organizacijam.« 
Tržič je bil vedno športno 
mesto, zadnji pridobitvi sta 
nogometno igrišče in atlet
ska steza pri OŠ Bistrica. V 
občini je aktivnih kar sto 
društev, od tega devet gasil
skih, številna kulturna ¼   V 
starem mestnem jedru se 
bližajo organizaciji tridese

tega sobotnega tržnega dne, 
tržni dnevi so tudi v Seben
jah. »Zaključni račun obči
ne bo ob koncu leta poziti
ven, skupaj z občinsko upra
vo in občinskimi svetniki si 
prizadevamo s spodbudami 
na področju gospodarstva. 
Nadaljnji turistični razvoj je 
prihodnost za občino, odlič
no obiskani tržiški hribi so 
naše morje, projekt gradnje 
Gorenjske plaže poteka po 
terminskem planu,« je skle
nil župan. 
Naziv častnega občana Obči
ne Tržič so podelili Vinku 
Grašiču za njegov izjemen 

prispevek k razvoju športa, 
promociji zdravega načina 
življenja in večji prepoznav
nosti občine Tržič tako v Slo
veniji kot v tujini. Plaketi 
Občine Tržič sta prejela 
Marija (Marina) Bohinc za 
petdesetletno umetniško 
udejstvovanje, delovanje in 
ustvarjanje na področju trži
ške ljubiteljske kulture in 
Prostovoljno društvo Tržič  
za 130 let neprekinjenega 
delovanja v dobrobit ljudi in 
kraja in tisoče opravljenih 
prostovoljnih ur. Diplome 
Občine Tržič so prejeli Aleš 
Rutar za dolgoletno delo 

med gasilci ter delo v Krajev
ni skupnosti Kovor, zakonca 
Jana in Milan Jančič z ekipo 
planinske koče na Dobrči za 
izjemno promocijo in turis
tični razvoj občine Tržič, in 
podjetje Migi za uspešno 
vodenje podjetja in ohranja
nje tradicije čevljarstva.
Kulturni program so letos 
krojili mladi nastopajoči iz 
Osnovne šole Tržič in Glas
bene šole Tržič. Včeraj, prav 
na dan občinskega praznika, 
pa se je v Kulturnem centru 
s klavirskim koncertom 
predstavil nadarjeni Jure 
Goručan.

Če zapustiš praznike, 
prazniki zapustijo tebe
»Nadaljnji turistični razvoj turizma je prihodnost za občino, odlično obiskani tržiški hribi pa so naše 
morje,« je na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku izpostavil župan Borut Sajovic. Vinko 
Grašič je prejel naziv častnega občana, podelili so tudi druga občinska priznanja.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Borutom Sajovicem, na odru so se jim pridružili 
sodelavci planinske koče na Dobrči, Vinku Grašiču pa vnučki Jerca in Lana. / Foto: Luka Rener
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Vsem občankam in občanom želimo  
vesel božič, mirno in prijazno leto 2014 

ter obilo zdravja in  
medsebojnega razumevanja.  

 
Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič, 

 

Drago Zadnikar, spec.,  
direktor občinske uprave s sodelavci 

ter  
občinske svetnice in svetniki  

 
   
   

Z vztrajnim delom 
pridejo rešitve
Pogovor z županom Borutom Sajovicem 
ob občinskem prazniku  

stran 3

Gorščaki na 
prazničnem koncertu
Pevski zbor Gorščaki je v petih letih dozorel v 
izvrsten pevski zbor. 
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AKTUALNO

Sokolski duh še živi
Po sedmih letih prizadevanj 
je Splošnemu športnemu 
društvu Tržič uspelo obnoviti 
spomeniško zaščiteno 
stav  bo Sokolnico ob vhodu v 
mestno jedro. Stavba je eden 
izmed treh najstarejših 
sokolskih domov v Sloveniji. 

stran 4

KULTURA

Ta veseli dan kulture
Že štirideseta podelitev 
Kurnikovih nagrad in 
premiera dokumentarnih 
filmov, s katerima so  se 
poklonili Marini Bohinc in 
Janezu Slaparju – Temšaku 
za njuno delo na področju 
tržiške ljubiteljske kulture. 
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DOGODKI

Dobro se z dobrim 
vrača
V Kulturnem centru Tržič je 
potekal humanitarni koncert 
Dobro se z dobrim vrača, na 
katerem so podelili priznanja 
krvodajalcem domače 
občine. 
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ŠPORT

Medalje osvajata  
že pet let
Balinarja Jaka Kosirnik in 
Matej Kavčič sta konec 
novembra nadvse uspešno 
nastopila na mladinskem 
svetovnem prvenstvu.
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Občinski nagrajenci
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Suzana P. Kovačič

  Vinko Grašič, rojen leta 
1940, je že od malih nog 
velik ljubitelj športa, še pose-
bej teka na smučeh. V letih 
izobraževanja se je najprej 
ukvarjal z atletiko, že kmalu 
pa so ga trenerji smučarske-
ga teka povabili v svoje vrste. 
Leta 1959 je bil član mladin-

ske državne re prezentance, 
leta 1960 je postal slovenski 
prvak na 3000 metrov. Nizal 
je uspeh za uspehom in bil 
član A-reprezentance v smu-
čarskih tekih. Svojo športno 
pot je zaključil leta 1965. »To 
so bili popolnoma drugačni 
časi. Leta 1959 sem bil držav-
ni prvak na 10 kilometrov, 
potem sem bil leta 1960 član 
zmagovite štafete Triglava, 
ko smo postali državni prva-
ki. To je bil velik dosežek v 
tedanji Jugoslaviji. Leta 1963 
sem prišel iz vojske in sem 
tekmoval tudi v tujini. Najve-
čji uspeh, tretje mesto, sem 
dosegel na avstrijskem 
prvenstvu, na katerem je 
nastopalo 80 tekačev; med 
Jugoslovani sem se najbolje 
uvrstil,« se spominja.
Pet let po koncu tekmovalne 
kariere je prevzel vlogo tre-
nerja v Športnem klubu 
Alples, nato še v Smučarske-
mu klubu (SK) Kokrica in 
SK Triglav. Do leta 1990 je 
vzgojil veliko mladih in 
uspešnih tekmovalcev. Leta 
1990 se je posvetil športni 
karieri hčerke Andreje Gra-
šič, danes Koblar, in Tomasa 
Globočnika, ki sta dosegala 
vrhunske rezultate v biatlo-
nu; pravzaprav je oba začel 
trenirati že leta 1984, ko sta 
bila še pionirčka. "Pri treni-
ranju, pri napredovanju 
Andreje je sodelovala cela 
družina, vse je bilo temu 
podrejeno. Ko je prišla v bia-
tlon, je rekel glavni trener: 
dobro ste jo pripravili. Če 
pomislim danes, osemnajst 
let je od njene prve zmage v 
svetovnem pokalu, kar je 
dobila mali kristalni globus v 
točkovanju svetovnega poka-
la na 15 kilometrov in tega do 
danes še nihče ni presegel v 
Sloveniji," je povedal Grašič, 

o tem, kako je bilo trenirati 
hčerko, pa je dejal: "Bilo je 
težko, a prijetno."
Grašič je bil pobudnik med-
narodnega tekmovanja na 
tekaških rolkah, ki je v Tržič 
na angelsko nedeljo vsako 
leto privabilo lepo število 
domačih in tujih tekmoval-
cev in je lani doživelo jubilej-
no, 20. ponovitev. »Videl 

sem, kako to delajo v Italiji. 
Na prvem tekmovanju smo 
imeli samo eno tujo tekmo-
valko, olimpijsko zmagoval-
ko Gabrielo Paruzzi. Veliko 
zvezdnikov smo gostili tudi 
v kasnejših letih, od Bel-
mondove do naše Andreje, 
ki je tudi dvakrat zmagala. 
Žal je kriza naredila svoje, 
tudi na zvezi v Ljubljani niso 
več razumeli, da gre za prire-
ditev mednarodnega pome-
na in zato zahtevnejše orga-
nizacije. Letos so me klicali 
iz ruske smučarske zveze, 
da bi prišli na tekmo vsi rep-
rezentanti. Žal ¼ «
Prav tako jubilejni, 20. smu-
čarski tek politikov, diploma-
tov in gospodarstvenikov na 
Pokljuki je bil še lani januar-
ja pod njegovim vodstvom, 
letos ga je v organizacijskem 
smislu prevzel njegov sin 
Klemen. »Tako je, na 21. 
teku sem bil samo še »stric iz 
ozadja«. Smučarske teke je 
najprej organiziral dr. Avgust 
Mencinger, dejal je, da v par-
lamentu preveč sedijo. Pova-
bljen sem bil in hitro ugoto-
vil, da iz skromnih začetkov 
to lahko postane imenitna 
prireditev ne samo s smučar-
skim tekom, ampak tudi dru-
ženjem, skupnim kosilom. 
Udeležba je bila enkratna, 
vsako leto boljša. Borut 
Pahor je tekmoval prvič, ko je 
bil še predsednik parlamen-
ta, zdaj je kot predsednik 
države častni predsednik pri-
reditve." Vsi ti dogodki so 
potekali v brezhibni organi-
zaciji. Vinko Grašič je ogro-
mno prispeval k promociji 
športa med mladimi in zbu-
dil zanimanje za zdrav živ-
ljenjski slog pri odraslih. Ne 
nazadnje je z odlično izpelja-
nimi dogodki ponesel ime 
Tržiča prek meja.

Vinko Grašič, 
častni občan
»Počaščen sem, da je bilo moje dolgoletno delo 
v športu opaženo,« je dejal Vinko Grašič ob 
imenovanju za častnega občana Občine Tržič.

Suzana P. Kovačič

Plaketa Občine Tržič: 
Marija (Marina) Bohinc
Marina Bohinc, rojena Blej-
ka, je svoje igralske sposob-
nosti in ljubezen do gledali-
šča podedovala po očetu in 
že v otroških letih rada nas-
topala pred publiko. Vses-
transka amaterska kulturna 

delavka – igralka v Amater-
skem gledališču Tržič, dol-
goletna članica Mladinskega 
gledališča Tržič, izborna 
recitatorka, pevka v različ-
nih pevskih zborih, modera-
torka številnih kulturnih in 
občinskih prireditev in prva 
napovedovalka Radia Tržič, 
ki se je leta 1962 oglasila v 
eter z besedami: »Tukaj 
Radio Tržič!«, je bila vsa ta 
leta aktivna članica mnogih 
odborov pri nekdanji Kul-
turni skupnosti Tržič, Zvezi 
kulturnih organizacij Tržič 
in še danes sodeluje v orga-
nih Sveta Območne izposta-
ve javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti Tržič. Njeno 
delo na kulturnem področju 
je bilo nagrajeno s številni-
mi priznanji, med drugimi 
je prejela bronasto Kurniko-
vo nagrado in plaketo, zlato 
Kurnikovo značko, zlato 
Linhartovo značko, zlato 
Gallusovo značko, častno 
Linhartovo značko, pred šti-
rimi dnevi pa še posebno 
priznanje Zveze kulturnih 
organizacij Tržič. Prejemni-
ca občinske plakete je od 

svojega prihoda v Tržič bila, 
je in bo »prva dama« tržiš-
kih odrskih desk.

Plaketa Občine Tržič: 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Tržič
Po številnih požarih, najhuj-
ši med njimi je bil leta 1811, 
materialnih in človeških 
žrtvah ter naravnih ujmah 
se je pokazala potreba po 

ustanovitvi društva, ki se je 
leta 1883 tudi udejanjila. 
Ustanovitelji so bili iz vrst 
uveljavljenih obrtnikov in 
tam zaposlenih Tržičanov. 
V vseh 130 letih so člani Pro-
stovoljnega gasilskega druš-
tva Tržič opravili tisoče pro-
stovoljnih ur, za kar niso bili 
poplačani z denarjem, tem-
več s preprosto zahvalo in 
dejstvom, da so za občane 
Tržiča naredili dobro delo. 
Da njihove intervencije 
potekajo hitro, učinkovito in 
brez posledic, se morajo 
stalno izobraževati, redno 
vzdrževati in posodabljati 
opremo, posebno skrb pa 
posvečajo tudi podmladku. 
So neutrudni organizatorji 
majske Florjanove procesi-
je, tradicionalnega sprevoda 
od gasilskega doma do trži-
ške farne cerkve.

Diploma Občine Tržič: 
Aleš Rutar
Aleš Rutar, rojen leta 1974, 
je z osmimi leti vstopil v 
vrste kovorskih gasilcev, 
kjer je ostal vse do danes. 
Redno se je izobraževal in 

črpal znanje od starejših čla-
nov. Bil je poleg, ko se je 
gradil nov gasilski dom, ko 
je bilo treba posodobiti opre-
mo in za gasilsko delo nav-
duševati mlajše sokrajane. 
Januarja 2008 je prevzel 
odgovorno nalogo predsed-
nika Prostovoljnega gasil-
skega društva Kovor, ki jo 
poleg svoje poklicne dejav-
nosti odlično opravlja. S svo-
jimi organizacijskimi sposo-
bnosti in čutom za soljudi je 
odlično poskrbel za menja-
vo generacij v gasilskih vrs-
tah. Z ekipo je močno vpet v 
življenje kraja in redno 
sodeluje pri dogodkih, ki jih 
pripravljajo Krajevna skup-
nost Kovor, Občina Tržič in 
Gasilska zveza Tržič.

Diploma Občine Tržič: 
zakonca Jančič in ekipa 
planinske koče na Dobrči
Jana in Milan Jančič sta leta 
2008 s Planinskim druš-
tvom Tržič podpisala pogod-
bo o najemu planinske koče 
na Dobrči, ki leži 1478 met-
rov nad morjem. S sinom 
Domnom so vsi ljubitelji 
gora, zato jim odločitev za 
delo v gorah ni bila pretežka 
in ob izgubi službe v dolini 
je koča ostala družini edini 
vir dohodka. Število obisko-
valcev koče se je že kmalu 
bistveno povečalo, za kar gre 
zasluga predvsem prijazni-
ma gostiteljema in odlični 
Janini kuhinji. Že drugo 
leto zapored je bila koča na 
Dobrči v Nedelovi akciji raz-

glašena za naj slovensko 
kočo, kar je v močni konku-
renci 176 planinskih koč, 
kolikor jih je v registru Pla-
ninske zveze Slovenije, svo-
jevrsten dosežek. Zakonca 
Jančič z ekipo, v kateri so še 
sin Domen, Majda, Ivo, 
Majdka in Neža, skrbita, da 
obiskovalci kočo in našo 
občino zapustijo zadovoljni, 
dobre volje, s pozitivno 
energijo ter predvsem, da se 
vedno znova in znova radi 
vračajo.

Diploma Občine Tržič: 
podjetje MIGI
Z ustanovitvijo družinskega 
podjetja MIGI leta 1988 je 
družina Gros ohranila tradi-
cijo izdelovanja kakovostne 
obutve. V petindvajsetlet-
nem delovanju so razvili šte-
vilne produkte, ki so znani 
ne le v Tržiču, temveč tudi 
zunaj meja Slovenije in 
Evrope. Poleg udobne obut-
ve iz mehkih in lahkih mate-
rialov za vse generacije so 
specializirani za izdelavo 
klasičnih ortopedskih vlož-
kov in ortopedskih vložkov, 
ki jih naredijo po meri upo-
rabnika. Svojo ponudbo so 
razširili s programom obut-
ve posebnih širin in obutve 
po meri. Ker je bil slovenski 
trg premajhen, so poslovne 
možnosti iskali tudi v tujini. 
V novih poslovnih prostorih 
posebno skrb namenjajo 
tudi svojim zaposlenim, 
katerih število se – hvalevre-
dno – povečuje.

Leto so zaznamovali
Občina Tržič v sebi poleg številnih kulturnih znamenitosti, lepote narave, skriva tudi čudovite ljudi. 
To so ljudje, ki so na občinski slavnostni akademiji prejeli priznanja za uspešno delo na več 
področjih.

Marija (Marina) Bohinc Aleš Rutar / Foto: Luka Rener

Jana in Milan Jančič / Foto: Luka Rener

PGD Tržič, plaketo sta prevzela poveljnik in podpredsednik, 
Štefan Stubljar in Leon Bahun. / Foto: Luka Rener Jože in Miha Gros iz podjetja Migi/ Foto: Luka Rener
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Vinko Grašič. / Foto: Luka Rener
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OBČINA TRŽIČ OBVEŠČA,  
DA PO ZNIŽANI CENI PRODAJA:

1.  Zemljišča,
 –  parc. št. 195/21, k. o. 2141 – Podljubelj, 
  travnik v izmeri 1.131,00 m2, 
 –  parc. št. 195/22, k. o. 2141 – Podljubelj, 
  travnik v izmeri 37,00 m2, 
 –  parc. št. 195/23, k. o. 2141 – Podljubelj,  

travnik v izmeri 236,00 m2.

2.   Nezasedeno dvosobno stanovanje v 5. etaži s pripadajočo 
kletjo v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta na Loko 11, 
4290 Tržič, skupaj v izmeri 53,54 m2

3.   Nezasedeno dvosobno stanovanje v 3. etaži – v 1. nadstro-
pju s pripadajočimi kletnimi prostori v večstanovanjski stavbi 
na naslovu Ravne 9, 4290 Tržič, skupaj v izmeri 44,02 m2

4.   Nezasedeno dvosobno stanovanje v 4. etaži – v mansardi, 
s pripadajočo kletjo, v večstanovanjski stavbi na naslovu 
Ravne 6, 4290 Tržič, skupaj v izmeri 66,20 m2

5.   Nezasedeno dvosobno stanovanje v 4. etaži – v mansardi s 
pripadajočimi kletnimi prostori v večstanovanjski stavbi na 
naslovu Ravne 6, 4290 Tržič, skupaj v izmeri 55,65 m2 

6.   Nezasedeno enosobno stanovanje v mansardi s pripadajo-
čimi kletnimi prostori v večstanovanjski stavbi na naslovu 
Ravne 15, 4290 Tržič, skupaj v izmeri 35,99 m2

7.   Nezasedeno enosobno stanovanje v pritličju s pripadajočimi 
kletnimi prostori v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 
26, 4290 Tržič, skupaj v izmeri 34,66 m2

Interesenti za nakup si podrobnejše informacije o navedenih 
nepremičninah lahko ogledajo na spletni strani Občine Tržič na 
povezavi www.trzic.si/moglasi.aspx, za več informacij o posto-
pku ali za dogovor o ogledu nepremičnin pa se lahko zglasijo 
osebno na Uradu za urejanje prostora Občine Tržič oz. pokli-
čejo na tel. št. 04 5971 527 ali 04 5971 530.

Suzana P. Kovačič

Občina je od Peka odkupila 
nekaj površin, pogodbo ste 
podpisali prejšnji teden ¼
»Z vztrajnim delom pridejo 
tudi rešitve. Na pomoč drža
ve in sanacijo bančnega sek
torja v tej državi čakamo 
predolgo, ker pa gospodars
tvo težko diha, smo se v 
občini odločili, da mu poma
gamo na dovoljene načine. 
Podpisali smo pogodbo za 
35 tisoč evrov, s katerimi je 
občina od Peka odkupila 
zemljišča, ki so v naravi ces
te, parkirišča, pločnik, zele
nica ¼  Z odkupom postajajo 
javne površine dostopne 
vsem, Peko pa pridobiva 
prepotrebna sredstva za 
sprotno poslovanje.«

V kakšni »kondiciji« je sicer 
občinski proračun?
»V nasprotju z državnimi so 
občinske finance trdne, po
slujemo s presežkom. Tudi 
v letošnjem letu bo za inve
sticije v prihodnjem letu 
ostalo kar nekaj sredstev; 
tako kot doma moraš nekaj 
rezerve vedno imeti za nep
redvidene dogodke, investi
cije. Občina je visoko likvid
na, vse svoje obveznosti od 
decembra 2009 plačujemo 
na dan valute, kar je za pod
jetnike, obrtnike, trgovce, s 
katerimi delamo, še poseb
nega pomena.«

Že kar praksa je postala, da 
občinsko priznanje dobi 
tudi katero od tržiških pod-
jetij. Lani je bil to Cablex, 
letos je podjetje Migi.
»Gospodarstvo je nujen del 
za funkcioniranje te države, 
preveč se pogovarjamo o tro
šenju, premalokrat o ustvar
janju. Danes je dobra novica 
samo še slaba novica, tržiš
kih in slovenskih slabih 
novic pa je žal preveč, kajti 
imamo tri četrtine podjetij, 
ki zelo dobro, nekatera celo 
nadpovprečno poslujejo. 
Tako je tudi v Tržiču in eno 
od tistih, ki letos praznuje 
okrogel jubilej, je družinsko 
čevljarsko podjetje Migi. 
Za letošnje občinsko prizna
nje sem dal še en predlog, 
za katerega na prvi pogled 
morda ni videti, da prav tako 
prihaja iz gospodarstva. To 
je priznanje oskrbnikom za 
kočo na Dobrči. Koča ni naj
lepša, ni najnovejša niti naj
večja, z vsebino pa se prila
gaja planincem, ki kočo 
množično obiskujejo. Že 
drugo leto zapored je bila 
koča na Dobrči razglašena 
za naj slovensko planinsko 

kočo, kar nam tudi v širšem 
smislu veliko pomeni. Trži
ške hribe obišče na leto med 
150 in 200 tisoč ljudi. Hribi 
so tržiško morje. V ta kon
tekst sodijo tudi Dovžanova 
soteska, Zelenica, na kateri 
se je že začela turna smuka, 
pa projekt Gorenjske plaže 
¼  Čutimo in vidimo, da 
imamo priložnost nadaljnje
ga razvoja na področju turi
zma in s tem povezanih več 
delovnih mest.«

Na zadnji seji ste svetnikom 
dali v obravnavo in odločan-
je osnutek predloga dodat-
nih olajšav za podjetnike in 
obrtnike pri plačilu komu-
nalnega prispevka. Osnutek 
ste po razpravi na seji umak-
nili, se boste pa o tem še 
pogovarjali.
»Smo ena od občin, ki je že 
pred tremi meseci zmanj
šala komunalni prispevek 

za gradnjo nestanovanj
skih objektov za polovico. 
Pogumno smo razmišljali 
naprej, da bi ga za podjetja 
povsem ukinili in s tem 
morebiti pridobili kakšne
ga investitorja več; za veli
ko halo npr. znaša komu
nalni prispevek sto tisoč 
evrov in več. Pot stoodstot
ne oprostitve je že ubrala 
občina Ajdovščina. Takšna 
odločitev pa bi bila v tem 
trenutku vendarle prepo
gumna in svetnikom dam 
delno prav, da zakaj bi tisti, 
ki smo ga prejšnji mesec 
oprostili polovice plačila 
komunalnega prispevka, 
bil na slabšem od tistega, 
ki bi v Tržič prišel zdaj in 
bil oproščen stoodstotno. 
O tem se bomo na sejah 
občinskega sveta še pogo
varjali. K dodatnim olajša
vam bo pripomogel tudi 
razpis za pomoč podjetniš

tvu, s katerim bomo med 
uprav ičence  razde l i l i 
osemdeset tisoč evrov.«

Kako poteka gradnja Gorenj-
ske plaže?
»Delo teče po terminskem 
planu, delavci jeseniškega 
podjetja Kovinar Gradnje 
ST so pravi garači, delajo 
med prazniki, iščejo rešit
ve kljub težavam z vreme
nom. Prejšnji teden smo 
podpisali tudi pogodbo za 
enega od neoddanih sklo
pov, to je za bazensko teh
niko. V tem primeru smo 
imeli pritožbo na državno 
revizijsko komisijo, ki je 
spremenila našo odločitev 
in izločila najcenejšega 
ponudnika zaradi neizpol
njevanja vseh pogojev. Z 
naslednjim v vrsti, podjet
jem Dartech iz Maribora 
smo podpisali pogodbo.«

Kako varno je odlaganje 
azbestnih odpadkov na 
deponiji Kovor?
»Državni organ, ki izda 
dovoljene za obratovanje 
deponije, zahteva, da depo
nija sprejme tudi odpadke, 
ki vsebujejo azbest. Azbest
ni odpadek na deponiji v 
Kovorju je na pravem mes
tu, je zavit v PVC folijo, 
namočen in zakopan v ilov
nato zemljo in ni nevaren 
nikomur več, drugače od 
azbesta, ki je še na številnih 
strehah, drvarnicah, lopah, 
garažah, celo v naravi, kar 
pa ogroža naša dihala. Z 
objektov, ki so v lasti občine 
Tržič, smo salonitno azbest
no kritino skoraj vso že ods
tranili. Na deponiji ne odla
gamo niti tretjine dovoljene 
količine odpadkov.« 

Kakšna je škoda po nedav-
nem vetrolomu?
»V Tržiču je bilo polomlje
nih dreves s 15 tisoč kubični
mi metri lesa, nekaj je bilo 
tudi materialne škode na 
stanovanjskih in gospodar
skih objektih. Hvala lepa 
gasilkam in gasilcem iz vseh 
devetih gasilskih društev, ki 
so nam olajšali delo. Zavod 
za gozdove je za občino 
Tržič že izdal generalno 
odločbo, ki omogoča vsem 
prizadetim, da do 20. marca 
začnejo sanacijo v gozdovih. 
Naj pa opozorim: delo v goz
du, ki ga je prizadel vetro
lom, je nekaj podobnega kot 
hoja po minskem polju. 
Delo je izjemno zahtevno in 
nevarno, laiki se tega ne 
lotevajte, poiščite pomoč 
usposobljenih strokovnja
kov. Teh je v Tržiču dovolj.«

Z vztrajnim delom 
pridejo rešitve
Občina Tržič pomaga gospodarstvu, kolikor je v njeni moči. K dodatnim olajšavam bo pripomogel 
tudi razpis za pomoč podjetništvu, s katerim bodo med upravičence razdelili osemdeset tisoč evrov. 
Še več pa v intervjuju z županom Borutom Sajovicem, ki opozarja tudi na to, da za pomoč pri 
odpravljanju škode po vetrolomu poiščite strokovnjake.

Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl

»Kriza ima kar nekaj stvari, ki nam niso všeč, 
prinaša pa tudi dobre stvari. Ena takih dobrih je, 
da postajamo človek človeku. Več se 
pogovarjamo, več se družimo, najdemo rešitev. 
Izredno sem ponosen na številne prireditve in 
dogodke v občini, ki jih organizirajo 
prostovoljci!«

Obvestilo
Občina Tržič na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za 
leto 2014 (Ur. l. RS, 1/13) obvešča, da bo Javni razpis za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja v Občini Tržič predvidoma objavljen 2. 1. 2014 na 
spletni strani občine http://www.trzic.si v rubriki Javni razpisi in 
pozivi. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in bodo 
prav tako dostopni na občinski spletni strani in pri Kmetijski 
svetovalni službi (g. Matjaž Meglič). 

 Župan Občine Tržič
 Mag. Borut Sajovic, l.r.

Stopnja brezposelnosti v občini Tržič je približno 11-odstot-
na, kar je v gorenjskem povprečju. »Zavedam se, da je to 
preveč, in želel bi si še več pobud na strani ponudnikov 
delovnih mest, katerim z dovoljenimi ukrepi trudi pomagati 
tudi občina. Treba pa je priznati še eno plat medalje, o kate-
ri ni moderno govoriti. Veliko ljudi imamo, ki delo iščejo 
samo fiktivno, v resnici pa nekateri spetno krmarijo z nabi-
ranjem različnih drugih finančnih virov. Zame so vse social-
ne pravice tudi dolžnosti. Seveda ima družba veliko odgo-
vornost do posameznikov, pogrešam pa to, da bi bili preje-
mniki pomoči pripravljeni kot aktivni občani oziroma pros-
tovoljci nekaj tega vrniti,« je dejal župan Borut Sajovic in 
pojasnil: »Ljudje v stiski se obrnejo po pomoč tudi k župa-
nu, in ko jih vprašam, če so za dodatno socialno pomoč 
pripravljeni pospraviti stole ali pomesti po tleh po kakšni 
prireditvi, večinoma odkorakajo iz pisarne. Prijetno pa me je 
presenetila gospodična, prosilka za dodatno pomoč, ki je 
bila v zares slabem položaju, gluhonema, podvržena nasilju 
v družini in ji niti nisem upal omeniti, če bi kdaj priskočila 
na pomoč kot prostovoljka. Vrnila se je s še nekaj prostovolj-
kami in skupaj so očistile atrij, oplele gredice ¼«

»Socialne pravice so tudi dolžnosti«
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Občina Tržič obvešča upravičence do dovolilnic za parkira-
nje, da naj po določilih Odloka o občinskih cestah in cestno-
prometni ureditvi v Občini Tržič vloge za izdajo dovolilnic 
za leto 2014 predložijo najmanj petnajst dni pred iztekom 
roka veljavnosti. 
Ker ob zaključku leta pričakujejo večje število vlog za izdajo 
dovolilnice, bodo v času prehodnega obdobja do 15. januar-
ja 2014 zagotovili in omogočili upravičencem, da uredijo in 
dokončajo postopke z dovolilnicami, v nadaljevanju pa rav-
nali v skladu z določbami Odloka. 

Poziv za upravičence dovolilnic za parkiranje
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Mateja Rant

»Ob 110. obletnici ustanovit-
ve tržiških Sokolov, narodno-
zavedne, domoljubne, šport-
ne in delavne organizacije 
dokazujemo, da duh Sokolov 
v Tržiču še živi,« je ob odpr-
tju obnovljenega Sokolskega 
doma poudaril župan Borut 
Sajovic. Obnova je bila po 
besedah predsednika SŠD 
Tržič Matjaža Dovžana vred-
na nekaj več kot 220 tisoč 
evrov, pri čemer upa, da jim 
bo nekaj sredstev uspelo 
nameniti še za nakup šport-
nih rekvizitov in opreme. 
Častni trak ob odprtju pre-
novljenega doma je prereza-
la 91-letna Zora Konič, nek-
danja članica sokolskega 
gibanja, ki je ob tej priložno-
sti zbranim priporočila: 
»Samo v telovadnico pojdite 
pa boste dolgo živeli.«
Obnovo spomeniško zašči-
tene stavbe ob samem vho-
du v mestno jedro, ki je 
eden izmed treh najstarej-
ših sokolskih domov v Slo-
veniji, so začeli sredi junija. 
Občina je namreč SŠD Tržič 
v začetku maja nakazala 
kupnino za bazen, ki so jo v 
skladu z dogovorom name-
nili za obnovo. Obnovili so 
vse vitalne dele zgradbe in 
uredili kletne prostore, kjer 
so garderobe in sanitarije. 
Nova je tudi streha, lepšo 
podobo so nadeli še vhodu v 

stavbo. »V Sokolnici smo 
zdaj dobili boljše razmere za 
vadbo, dvorana je lepa in 
varna. Pred obnovo se je 
namreč večkrat zastavilo 
celo vprašanje, ali je dvora-
na sploh še dovolj varna za 
vadbo, zdaj pa smo odpravili 
dvome,« je zadovoljen Mat-
jaž Dovžan. Že takoj po 
odprtju so v dvorani začeli 
izvajati organizirano vadbo 
za vse generacije, dejavnost 
pa so lahko nadaljevale tudi 
rekreativne skupine, ki se 
prav tako srečujejo v tej dvo-
rani. Večinski lastnik stavbe 

je SŠD Tržič, dvajsetodstot-
ni delež pa pripada Športni 
uniji Slovenije, katere član 
je tudi tržiško športno druš-
tvo. Dovžan pa je odgovoril 
tudi na namige, da se vedejo 
kot značilni Slovenci in 
denar vlagajo v »staro baj-
to«. »Sokolnica je kulturni 
spomenik in je vpisana v 
register kulturne dediščine 
pri ministrstvu za kulturo, 
zato zanjo veljajo posebna 
pravila. Stavba ima svoj sta-
tus in veliko zgodovinsko 
vrednost za Tržič,« je pou-
daril in dodal, da je to stav-

ba, ki so jo in jo bodo upo-
rabljali. 
Prireditev ob odprtju Sokol-
nice so tudi humanitarno 
obarvali, saj so zbrane dona-
cije obiskovalcev namenili 
tržiški enoti Varstveno-delo-
vnega centra Kranj. Kot je 
ob tem spomnila vodja ome-
njene enote Ana Gračnar, 
pa jim SŠD Tržič že leta 
omogoča tudi brezplačno 
uporabo tako Sokolnice kot 
bazena. To je za psihosocial-
ni razvoj njihovih uporabni-
kov, ki jih je ta čas 14, vital-
nega pomena, je še dodala.

Sokolski duh še živi
Po sedmih letih prizadevanj je Splošnemu športnemu društvu (SŠD) Tržič uspelo obnoviti 
spomeniško zaščiteno stavbo Sokolnico ob samem vhodu v mestno jedro, ki je eden izmed treh 
najstarejših sokolskih domov v Sloveniji.

Konec novembra so odprli prenovljeno stavbo Sokolnice. / Foto: Tina Dokl

Občina Tržič

Lani je Občina Tržič izvedla 
projekt prvega nogometnega 
igrišča z umetno travo pri 
Osnovni šoli (OŠ) Bistrica. 
Letos je sledilo nadaljevanje 
z ureditvijo celotnega šport-
nega igrišča, kjer sta glavni 
pridobitvi nova atletska steza 
v tartanski izvedbi in nova 
razsvetljava na igrišču. Poleg 
tega so obnovili navijaške tri-
bune, zaletišče in doskočišče 
za skok v daljino, tlakovali 
površino s pitnikom in 
namestili sodobno panelno 
ograjo za preprečevanje 
pogostega vandalizma. Za 
izvedbo investicije je Občini 
Tržič uspelo pridobiti sred-
stva Fundacije za šport v 
višini 47.520 evrov, kar pred-
stavlja približno četrtino 
celotne vrednosti investicije. 
Dobra zasedenost igrišča 
dokazuje, da je investicija 
potrebna in da je novo, sodo-
bno, obnovljeno igrišče dob-

ro sprejeto, saj so prejeli šte-
vilne pozitivne odzive s stra-
ni športne javnosti in upora-
bnikov, so pojasnili na 
občinski upravi. Z obnovlje-
nim igriščem so se bistveno 
izboljšale razmere za izvaja-
nje športne vzgoje za učence 
OŠ Bistrica ter za nogomet-
ni klub NK Tržič 2012, tudi 
za treninge v večernih urah. 
Športno igrišče bo v dopol-
danskem času na voljo za 
prednostno uporabo OŠ Bis-
trica, v popoldanskem in 
večernem času pa bo igrišče 
odprto za tržiške športne 
klube in druge uporabnike. 
Že v letu 2011 je Občina 
Tržič začela celostno uredi-
tev športnih objektov v obči-
ni. V Križah so obnovili igri-
šče in zgradili tartansko 
atletsko stezo, nogometno 
igrišče ter uredili košarkaš-
ko igrišča, sledila je ureditev 
notranje telovadnice v ska-
kalnem centru Sebenje za 
potrebe skakalnega kluba.

Obnovili igrišče  
pri OŠ Bistrica

Glavni letošnji pridobitvi sta nova atletska steza v tartanski 
izvedbi in nova razsvetljava na igrišču.

tržiški glas
Tržiški glas je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

Iz da ja Telj
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Od GO vOr na ured nI ca
Ma ri ja volč jak

urednIK
Suzana P. Kovačič

nO vI nar jI
alenka Brun, jože Košnjek, Suzana P. Kovačič, 
Samo lesjak, jasna Paladin, Mateja rant,  
vilma Stanovnik, Simon Šubic

OB lI KOv na za SnO va
jer nej Stri tar, Tri ci kel

Teh nIč nI ured nIK
Gre ga Flaj nik

FO TO Gra FI ja
Tina dokl, Gorazd Kavčič

vOd ja OGlaS ne Ga Tr Že nja
Ma te ja Žvi žaj 

Tr ži ški glas št. 1/let nik vIII je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 99, ki je iz šla 13. decembra 2013.
Brez plač no so jo pre je li vsi na roč ni ki Go renj ske ga gla sa in vsa go spo dinj stva v ob či ni Tržič, iz šla je v na kla di 24.400  
iz vo dov. Tisk: delo, d. d., Tiskarsko središče.  di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GOrenjSKI GlaS (ISSn 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri uradu rS za intelektualno 
lastnino. ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / direktorica: Marija volčjak / naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / redne priloge: Moja Gorenjska, letopis Gorenjska (enkrat letno), 
Tv okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: delo, d. d., Tiskarsko središče / naročnina: tel.: 04/201 42 41 / cena izvoda: 1,70 eur, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan ddv po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

Urad za urejanje 
prostora, Občina Tržič

Občina Tržič novega načina 
obdavčitve ne podpira, ker v 
primerjavi z NUSZ povečuje 
obremenitve za lastnike nep-
remičnin v naši občini. V pri-
merjavi z dosedanjim NUSZ 
bomo z novim davkom izgu-
bili velik del prepotrebnih 
investicijskih sredstev, davek 
pa bo plačevala tudi Občina 
za javne objekte (šole, vrtci, 
zavodi, igrišča itd.).
Davčna osnova bo posploše-
na tržna vrednost nepremič-
nine, ki jo je na podlagi Zako-
na o množičnem vrednoten-
ju nepremičnin (Uradni list 
RS, št. 50/2006 s spremem-
bami) določila Geodetska 
uprava Republike Slovenije 
(GURS). Za primer navaja-
mo le davčno stopnjo za rezi-
denčne stanovanjske nepre-
mičnine, ki je 0,15 odstotka 
od vrednosti. Za rezidenčno 
stanovanjsko nepremično se 
šteje, če ima zavezanec na 

dan 1. 1. leta, ko se odmerja 
davek, v njej prijavljeno stal-
no prebivališče oz. zaveza-
nec, ki ni državljan RS, prija-
vljeno stalno ali začasno pre-
bivališče, ali pa je bil za tako 
nepremičnino v preteklem 
letu v evidenci trga nepremič-
nin najmanj šest mesecev 
evidentiran najemni pravni 
posel neprofitne oddaje ali 
oddajanje na prostem trgu. 
Od leta 2010, ko je GURS 
lastnikom nepremičnin poši-
ljal informativne (poskusne) 
izračune posplošene tržne 
vrednosti nepremičnin, je 
prišlo do dveh večjih spre-
memb, ki so vplivale na nji-
hovo vrednosti. GURS je 
jeseni 2013 znižal vrednost 
stanovanjskih in poslovnih 
stavb za 10 do 30 odstotkov, 
občinska uprava pa je v okto-
bru in novembru 2013 na 
poziv GURS natančno pre-
gledala namensko rabo vseh 
zemljišč na območju Občine 
Tržič. Tako smo za prek 
21.250 parcel uskladili podat-

ke o stavbnih zemljiščih z 
novim Pravilnikom o določa-
nju zemljišč za gradnjo stavb 
(Uradni list RS, št. 66/2013), 
ki je bil sprejet v avgustu 
letos. To pomeni, da so se 
določila stavbna zemljišča za 
gradnjo stavb in stavbna 
zemljišča, kjer gradnja ni 
mogoča (strmi nakloni, 
hudourniki, varstveni pasovi 
gospodarske javne infrastru-
kture, naravne vrednote, kul-
turna dediščina ipd.). Za 
kakršnakoli pojasnila v zvezi 
z morebitnimi sprememba-
mi namenske rabe zemljišč 
smo dosegljivi na Uradu za 
urejanje prostora Občine 
Tržič.
Vrednost nepremičnin in 
namenska raba sta javno 
dostopni na http://prostor3.
gov.si/javni/, v splošni iskal-
nik je treba vtipkati le naslov 
ali številko objekta oz. par-
celno številko zemljišča. Vse 
spremembe podatkov o nep-
remičninah, ki vplivajo na 
izračun vrednosti nepremič-

nine (npr. površine stavbe, 
vrsta objekta ipd.) morajo 
lastniki nepremičnin urediti 
izključno na GURS, ki je 
pristojen za vodenje registra 
nepremičnin. Podatki v 
registru nepremičnin se 
tako dnevno spreminjajo. 
Vse spremembe, ki smo jih 
že posredovali na GURS, 
bodo v celoti upoštevane pri 
izračunu posplošene tržne 
vrednosti nepremičnin po 
15. decembru 2013.
Lastnikom nepremičnin bo 
GURS najkasneje do 1. feb-
ruarja 2014 poslal obvestila o 
podatkih o nepremičninah, 
posplošeni tržni vrednosti, ki 
je predpisana nepremični-
nam na dan priprave obvesti-
la, s pripisanim informativ-
nim podatkom o davčnih 
stopnjah in o izračunanem 
davku na nepremičnine. Za 
odmero davka za leto 2014 
bodo uporabljeni podatki, ki 
bodo v registru nepremičnin 
na GURS evidentirani na 
dan 1. aprila 2014.

Zakon o davku na nepremičnine
Davek na nepremičnine v letu 2014 je dejstvo, ki ga lahko ustavi le Ustavno sodišče Republike Slovenije. Z 
njim se med drugim ukinja dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

jutri dopoldne bo med 8. in 13. uro v okviru Tržnega dne v 
starem mestnem jedru Tržiča druženje s tržiškimi gasilci. 
Gasilska zveza Tržič pripravlja predstavitev novih tržiških 
gasilskih vozil,  praktični prikaz gašenja požara in kuhinjske-
ga olja, možnost nakupa gasilnika. Med 10. in 11. uro bodo 
gasilci izvedli prikazno vajo z reševanjem. za otroke bo 
delavnica, na kateri bodo sestavili svoj avto in barvali gasil-
ske pobarvanke. dogajanje bo spremljala maskota, trenut-
no še z imenom gasilec Samo, vendar mu boste obiskovalci 
poiskali drugo ime.

Gasilci na Tržnem dnevu
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Urad za urejanje 
prostora, Občina Tržič

Nadaljevanje gradnje »tržiš
ke obvoznice« se je časovno 
zamaknila, tudi zaradi viso
kih stroškov gradnje po 
prvotnih projektih, zato so 
se na upravi Občine Tržič 
odločili, da na trasi obvozni
ce uredijo dostopno cesto do 
ulic v starem mestnem jed
ru, ki so bile obnovljene v 

okviru projekta Prenova ulic 
v starem mestnem jedru – 1. 
faza v letih 2008–2009. 
Preostali razpoložljiv pros
tor so izkoristili za ureditev 
dodatnih parkirnih površin, 
hkrati so uredili tudi plato 
pred vhodom v Zdravstveni 
dom (ZD) Tržič.
Na začetku letošnjega so tako 
začeli izvajati ureditvena dela 
v strugi na desnem bregu 
vodotoka Mošenik zaradi 

zavarovanja brežine. Izvedba 
je obsegala ureditev desne 
brežine odseka gorvodno od 
mostu pri ZD Tržič (zid iz 
kamna v betonu), ki se nave
zuje na že izvedeno ureditev 
struge dolvodno od mostu 
pri ZD Tržič ter na obstoječi 
betonski zid gorvodno do 
naslednjega mostu. Hkrati so 
uredili krajši odsek leve bre
žine vodotoka. Občina Tržič 
je financirala del te investicije 

v višini 62.691,10 evra, enak 
delež je zagotovila država ozi
roma Agencija RS za okolje.
Po zaključku del na ureditvi 
vodotoka Mošenik so začeli 
izvajati gradbena dela na tra
si dostopne ceste, in sicer od 
že izvedene ureditve pod ZD 
Tržič pred mostičkom na 
Kovaški ulici do mostu čez 
Mošenik pod Golobom. Ure
dilo se je asfaltirano vozišče v 
širini petih metrov in v dolži
ni približno dvesto metrov z 
navezavo prek mostu na uli
co Za Mošenikom. Ob vozi
šču je novih 44 parkirnih 
mest, tik pred prehodom na 
most pod Golobom pa je ure
jeno tudi obračališče. Izvedli 
so tudi odvodnjavanje zaled
nih meteornih voda, nadviša
li preostali obstoječi zid v 
strugi Mošenika, postavili 
čez dvesto metrov novih 
kovinskih varovalnih ograj, v 
teku je še postavitev svetilk 
javne razsvetljave. 
Obnovljeni so tudi vstopni 
plato pred vhodom v ZD in 
lekarno ter obe dostopni 
poti. Hortikulturno sta se 
uredila zelenica pred ZD in 
zeleni pas ob strugi Mošeni
ka. Na celotnem območju so 
namestili prometno signali
zacijo. V prihodnjem letu je 
predvideno, da bodo del 
novih parkirnih mest name
nili časovno omejenemu 
parkiranju (modra cona), saj 
občinska uprava ugotavlja, 
da je novo parkirišče med 
uporabniki izredno priljub
ljeno. Vrednost vseh izvede
nih del je bila 275.210 evrov.

Uredili okolico 
zdravstvenega doma
Na območju tržiškega zdravstvenega doma so pridobili dodatna  
parkirna mesta, zaključili urejanje ulic v starem mestnem jedru in izboljšali 
dostopnost, kar je razbremenilo promet na Trgu svobode.

Marinka Damjan, 
predsednica društva 
SVIT Tržič

V Tržiču je jeseni potekalo 
srečanje podeželskih žena in 
kmetic Gorenjske, na kate
rem je bilo enajst predstav
nic društev iz Gorenjske. 
Srečanje je potekalo v Kul
turnem domu Križe, kjer 
smo imeli sprejem in kratek 
kulturni program, v katerem 
so sodelovali ansambel Fan
tje treh bregov iz Podljubelja 
in igralec David Ahačič iz 
Kulturnega društva Kruh 
Križe. Navzoče so prisrčno 
nagovorili župan občine 
Tržič Borut Sajovic, vodja 
oddelka za kmetijsko sveto
vanje Tomaž Cör, predsed
nik Krajevne skupnosti Kri
že Slavko Bohinc in lokalna 
svetovalka za kmečko druži

no in dopolnilne dejavnosti 
Milena Črv. Po kulturnem 
delu je bil organiziran ogled 
Tržiškega muzeja in Kurni
kove hiše, kjer so svoje izdel
ke predstavile tudi članice 
društva SVIT. Srečanje smo 
sklenili s skupnim kosilom v 
restavraciji Raj, kjer smo si 
ob prijetnem druženju izme
njali izkušnje in si zaželeli 
nasvidenje do naslednjega 
srečanja. Ob tej priložnosti 
bi se rada zahvalila vsem, ki 
so pomagali pri organizaciji 
tega srečanja. Še posebej gre 
zahvala občini Tržič, Kmetij
ski zadrugi Križe ter Turisti
čno promocijskemu in infor
macijskemu centru Tržič, ki 
so s finančnimi sredstvi 
pomagali pri izpeljavi dogod
ka. Zahvala tudi Muzeju 
Tržič in Varstveno delovne
mu centru Tržič.

Srečanje kmetic 
Gorenjske

Samo Lesjak

Predstavljena sta bila evrop
ska projekta Ensure in LoCa
Re, ki sta povezana z ener
getsko sanacijo stavb, uvaja
njem novih, okoljsko prijaz
nih rešitev ter s tem večje 
ekonomske učinkovitosti. 
Tako je Medard Hafner 
predstavil projekt Energetska 
varčnost v starih mestnih 
jedrih, s katerim je pokazal, 
da je učinkovita raba energi
je in uporaba obnovljivih 
virov možna tudi v starih 
mestnih jedrih in na objek
tih – kulturnih spomenikih v 
mestnih središčih, vendar le 
ob sodelovanju in upošteva
nju strokovnih usmeritev 
konservatorske službe ter 
dobro pripravljenega projek
ta. Želeni cilji projekta so 
uvajanje lokalnih obnovljivih 
virov energije, kot so lesna 
biomasa, bioplin in geoter
malna energija, uvajanje 
daljinskega ogrevanja, zame
njava fosilnih goriv za obno
vljive vire energije, zmanjša
nje porabe energije, razbre

menitev okolja, manjši izpu
sti CO2, zmanjšanje stroškov 
ogrevanja ter boljše počutje 
in razmere za bivanje v stav
bah. Dušan Remic se je nato 
posvetil razlagi tehničnih 
posebnosti pri obnovi objek
tov kulturne dediščine. Iska
nje najbolj optimalnih ukre
pov učinkovite rabe energije 
na posameznih objektih 
namreč poteka v soglasju z 
Zavodom za varstvo kultur
ne dediščine Slovenije.
Po obeh predstavitvenih 
predavanjih pa se je razvila 
zanimiva diskusija, saj so 
številni obiskovalci strokov
njakom postavili konkretna 
vprašanja glede energetske 
sanacije stavb. V razpravi, v 
kateri sta sodelovala tudi 
Mateja Hafner Dolenc ter 
župan Borut Sajovic, so se 
tako dotaknili mnogih prak
tičnih ukrepov, kot so tes
njene in zamenjava oken, 
toplotna izolacija zunanjih 
sten in podstrešij, uporaba 
in namestitev toplotnih 
črpalk ter sončnih kolektor
jev, ki naj estetsko ne kazijo 

mestnega jedra, ter obenem 
opozorili na probleme, kot 
so mnoga slabo izolirana, 
premrzla in preveč vlažna 
stanovanja ter posledično 
previsoki stroški ogrevanja.
Diskusija se je zaključila s 
skupno ugotovitvijo, da reši
tve glede energetske učinko

vitosti v mestnih jedrih 
obstajajo, vendar niso sploš
ne – treba se je posvetiti 
posameznemu primeru oz. 
objektu, na njem poiskati 
primerno konkretno rešitev, 
ki pa bo v skladu s širšo 
energetsko shemo celotnega 
mestnega jedra.

Energetska varčnost  
v mestnih jedrih
V organizaciji Regionalne razvojne agencije Gorenjske je konec novembra v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja potekala delavnica o energetski učinkovitosti v starih mestnih jedrih Gorenjske.

Strokovnjaki so predstavili nekaj konkretnih energetskih 
rešitev v starih mestnih jedrih. / Foto: Luka Rener

Simon Šubic

Prihodnji teden, natančneje 
19. decembra, se začenja 
»pirotehnična sezona«, torej 
obdobje, v katerem je dovol
jena prodaja pirotehničnih 
izdelkov kategorije 1, katerih 
glavni učinek je pok (t. i. 
pasje bombice oziroma 
izdelki, ki imajo največ 0,8 
grama eksplozivne mase). A 
pozor: njihova uporaba je 
dovoljena šele od 26. decem
bra naprej in vse do 2. janu
arja. »Pomembno je tudi 
vedeti, da lahko mladoletni
ki do 14. leta starosti te 
izdelke uporabljajo le pod 
nadzorstvom staršev ali skr
bnikov,« dodaja Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. Za 
kršitev je sicer za posamez
nike predvidena globa od 
400 do 1200 evrov.
Ob tem velja opozorilo, da 
so petarde in drugi piroteh
nični izdelki kategorije 2 in 
3, katerih glavni učinek je 
pok, v Sloveniji prepoveda
ni že nekaj let. Izjema so 
tisti ognjemetni izdelki 
kategorije 2, ki predstavlja
jo majhno nevarnost, pov

zročajo nizko raven hrupa 
in so namenjeni uporabi na 
omejenih območjih na pro
stem. Tipični izdelki te vrs
te so rimske svečke, maj
hna ognjemetna kolesa, 
bengalične bakle, baterije 
in kombinacije, rakete in 
podobno. Te izdelke lahko 
mladoletniki do 16. leta sta
rosti uporabljajo le pod 
nadzorstvom staršev ali skr
bnikov, dodaja Kos. V praz
ničnih dneh je torej njihova 
uporaba dovoljena, vendar 
ne v strnjenih stanovanj
skih naseljih, zgradbah in 
vseh zaprtih prostorih, v 
bližini bolnišnic, v prevoz
nih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, na 
katerih potekajo javni shodi 
in javne prireditve. 
»Nepremišljena, neprevid
na in objestna uporaba piro
tehničnih izdelkov povzroči 
tudi telesne poškodbe, kot 
so opekline, raztrganine 
rok, poškodbe oči in podob
no, prav tako pirotehnični 
izdelki ne motijo le mnogih 
ljudi, temveč tudi živali in 
onesnažujejo okolje,« še 
opozarjajo policisti. 

Pirotehnika dovoljena 
šele po božiču

Uporaba petard je v Sloveniji prepovedana že od leta 2008. 
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Jože Košnjek

Dvorana Kulturnega centra v 
Tržiču še nikdar po odprtju 
ni bila tako polna kot v pet-
ek, 22. novembra, ko je bil v 
njej slavnostni koncert 
domačega pevskega zbora 
Gorščaki ob peti obletnici 
delovanja. Kdor ni bil dovolj 
zgodaj v dvorani, je moral 
stoje spremljati koncert, kar 
pa ob ubranem petju zbora 
in glasbenih presenečenjih 
pevcev ni bilo težko. Zadnjo 
pesem so skupaj s pevci 
zapele tudi njihove soproge!
Pobudo za ustanovitev pev-
skega zbora so dali člani 
Združenja vojaških gorni-
kov Slovenije iz Tržiča leta 
2008, ko sta bila Slovenija 
in Bled izbrana za organiza-
torja 25. kongresa mednaro-
dne federacije vojaških gor-
nikov (IFMS) leta 2010. Ko 
se je gorniškim pevskim 
zanesenjakom pridružil 

zborovodja Jože Tišler, se je 
po nekajmesečnih vajah 
novi pevski zbor v začetku 
leta 2009 prvič predstavil 
javnosti. Izbrali so tudi ime 
zbora. Ko jih je slišal legen-
darni partizanski diverzant 
in član Združenja vojaških 
gornikov Srečko Tušar iz 
Škofje Loke, je dejal: Saj 
pojejo kot pravi gorščaki! 
Tako so tržiški pevci po 
Tušarjevi zaslugi postali 
Gorščaki. Zbor je pod Tiš-
lerjevim vodstvom zorel, 
napredoval in nastopal. Kot 
prvi je zapel himno sloven-
skih vojaških gornikov. 
Besedilo zanjo, žal zadnje v 
svojem življenju, je napisal 
Zvonko Čemažar, legendar-
ni pisec besedil za Avsenike, 
uglasbil pa jo je Jože Tišler. 
Gorščaki so prepevali slo-
venske vojaške, gorniške in 
domoljubne pesmi na kon-
gresu mednarodne vojaške 
gorniške federacije na Bledu 

in na prireditvah Združenja 
vojaških gornikov Slovenije, 
na odprtju obnovljene kade-

tnice v Mariboru, v velepos-
laništvu Republike Italije v 
Ljubljani ob odprtju razsta-

ve o Dolomitih, kjer jih je 
poslušal tudi sloviti alpinist 
Reinhold Messner, in letoš-

njo jesen v Marostici pod 
pogorjem Ortigara v Italiji, 
kjer se je bojeval tudi slavni 
avstro-ogrski 17. pešpolk 
kranjskih Janezov. V Maro-
stici se je začelo sodelovanje 
s pevskim zborom italijan-
skih alpinov, ki bo jeseni 
prihodnje leto obiskal Tržič. 
Izdali so zgoščenko, za kate-
ro so v italijanščini posneli 
eno od najbolj znanih gorni-
ških pesmi La Montanara. 
Gorščaki redno pojejo na 
prireditvah, slovesnostih in 
revijah v domači občini, 
pred koncem leta pa bodo 
tudi letos zapeli stanoval-
cem doma starejših v Bistri-
ci pri Tržiču. Pevovodja Jože 
Tišler govori o svojih Gor-
ščakih s spoštovanjem: Pri-
zadevni so in vztrajni. Ne 
odnehajo, čeprav morajo 
posamezne dele pesmi 
zapeti tudi stokrat. Užitek je 
sodelovati z njimi, saj so 
tudi iskreni prijatelji.
Predsednik Združenja vojaš-
kih gornikov Slovenije briga-
dir Janez Kavar je zboru izro-
čil plaketo Združenja, Gor-
ščakom pa se je za vse, kar so 
dobrega storili za Slovenijo, 
za Tržič, za domoljubje in 
slovensko pesem zahvalil 
župan Borut Sajovic. 

Gorščaki na prazničnem koncertu
Pevski zbor Združenja vojaških gornikov Slovenije pod vodstvom Jožeta Tišlerja z imenom Gorščaki je v petih letih dozorel  
v izvrsten pevski zbor.

Pevski zbor Gorščaki z zborovodjo Jožetom Tišlerjem med jubilejnim koncertom. / Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič

Zveza kulturnih organizacij 
Tržič in JSKD, območna 
izpostava Tržič, sta na oblet-
nico rojstva Franceta Prešer-
na, 3. decembra, v tržiškem 
Kulturnem centru organizi-
rala prireditev Ta veseli dan 
kulture. Podelili so Kurniko-
va priznanja, najvišje občin-
ske nagrade za delovanje v 
tržiškem kulturnem ljubitelj-
stvu. Premierno so predvajali 
dokumentarna filma iz cikla 
Filmski portreti tržiških lju-
biteljskih kulturnikov, s kate-
rima so se poklonili Marini 
Bohinc in Janezu Slaparju – 
Temšaku za njuno delo na 
področju tržiške ljubiteljske 
kulture. Oba sta tudi letošnja 
dobitnika posebnega Kurni-
kovega priznanja, Marina 
Bohinc tudi dobitnica Plakete 
občine Tržič. Posebno Kurni-
kovo priznanje sta prejela 
tudi Marija Petek in posthu-
mno Mihael Petek, tržiška 
kronista, ki sta s strokovnos-
tjo, z izredno energijo in pre-

danostjo Tržiču vrsto let raz-
dajala svoje znanje, izkušnje, 
ugotovitve in spoznanja. 
Četrto Kurnikovo priznanje 
je prejel Franci Podlipnik za 
dolgoletno uspešno in stro-
kovno vodenje Pihalnega 
orkestra Tržič.

Srebrno Kurnikovo plaketo 
je prejela starejša Otroška 
folklorna skupina Karavanke 
z mentorico Sašo Meglič 
zaradi uspehov, doseženih v 
zadnjem letu, ki so plod 
večletnega skrbnega mentor-
skega dela, izobraževanja, 
iskanja novega, ohranjanja 
starega in prenašanja kultur-
nih praks iz preteklosti v 
sedanjost in s starih na mla-
de. Srebrno Kurnikovo pla-
keto so podelili tudi tea tru 
8.b in njihovi mentorici Mar-
ji Bohinjec, ki se je razvil iz 
osnovnošolskega izbirnega 
predmeta gledališki klub na 
OŠ Bistrica, v njem pa so 
Nika Meglič, Gaja Pazlar, 
Nejc Pogačnik, Benjamin 
Štangar in Domen Jančič 
pod mentorstvom Marje 

Bohinjec razvijali svoje talen-
te. Jubilejne Kurnikove znač-
ke in značke tržiški zmajček 
so nekaterim posamezni-
kom že podelili na  društve-
nih prireditvah. 
Dokumentarna filma o Mari-
ni Bohinc in Janezu Slaparju 
– Temšaku so v produkciji 
Studia Boutique pripravili 
Mira Kramarič, Janez Kikel in 
David Ahačič in sodita med 
lani in predlani posneta film-
ska pričevanja, v katerih so 
bili predstavljeni tudi Franci 
Šarabon, Miro Vrhovnik, 
Karel Ahačič v kulturnem in 
družabnem utripu Tržiča v 
polpretekli zgodovini.

Ta veseli dan kulture
Že štirideseta podelitev Kurnikovih nagrad in premiera dokumentarnih filmov, s katerima so se poklonili 
Marini Bohinc in Janezu Slaparju – Temšaku za njuno delo na področju tržiške ljubiteljske kulture.

Del letošnjih dobitnikov Kurnikovih priznanj, od leve Marja 
Bohinjec in mladi člani teatra 8.b, Saša Meglič, Janez 
Slapar – Temšak, Marina Bohinc in predsednica ZKO Tržič 
Metka Knific / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

V kulturnem domu v Ter-
mah Zreče je konec novem-
bra potekalo državno sreča-
nje pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž pod 
naslovom Pevci nam pojejo, 
godci pa godejo. Prireditve, 
ki jo vsako leto prireja Javni 
sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti z name-
nom predstavljanja pous-
tvarjalcev pevskega in god-
čevskega izročila, se je ude-
ležilo 13 skupin, ki so bile 
izbrane na podlagi zvočnih 
posnetkov letošnjih regij-
skih srečanj pevcev in god-
cev. Med izbranimi pred-
stavniki so bili po odlični 
oceni dr. Mojce Kovačič 
tudi pevci ljudskih pesmi 
Kulturnega društva Jerbas 
iz Tržiča. Pevci so se na 
državnem srečanju predsta-
vili z večglasnim petjem 
ljudske pesmi Dečva je v 
Ruteču trebiva in gorenjske 

ljudske Lepšga dekleta ni na 
svet. Uvrstitev na državno 
srečanje je bilo zanje, izbra-
ne predstavnike Gorenjske, 
že tretje, prvič so bili za 
državno srečanje izbrani 
leta 2008. Skupina sedmih 
pevcev in petih pevk v zdaj-
šnji zasedbi, ki delujejo pod 
umetniškim vodstvom Met-
ke Knific, se lahko pohvali z 
izdajo zgoščenke Stare pes-
mi iz mladih ust, s predsta-
vitvijo celovečernega samo-
stojnega koncerta Tri zgod-
be – tri usode in z večkrat-
nim sodelovanjem v oddajah 
na Radiu Slovenija in Radiu 
Ognjišče. Ker si želijo ljud-
sko pesem z mladostniškim 
žarom prenašati  in pous-
tvarjati še naprej, v decem-
bru 2013 pripravljajo tudi 
nov samostojen celovečerni 
koncert z naslovom Moški so 
drugačni. Ženske tudi (pod-
naslov: Šaljivi motivi iz 
pesemskega izročila) in 
izdajo nove zgoščenke. 

Jerbas na državnem 
srečanju
Pevci KD Jerbas so tretjič nastopili na  
državnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž.
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Metka Knific:  
"V štirih desetletjih 
smo s podelitvijo 
Kurnikovih priznanji 
želeli pokazali in 
dokazati, da cenimo 
trud naših ljubiteljskih 
kulturnih ustvarjalcev. 
Nemogoče je,  
da bi z njimi nagradili 
vse, ki ste v okviru 
ljubiteljskega 
kulturnega delovanja 
pomembno 
zaznamovali kulturni 
utrip v občini, a trudili 
smo se, da vsaj 
najvidnejših ne bi 
prezrli."

"40 let mineva, kar v Tržiču kulturnikom 
podeljujemo priznanja, ki smo jih poimenovali 
po domačinu - ljudskemu pesniku in kolarju - 
Vojtehu Kurniku, rojenemu pred 187 leti v hiši, 
kjer se je po domače reklo pri Rôdarju. Bil je 
človek, ki je zaznamoval kulturno preteklost 
Tržiča, človek, ki zaznamuje tudi kulturno 
sodobnost. Njegove pesmi so namreč vsaj med 
nekaterimi Tržičani žive še danes."
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Suzana P. Kovačič

Dr. Irena Mrak in dr. Matevž 
Novak sta avtorja vodnika z 
naslovom Dovžanova sotes-
ka, geologija in površje. Vod-
nik je založila Občina Tržič, 
na voljo je v Turistično pro-
mocijskem informacijskem 
centru Tržič. »Dovžanova 
soteska je zanimiva zaradi 
geološke zgradbe in geomor-
fološke dediščine, raznolike 
vegetacije. Vse to je leta 1988 
vodilo v zavarovanje Dovža-
nove soteske. Kar vidimo 
danes, je geološko gledano 
samo trenutek v zgodovini. 
Dovžanovo sotesko moraš 
raziskovati v vsakem letnem 
času, vsakem vremenu, tudi 
ko je okovana v led. Vse to so 
dejavniki, ki jo danes preob-
likujejo,« je uvodoma pove-

dala Irena Mrak, s tem, kak-
šno je bilo površje soteske v 
preteklosti, pa se je več 
ukvarjal Matevž Novak. Vsa-
ka kamnina v soteski pripo-
veduje svoj del zgodbe o nek-
danjih morjih, morskih gre-
benih, obalah in pisanih 
puščavah. Vodnik je pripo-
moček za »branje« te zgod-
be. V prvem delu je predstav-
ljena geološka zgodovina 
Karavank in Dovžanove sote-
ske ter oblikovanje površja, 
drugi del pa je vodič po geo-
loških zanimivostih, ki jih 
lahko vidimo ob razgledni 
učni poti ter beremo o njih 
na informacijskih tablah.

Ureditev spominskega 
parka Mauthausen
Za diplomsko nalogo si je 
Maja Avsenek na Višji stro-

kovni šoli za gostinstvo in 
turizem Bled izbrala temo 
Vključevanje spominskega 
parka Mauthausen s sobo v 
turistično ponudbo Tržiča. 
Izhajala je iz tega, da spomin-
ski park trenutno ni zadostno 
vključen v turistično ponud-
bo, pri pisanju naloge pa je 
sledila cilju, kako obogatiti 
turistično ponudbo. »Sto šest-
deset anketirancev sem vpra-
šala, koliko je po njihovem 
mnenju »zgodba« pomem-
bna za promocijo. 82 jih je 
odgovorilo, da je zelo pomem-
bna,« je podkrepila Avsene-
kova in raziskovala, kakšne 
»zgodbe« ponuditi individu-
alnim obiskovalcem in različ-
nim skupinam, kako obliko-
vati višino vstopnine in obis-
kovalcem za vstopnino ponu-
diti še kaj več, npr. sok v gosti-

šču Koren ¼  Več bi moralo 
biti dežurstev v času sezone, 
na voljo bi morali biti 
MP4-predvajalniki za vodenje 
po parku, park bi moral biti 
bolje urejen. Njena ideja je 
tudi rekonstrukcija barak, 
čeprav bi za to potrebovali 
soglasje zavoda za spomeniš-
ko varstvo in investitorja. Na 
predstavitvi je bil tudi Jože 
Romšek, ki je povedal, da 
imata skupaj s Slavkom 
Hočevarjem prek sto fotogra-
fij Mauthausna. »Ideja je, da 
bi ob 70-letnici osvoboditve 
koncentracijskega taborišča 
leta 2015 pripravili večjo raz-
stavo. Zdaj je spominska soba 
precej uboga, premalo ima 
vsebine, predmetov,« je dejal 
Romšak in dodal, da imata 
kar nekaj slik objavljenih na 
spletni strani podljubelj.si.

Kamen kot odprta knjiga
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja so predstavili vodnik Dovžanova soteska, geologija in površje ter 
predlog zanimivejše ureditve spominskega parka Mauthausen.

Od leve Maja Avsenek, bibliotekar Nejc Perko, Matevž 
Novak in Irena Mrak / Foto: Tina Dokl

»Ilustracija na platnicah vodnika Dovžanova soteska je 
mišljena kot pozitivna provokacija,« je dejal Matevž Novak. 

Tržič – V Dvorani tržiških olimpijcev bo v četrtek, 26. decem-
bra, ob 19. uri božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra 
Tržič Zimska rapsodija. Težišče koncerta bo v izvedbi ene 
najpopularnejših klavirskih solističnih skladb 20. stoletja, 
Rapsodije v modrem G. Gerswhina, ki jo bo izvedel gostujo-
či solist Marjan Peternel, večkratni diplomant ljubljanske 
Akademije za glasbo (kompozicija, glasbena teorija, klavir). 
Poleg modre se bo leto 2013 iztekalo še v barvah dveh teme-
ljnih opernih skladateljev iz obdobja romantike, katerima se 
bodo na koncertu poklonili ob praznovanju dvestote oblet-
nice njunega rojstva. Richard Wagner bo obiskovalce s svo-
jo škrlatno tančico skrivnosti popeljal v svet germanske 
mitologije, z druge strani pa boste zaslepljeni od zlatega 
blišča ter muzikalnega glamurja Guiseppeja Verdija. Vrh 
»božične jelke«, katero bo krasil žlahtni izbor glasbenih 
barv, bodo na koncu opremili še s sijočo zvezdo melodij, ki 
so v prazničnem času nepogrešljive. 

Zimska rapsodija Pihalnega orkestra Tržič

Pihalni orkester Tržič pripravlja nepozaben večer.

V Domu Petra Uzarja je bila pred kratkim ponovitev koncerta 
S pesmijo po Koroški. Poleg Mešanega pevskega zbora Kres 
je nastopila tudi moška vokalna skupina Plamen. Koncert je 
organiziralo Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor.

S pesmijo po Koroški

Prijeten četrtkov popoldan z lepo zapeto pesmijo / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

"Programi medgeneracij-
skega učenja, ki so pilotno 
prvič potekali v zadnjem 
tednu novembra, so vsebo-
vali skrbno načrtovane, vse-
binsko pestre dejavnosti, ki 
so generacije povezovale pri 
izmenjavi znanja in izku-
šenj v obojestransko korist. 
Uporabili smo tri modele 
medgeneracijskega sodelo-
vanja: programe, kjer bodo 
starejši delovali kot mentorji 
in svetovalci mlajšim; pro-
grame, kjer bodo mlajši pre-
našali svoje znanje na starej-
še, in programe, v katerih si 
bodo heterogene skupine 
mlajših in starejših s skup-
nim učenjem prizadevale za 
izboljšanje življenja v skup-

nosti," je povedala Metka 
Knific, direktorica Ljudske 
univerze Tržič. Za ustanav-
ljanje Centrov medgenera-
cijskega učenja na Ljudskih 
univerzah po Sloveniji so se 
na Zvezi Ljudskih univerz 
Slovenije odločili, ker so 
prepričani, da bo tako orga-
nizirano učenje učinkovito 
povezalo različne generacije 
in pozitivno vplivalo na 
pogosto negativna stališča, 
ki jih imamo ljudje do pri-
padnikov drugih generacij. 
Častni ambasadorji Ljudske 
univerze Tržič so župan 
Občine Tržič mag. Borut 
Sajovic, pevka Helena Blag-
ne, smučar Bojan Križaj in 
vrhunski poznavalec oblačil-
ne dediščine Slovencev dr. 
Bojan Knific.

Modrosti starejših, 
radosti mladih
Pri Ljudski univerzi Tržič so ustanovili Center 
medgeneracijskega učenja Gorenjska.
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Samo Lesjak

Vseh prejemnikov priznanj, 
ki sta jih podeljevala župan 
Borut Sajovic ter predsednik 
Rdečega križa Tržič Igor 
Grguraš, je več kot sto. Mnogi 
so kri darovali že več kot tride-
setkrat, prav poseben aplavz 
pa je prejela Majda Mihovec, 
ki je kri darovala že kar stopet-

krat. Priznanja so zasluženo 
prejeli prav vsi darovalci krvi, 
Območno združenje Rdečega 
križa Tržič pa ob tej priložno-
sti prosi vse občane, katerih 
darovanje krvi morda ni bilo 
zabeleženo, naj se javijo na 
izpostavi Rdečega križa, kjer 
bodo poskrbeli za pravilen 
zapis ter zaslužena priznanja. 
Obiskovalci, ki so dvorano 

Kulturnega centra napolnili 
do zadnjega kotička, so lahko 
uživali tudi v bogatem zabav-
no-kulturnem programu, v 
katerem so sodelovali – kar je 
še posebej razveseljivo – pred-
vsem mladi. Z odličnimi nas-
topi so se tako predstavili člani 
Otroške folklorne skupine 
Karavanke, plesalci in plesal-
ke Plesnega studia Špela ter 

Plesnega kluba Tržič, harmo-
nikarji Glasbene šole Tržič, 
recitatorji Podružnične osno-
vne šole Lom, nastopil pa je 
tudi Pevski zbor Dobrča. Na 
prireditvi, ki jo je sproščeno 
povezoval David Ahačič, so 
obenem zbirali tudi prostovolj-
ne prispevke in hrano ter tudi 
na ta način pomagali mno-
gim v stiski.

Dobro se z dobrim vrača
V Kulturnem centru Tržič je zadnji petek v novembru potekal humanitarni koncert Dobro se z dobrim 
vrača, na katerem so podelili priznanja krvodajalcem domače občine, ki nesebično rešujejo življenja.

Nagrajeni krvodajalci tržiške občine na odru Kulturnega centra / Foto: Luka Rener
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Saša Meglič, 
predsednica društva

Leto 2013 je bilo za Folklor
no skupino Karavanke zelo 
uspešno. Vseh pet skupin, 
ki delujejo v društvu, se je 
predstavilo na območnem 
srečanju folklornih skupin. 
Kar dve otroški skupini, 
mladinska in odrasla skupi
na so bile izbrane na regij
sko srečanje folklornih sku
pin, starejša otroška skupi
na pa je dosegla celo držav

no raven, za kar je prejela 
srebrno Kurnikovo plaketo 
za posebne dosežke v letu 
2013. Na (med)območnem 
srečanju pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž 
sta nastopili tudi pevska in 
godčevska skupina.
Za nami je lepo število na
stopov v domačem kraju in 
po Sloveniji. Tržič in barve 
slovenske zastave pa je odra
sla skupina zastopala v tuji
ni na mednarodnem folklor
nem festivalu v Estoniji, kar 
je bilo prav posebno dožive
tje, obenem pa nagrada za 
prizadevno delo v celotni 
sezoni.
Za nami je tudi kar nekaj 
uspešno izvedenih projek
tov. Starejša otroška folklor
na skupina Karavanke je 
izdala koledar za leto 2014. V 
skupini dajemo poudarek 

načinu življenja otrok v 19. 
in prvi polovici 20. stoletja. 
Otroci na vajah spoznavajo, 
kako so otroci živeli nekoč, 
katere igre so se igrali, kako 
so bili oblečeni, s čim so se 
preživljali, katere stvari so 
jim nekoč predstavljale veli
ke dobrine in podobno. Vse 
to je za otroke v današnjem 
času težko predstavljivo, ven
dar po drugi strani zelo zani
mivo. Ravno zaradi tega smo 
se odločili, da izdamo kole
dar z omenjeno tematiko. 

Koledar predstavlja vsakdan
jik kmečkih otrok na začetku 
20. stoletja, ki se odraža tako 
v kostumski podobi kot v 
sami vsebini izbranih foto
grafij. Prikazana so vsakdan
ja kmečka opravila in otroška 
igra omenjenega časa v vseh 
letnih časih. Fotografije, ki 
krasijo koledar in številne 
fotografije, ki so še nastale 
ob tem, smo pokazali na raz
stavi, ki je bila na ogled od 11. 
do 16. novembra. Na razstavi 
so bila na ogled tudi pokriva
la in robčki, ki so jih v okviru 
še enega projekta izdelale 
naše članice Marta Meglič, 
Andreja Šmid, Danica 
Meglič in Rina Golja. Vse 
peče, avbice in robčki so v 
celoti izdelani ročno, krasijo 
pa jih bogate vezenine. S tem 
je društvo veliko pridobilo, 
saj je nakup tovrstnih pokri

val velik finančni zalogaj.
Sama sem se lotila še enega 
projekta. Na podlagi ogledov 
območnih in regijskih sre
čanj, ki sem jih v preteklih 
letih spremljala kot regijska, 
v letošnjem letu pa kot drža
vna strokovna spremljevalka 
otroških folklornih skupin, 
sem se odločila, da z vsemi 
skupinami v društvu posna
memo zgoščenko o metodi
ki učenja ljudskega plesa in 
prilagajanju plesov odraslih 
otrok različnih starosti. Zgo

ščenka je posneta v izobra
ževalne namene in bo, vsaj 
želim si tako, v pomoč šte
vilnim vodjem po Sloveniji, 
ki si želijo kakovostno pous
tvarjati slovensko plesno 
izročilo. 
Organizirali smo tudi delav
nice, na katerih smo obisko
valce učili polko in valček in 
moram priznati, da je bilo 
prav zabavno. Pripravili pa 
smo tudi letni koncert druš
tva, na katerem so se kot 
gosti predstavili člani Fol
klorne skupine Ajda iz Bes
nice.
Za vse uspehe, ki jih je druš
tvo doseglo, bi se rada 
zahvalila vodjem skupin, 
plesalcem, pevcem, god
cem, staršem otrok, Občini 
Tržič in Javnemu skladu RS 
za kulturne dejavnosti. Brez 
vas nam to ne bi uspelo. 

Naše uspešno leto
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke iz Tržiča deluje že od leta 
1966. V tem času se je v društvu zvrstilo že lepo število plesalcev,  
pevcev, godcev in vodij. Bilo je ogromno projektov, nastopov, gostovanj, 
delavnic ... in tudi uspehov. 
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Suzana P. Kovačič

Tradicionalna prireditev 
Župnijske karitas Križe je 
bila na prvo adventno nedel
jo. Čez Tržič ga ni, je najprej 
zaigral ansambel Zarja, mla
da pevka Tea Drobnič je nav
dušila z izvedbo pesmi Ale
luja, še mlajši Gašper Komac 
s harmoniko pa je prvič nas
topil pred tako številno publi
ko. Nastopili so tudi glasbe
na skupina Vocabela, duet 
Jaša in Žiga Krese, hišni 
ansambel Avsenik, Romana 
in Žigan Krajnčan, pianistka 
Lana Petrovič, Otroški pevski 
zbor Čebele in Mladinski 
zbor OŠ Križe, za smeh pa je 
poskrbela domača skupina 
Smeh. Prireditev sta povezo
vala Štefanija Grašič in David 
Ahačič, ki sta poudarila, kako 
pomembna je vera v sočlove
ka. S prostovoljnimi prispev
ki in izkupičkom od proda
nih adventnih venčkov – pro
stovoljci Karitas so jih nare
dili kar 120 – bodo pri Žup
nijski karitas pomagali 
pomoči potrebnim sokraja
nom. »Lani smo skupaj zbra
li 3500 evrov, od tega sedem

sto evrov z lastno akcijo izde
lovanja in prodaje adventnih 
venčkov. Brez vaše dobrote 
tega ne bi zmogli,« se je 
Župnijska karitas Križe 
zahvalila obiskovalcem. 
Letos so z dobrodelnim kon
certom z upoštevanjem vseh 
prejetih donacij in s koncer
tom povezanih organizacij
skih stroškov pridobili 665 
evrov za humanitarno dejav
nost. »Med donacije so tudi 
vključena pridobljena občin
ska sredstva, 661 evrov, na 
osnovi naše prijave na javni 

razpis za humanitarne 
dejav nosti v občini Tržič,« je 
pojasnila Grašičeva in doda
la, da se tudi pri pridobiva
nju donacij pozna kriza, saj 
jih je letos občutno manj kot 
pretekla leta. Vsa sredstva 
pa bodo izključno porabili 
za plačilo položnic (elektri
ka, kurjava) za prosilce 
pomoči. Dobrodelne prire
ditve Verjamem vate, ki je 
sklenila teden Karitas, sta se 
udeležila tudi generalni taj
nik Karitas Jože Kern in trži
ški župan Borut Sajovic. 

Venčki za dober namen
Župnijska Karitas Križe je organizirala 12. dobrodelno prireditev Verjamem 
vate. Šolska dvorana v Križah je bila skoraj premajhna za vse obiskovalce.

Voditelja Štefanija Grašič in David Ahačič / Foto: Tina Dokl

Srečno  
2014!
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Tržiški muzej in Lions Klub 
Bled Golf sta v torek organizi-
rala dobrodelno dražbo slaš-
čic v Pollakovem salonu Trži-
škega muzeja. Dražbo je vodil 
David Ahačič. Piškote, potič-
ke, kruh in presne slaščice so 
pripravili  slaščičarstvo Cer-
kovnik iz Čadovelj, Društvo 
podeželskih žena Svit Tržič, 
slaščičarstvo MA-ja iz Podlju-
belja in Mestna kavarna Tržič. 
Zbrali so 1725 evrov, ki jih 
bodo namenili šolskim skla-
dom vseh treh tržiških šol za 
socialno ogrožene učence. 

Dobrodelna dražba

Nagovor direktorice Tržiškega muzeja Jane Babšek / Foto: Luka Rener
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Dr. Bojan Knific

Tržiški muzej v sklopu priza-
devanj za prenovo čevljarske 
zbirke, ki bo v obliki razstave 
luč sveta ugledala ob prazno-
vanju 50-letnice ustanovitve 
Tržiškega muzeja v letu 2014, 
išče obutev različnih vrst – 
tako copate, sandale, cokle, 
čevlje in škornje ¼ , obuvala, 
izdelana iz volne, ličja, lesa, 
usnja ¼  Želeli bi si pridobiti 
predvsem staro obutev – obu-
tev, ki sodi v 19. stoletje in čas 
do druge svetovne vojne, a 
zanimiva je tudi obutev poz-
nejšega nastanka. Decembra s 
posebno akcijo zbiramo obha-
jilne, birmanske in poročne 
čevlje. Vemo namreč, da smo 
ljudje ob posebnih priložnos-
tih – kot so na primer življenj-
ski mejniki – še prav pozorni 
pri izbiri obuval, ki pomem-

bno zaznamujejo človekov 
osebni videz. Tako bi si za 
zbirko obuval želeli pridobiti 
nekaj parov čevljev, ki so jih 
ljudje nosili prav ob teh prilož-
nostih. Če torej hranite tovrst-
ne čevlje, ki ste jih vi ali so jih 
vaši predniki nosili ob obhaji-
lu, birmi ali poroki in ste jih 
pripravljeni izročiti v hrambo 
Tržiškemu muzeju, potem 
vljudno vabljeni, da pokličete 
na telefonsko številko 031/272 
792 (Bojan Knific), pišete  
na elektronski naslov  bojan.
knific@guest.arnes.si ali se v 

dopoldanskem času oglasite v 
Tržiškem muzeju na Muzej-
ski 11 v Tržiču.
Sicer pa so zanimiva tudi dru-
ga pričevanja o čevljarjih. Ver-
jamem, da se kar nekaj Tržiča-
nov še spomni kratkega rima-
nega besedila, ki na hudomu-
šen način opisuje »čevljarski« 
teden: 

Nedela je beva, 
pondelek je plav, 
u tork se na deva, 
u sredo pa mau. 
U četrte*k jo zastavmo, 
u pete*kudarmo, 
u soboto j' pa dnar. 
u soboto j' pa dnar. 

Pred kratkim je ena od obi-
skovalk Tržiškem muzeju, 
doma iz Planine pod Golico, 
povedala njihovo različico 
tega besedila, in sicer: 

Nedela je bela, 
pondelek je plav, 
u tork nise*m devov, 
mi je u sredo žov. 
U čete*rte*k začete*k, 
u pete*k končam, 
u soboto mam dnarce, 
u nedelo sem spet pijan. 

Če kakšno od različic – ne gle-
de ali izhaja iz tržiškega okolja 
ali od drugod – poznate tudi 
vi, bi bili veseli, če nam jo zau-
pate. 
(* ker nismo mogli napisati 
polglasnika, smo pustili črko e)

Iščemo najstarejši 
obhajilni, birmanski in 
poročni par čevljev

Par ženskih čevljev iz zbirke Tržiškega muzeja, narejenih 
okrog leta 1930 / Foto: Sonja Slabe 

Dr. Bojan Knific

Drugega decembra 2013 je 
minilo triindevetdeset let, 
odkar je v Tržiču v hiši, ki še 
danes stoji tik ob Kurnikovi, 
luč sveta ugledal Štefan Sre-
čnik. Rodil se je v tržiški 
šuštarski rodbini, in sicer 
kot prvi otrok očeta Joža Sre-
čnika, po domače Brkovga 
Pepija in matere Julke, roj. 
Flander iz Idrije. Odraščal je 
skupaj s tremi brati in dve-
ma sestrama. Kot je bilo v 
navadi za prvorojene otroke 
obrtniških družin, se je izu-
čil očetovega poklica. Še 
pred drugo svetovno vojno 
je opravil čevljarski pomoč-
niški izpit, delal v domači 
delavnici, ki je v najboljših 
letih zaposlovala tudi po šti-

rideset delavcev, trgovcem v 
Ljubljano vozil čevlje in 
copate ter pri delu pomagal 
drugim tržiškim šuštarjem. 

Štefan Srečnik je v bistri gla-
vi ohranil bogate spomine 
na svoja mladostna in poz-
nejša odrasla leta. Posebno 
živi so ostali spomini na čas 
druge svetovne vojne, ko je 
kot mobiliziranec nemške 
vojske prepotoval precejšen 
del Evrope. Čeprav mu življe-
nje ni bilo vedno najbolj 
naklonjeno, je ohranil svoj 
vedri značaj, s katerim še 
danes zre v prihodnost. Svo-
je spomine je pripravljen 
deliti z ljudmi, ki ga obiščejo, 
in tako je v prvih oktobrskih 
dneh letošnjega leta z vedri-
no govoril o življenju, ki je 
minilo in se ne bo več vrnilo. 
Vsaj drobec njegovih zgodb 
je s kratkimi zapiski, ki so 
shranjeni v Tržiškem muze-
ju, otet pozabi, mnoge druge 

pa v spominu hranijo njego-
vi svojci, predvsem njegova 
hči Zvona, ki zdaj za njegovo 
dobro počutje skrbi v Velen-
ju, druga hči Darinka in pri-
jatelji. Spomini na čas, ko so 
bile življenjske razmere 
mnogokrat nepredstavljive 
sodobnikom, lahko precej 
obogatijo današnje življenje 
– ne sicer materialno, pač pa 
duhovno, kar je v sodobnem, 
pogosto razčlovečenem sve-
tu še pomembnejše. 
Sodelavci Tržiškega muzeja 
mu skupaj z Marjetko Rako-
vec, ki nas je povabila, da 
odpremo vrata njegovim 
spominom, ob 93. rojstnem 
dnevu želimo obilo zdravja. 
Naj mu to še dolgo služi, 
spomini pa bogatijo njegove 
bližnje in prijatelje.

93 let Štefana Srečnika

Štefan Srečnik / Foto: Bojan Knific

Dr. Bojan Knific

Spomladi 1952 je bilo v Trži-
ču ustanovljeno Turistično 
društvo, ki je spodbudilo 
nastanek Društva prijateljev 
Tržiškega muzeja. To je 
imelo ustanovni občni zbor 
16. oktobra 1952 v salonu 
tedanjega hotela Pošta, po 
njem pa so že začele poteka-
ti številne aktivnosti, s kate-
rimi so njegovi člani popula-
rizirali dediščino Tržiča in 
hkrati razmišljali o ustano-
vitvi Tržiškega muzeja. 
Ogledali so si več muzejev 
po Gorenjski in si ob Moše-
niku zamislili ureditev obrt-
ne četrti, v kateri bi bile 
predstavljene tržiške obrti. 
Sredi petdesetih let so prido-
bili t. i. Zgornjo kajžo, stav-
bo, v kateri še danes domuje 
Tržiški muzej. 
Tržiški muzej je bil formal-
no ustanovljen kot zavod 22. 
maja 1964, zato bomo v 
njem v letu 2014 pripravili 
nekaj novosti, ki bodo 
usmerjene v počastitev tega 
za tržiško muzejsko dejav-
nost tako pomembnega 
jubileja. Najpomembnejši 
projekt je vezan na prenovo 
čevljarske zbirke. Ta je bila v 
minulih petih desetletjih 
delovanja sicer večkrat del-
no prenovljena, do celostne 
prenove pa kljub številnim 
načrtom, ki so jih delavci 
muzeja pripravljali vse od 
devetdesetih let 20. stoletja, 
do danes ni prišlo. A zbra-
nega je bilo veliko gradiva, 
prenovljeni so bili deli zbir-
ke, javnosti je bila pretekla 
obutvena kultura oz. posa-
mezna njena področja pred-
stavljena na nekaj občasnih 
razstavah. Zbrano gradivo 
priča predvsem o tržiški čev-
ljarski tradiciji, deloma je 
vezano na širši slovenski 

prostor, s pridobitvijo nacio-
nalnega pooblastila za izva-
janja nalog javne službe v 
letu 2013 pa se zdi uresnič-
ljiv tudi zahteven načrt pre-
nove petih prostorov prvega 
nadstropja Zgornje kajže. V 
teh prostorih bo tržiška čev-
ljarska tradicija postavljena 
ob bok slovenski, kakor se 
tudi spodobi, saj so tržiški 
čevljarji že v 19. stoletju kot 

izjemni rokodelci sloveli 
daleč zunaj Tržiča, drugače 
pa ni bilo niti pozneje, ko se 
je uveljavila industrijska 
proizvodnja obutve. Prvim 
tovarnam za izdelavo obut-
ve, ki so bile v nemški lasti, 
je v začetku 20. stoletja sle-
dil Slovenc Peter Kozina, ki 
je z ustanovitvijo Peka izde-
lovanje čevljev postavil na 
nove temelje. 

Poleg čevljarske zbirke si je 
danes v Tržiškem muzeju 
mogoče ogledati usnjarsko, 
kolarsko, oglarsko, modroti-
skarsko in tekstilno zbirko, 
tudi predstavitev obrtniške, 
meščanske in plemiške 
bivalne kulture. V kratkem 
bo odprta predstavitev smu-
čarske zbirke – zbirke, ki 
izpostavlja pomen Tržiča za 
razvoj slovenskih zimskih 
športov. Tržiški muzej upra-
vlja Kurnikovo hišo, v kateri 
je predstavljena pretekla 
kmečko-obrtniška bivanjska 
kultura in v kateri je soba s 
predstavitvijo delovanja naj-
bolj znanega tržiškega pes-
nika – bukovnika Vojteha 
Kurnika, po poklicu kolarja. 
Tržiški muzej upravlja še 
dve stavbi, in sicer Germov-
ko, fužino, v kateri so mnogi 
rodovi Tržičanov s kovan-
jem železa oblikovali pred-
mete za kmečko in drugo 
rabo, ter Partizansko tehni-
ko Kokrškega odreda nad 
Dovžanovo sotesko, kjer je 
predstavljena tiskarna iz 
časa druge svetovne vojne. 

Novosti za jubilej
Tržiški muzej je na poti k praznovanju petdesetletnice.

Čevljarska delavnica na prvi razstavi tržiškega muzejskega društva leta 1954 / Preslikava: Sonja Slabe

Čevljarska delavnica v Tržiškem muzeju, ki jo je  
pred leti pripravila kustosinja Tržiškega muzeja Tita 
Porenta. / Preslikava: Sonja Slabe

V Kurnikovi hiši je v petek, na dan sv. Miklavža, potekala 
božično-novoletna ustvarjalna delavnica v organizaciji Trži-
škega muzeja.

Praznična ustvarjalnica
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Mateja Marčun, 
učiteljica v OŠ Križe

Že ob vstopu v razred vas 
preseneti drevo breza, ki 
sega skoraj do stropa, okraše
no s slikami, da spominjajo 
učence na tedensko delo. Če 
se ozrete po razredu, pa se 
vam oko sprehaja po razno
barvnih in domiselnih otro
ških slikah in izdelkih. Tu je 
prava zakladnica slikarskih 
mojstrovin, ki nas popeljejo 
prek likovnih ustvarjalcev, 
kot so Klimt, Monet, Kan
dinsky, Warhol, Sanzhes 
Cotan, Johns ¼  Prav na vrhu 
najdaljše stene je časovni 
trak, obogaten s slikami zgo
dovinskih osebnosti in 
dogodkov vse od pradavnine 
pa tja do 21. stoletja – vse kar 
so učenci že spoznali. Pri 
pouku ne uporabljajo delov
nih zvezkov, ostaja pa jim 
tako mnogo časa za razisko
vanje narave. Vsako življenj
sko okolje spoznajo prek 

vseh čutil skozi vse letne 
čase. Niti ogroženo bližnje 
mokrišče Blata ne ostaja 
neraziskano. Pišejo in berejo 
že vsi male in velike tiskane 
črke, v teh dneh pa so se 
poglobili še v velike in male 
pisane črke. Tudi opismen
jujejo se malo drugače, po 
integrativni metodi, kjer se 
učijo pisanja in branja velike 
in male abecede hkrati. Vsa
ke toliko časa se poglobijo 
tudi v zgodovinske osebnosti 
in dogodke. Temu primerno 
se napravijo ter ves dan uži
vajo kot kamenodobni ljudje, 
na grajskem, kavbojskem, 
škratovskem ali čarovniškem 
dnevu. Če boste na čisto obi
čajen dan srečali učenca, ki 
bo napravljen v Krištofa 
Kolumba, pirata, viteza ¼ , je 
to prav gotovo učenec 2.a 
razreda OŠ Križe. In kaj te 
učence najbolj skrbi? Da jim 
bo zmanjkalo časa za spo
znavanje novih šolskih doži
vetij.

Pouk brez  
delovnih zvezkov
Prav ste prebrali. Na Osnovni šoli Križe poteka pouk malo drugače, kot so navajeni otroci drugod.

Pri pouku ne uporabljajo delovnih zvezkov, zato pa jim 
ostaja mnogo časa za raziskovanje narave. 

Ana Štucin, vodja 
vrtca Enota Križe

V Vrtcu Tržič, enoti Križe, 
smo v sodelovanju s kriškimi 
gasilci pred nedavnim izvedli 
evakuacijsko vajo. Udeležile 
so se je vse skupine in osem 
gasilcev. Otroke nam je iz 

»gorečega« objekta uspelo 
rešiti v dobrih štirih minutah, 
na kar smo zelo ponosni. O 
izvedbi akcije smo bile obveš
čene le strokovne delavke. 
Otroci so bili po zajtrku zapo
sleni z različnimi dejavnos
tmi. Sirena gasilskega avto
mobila pa je pomenila, da se v 

naši okolici dogaja nekaj res
nega. Otroci so v spremstvu 
zaposlenih in gasilcev zapus
tili stavbo skozi vrata, okna in 
se zbrali na označenem zbir
nem mestu, kjer smo preveri
li število otrok. Ugotovili smo, 
da nam manjkata dve strokov
ni delavki. Medtem ko smo z 

otroki čakali na varnem, so 
gasilci poiskali vzgojiteljici in 
ju pripeljali na varno. Najlep
še bi se zahvalili vsem gasil
cem, ki so žrtvovali svoj prosti 
čas za to, da so nam omogoči
li, da smo lahko preizkusile 
svoje ravnanje v tako izjemni 
in pomembni vaji.

Vaja reševanja iz vrtca
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Tako kot v vseh slovenskih šolah in vrtcih je tudi na Osnov-
ni šoli Križe potekal že tretji tradicionalni slovenski zajtrk. 
Učenci prve triade so namenili nekaj časa snovi na temo 
zdrave prehrane. V tretjem razredu so zajtrk zabeležili v 
angleškem jeziku. Cilji projekta so izpostaviti pomen zajtrka 
v prehranjevalnih navadah, pomen in prednosti lokalno pri-
delanih živil slovenskega izvora, pomen kmetijske dejavno-
sti za okolje (čebelarstvo, prireja mleka, sadjarstvo, pridela-
va žit) in pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospo-
darske dejavnosti in širše okolje. Pomemben poudarek je 
tudi na splošnem ozaveščanju mladine o pomenu zdravega 
načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja 
športnih aktivnosti. Novinarski krožek, Nataša Dovžan 

Jabolko, kruh, med in maslo
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Suzana P. Kovačič

Tržič – V OŠ Tržič so prejš
njo sredo pripravili novolet
ni bazar, na katerem so obi
skovalcem ponudili novolet
ne izdelke, ki so jih oblikova
li vsi učenci matične šole in 
obeh podružničnih šol, Pod
ljubelj in Lom, v sodelovanju 
z učitelji. »Izdelke so priprav
ljali na tehniškem dnevu, ki 
smo ga organizirali prav v ta 
namen. Osredotočili smo se 
na cenejši material, tudi reci
kliran in ekološki material. 
Ponudili smo veliko uporab
nih izdelkov, spekli piškote 
¼  Na bazarju smo spekli pre

ko dvesto palačink. Zbrali 
smo kar 1800 evrov, če od
štejem stroške, smo v šolski 
sklad prispevali 1300 evrov. 
Denar iz šolskega sklada je 
namenjen nadstandardu in 
ga porabimo za tekmovanja, 
vsakemu razredu tudi name
nimo enako količino denarja 
za ekskurzijo, vožnjo ali 
tabor. V izjemnih primerih 
hude socialne stiske iz šol
skega sklada kakšnemu 
učencu plačamo taborjenje, 
vstopnine ali kaj podobne
ga,« je povzel ravnatelj OŠ 
Tržič Stanislav Grum. Letos 
so imeli rekorden obisk 
bazarja.  

Novoletni bazar

Izvirni izdelki POŠ Podljubelj. / Foto: Luka Rener
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Matija Križnar, 
DPMFS

Društveni avtobus so zase-
dli mnogi naši člani in tudi 
študenti geologije. Sejem 
Mineralientage v Bavarski 
prestolnici spada med najve-
čje v Evropi in je na ogled v 
štirih velikih halah. Med 
mnogimi razstavljenimi 
mineraloškimi primerki je 
na letošnjem sejmu zagoto-
vo izstopalo zlato. Najdrago-
cenejši primerki so bili na 
ogled v posebno izdelanih 
trezorjih in skrbno varovani. 
Med primerki so bile tudi 
velike, več kilogramov težke 
kepe zlata, ki večji del priha-
jajo iz Avstralije in ZDA. 
Med nam bližjimi najdišči 
zlata pa so bili zanimivi kri-
stali zlata iz Švice. 
Enako zanimiva je bila tudi 
tematska razstava fosilov, 
kjer so bili postavljeni na 
ogled nekateri originalni 
fosilni ostanki, ki jih ni 
mogoče videti niti v muze-

jih. Med njimi je izstopala 
spodnja čeljust tiranozavra, 
na osnovi katere je bila opi-
sana vrsta. Poleg te čeljusti 
smo lahko občudovali tudi 
ostanke prvih opisanih 
dinozavrov iz Anglije, kot je 

čeljust megalozavra in loba-
nja proceratozavra. V pale-
ontološkem delu razstave je 
bavarski paleontološki 
muzej iz Münchna postavil 
na ogled tudi celotno okos-
tje prednika slonov – gomfo-

terija, ki je s svojimi veliki-
mi okli pritegnil pozornost 
marsikoga. 
V prodajnem oziroma 
sejemskem delu smo lahko 
občudovali še mnoge druge 
minerale, fosile, kamnine in 
celo arheološke primerke. 
Največ pozornosti so priteg-
nili novi in dokaj dragoceni 
ostanki meteorita, ki je v 
mesecu februarju 2013 
padel v okolico ruskega 
mesta Čeljabinsk pod Ura-
lom. Za tiste z debelejšo 
denarnico nekajgramski pri-
merki tega meteorita niso 
bili nedosegljivi. 
Društvena  s t rokovna 
ekskurzija v München je 
bila zagotovo uspešna, saj so 
se mnogi udeleženci zado-
voljno vračali s polnimi gla-
vami vtisov in željo po pono-
vnem obisku. Nemški sejem 
mineralov in fosilov je zago-
tovo tudi eno izmed izho-
dišč, kjer bi lahko tudi slo-
venski ponudniki geoloških 
zanimivosti (organizatorji 

Minfosa, različni geoparki, 
društva, muzeji) iskali bodo-
če obiskovalce (aktivne turi-
ste). V ta namen je Društvo 
prijateljev mineralov in fosi-
lov Slovenije razdelilo veliko 
novih letakov za prihajajoči 
Minfos 2014. Nikakor pa ni 
napačno razmišljanje tudi v 

smeri združevanja vseh 
omenjenih organizacij in 
ustanov in o skupni promo-
ciji na tem največjem evrop-
skem sejmu, kar bi zagotovo 
pripomoglo k prepoznavno-
sti geoloških in drugih lepot 
te deželice na sončni strani 
Alp. 

Izstopalo je zlato
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije je tudi letos organiziralo strokovno ekskurzijo na 
razstavo in sejem mineralov in fosilov v nemški München. Razstava je bila tematsko posvečena zlatu 
in izjemnim najdbam fosilov.

Veliki kristali samorodnega zlata iz Kalifornije 

Originalni skelet gomfoterija, ki je bil postavljen le za 
prireditev v Münchnu. / Foto: Matija Križnar
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Za njimi je dinamično in uspešno leto
Prihodnje leto bo težje, vendar bodo kljub temu skušali svoje poslovanje nadgraditi s pridobitvijo certifikatov o kakovosti.

Celotna občina in njeni prebivalci so še 
kako odvisni od svoje komunalne služ
be. Pravzaprav jo sleherni občan potre
buje prav vsak dan. Njihove storitve, 
kot je na primer vsakodnevna oskrba s 
pitno vodo. Komunala Tržič upravlja z 
osmimi vodovodnimi sistemi, ki vsebu
je 100 kilometrov vodovoda, iz katerega 
oskrbuje 12.185 prebivalcev. Poleg tega 
opravljajo dejavnost ravnanja z odpad
ki na območju občine Tržič, ki zavzema 
155,4 km2 površine in ima 29 naselij s 
skupno okrog 16 tisoč prebivalci. Pokri
tost odvoza odpadkov iz naselij zna
ša 98 odstotkov. Odvajajo padavinske 
in odpadne vode. Kot izvajalec javne 
službe na področju vzdrževanja cest v 
občini Tržič vzdržujejo 158 km občin
skih cest, od katerih  je 31 km makadam
skih, ostali del pa je asfaltiran. Skrbijo za 
pokopališča v Tržiču, Križah, Kovorju in 
Lomu. Gradbena enota opravlja gradbe
ne storitve na področju nizkih gradenj. 
Seveda pa v svojih prostorih v industrij
ski coni Mlaka na Pristavi nudijo pomoč 
tudi uporabnikom. Lična in zelo upora
bna spletna stran www.komunalatrzic.
si vsakodnevno osvežuje podatke ter o 
vseh storitvah redno obvešča vse upo
rabnike.
Ob iztekajočem se letu smo direktorja 
Komunale Tržič d. o. o., ing. Sebastijana 

Zupanca prosili za kratek pregled poslo
vnega leta:
»V Komunali Tržič d. o. o., ocenjujemo 
letošnje leto kot eno bolj dinamičnih 
poslovnih let. Že konec decembra 2012 
smo pridobili okoljevarstveno dovolje
nje za odlagališče nenevarnih odpadkov 
Kovor in tako januarja 2013 začeli dejav
nost sprejemanja in odlaganja odpad
kov iz drugih občin. Sodelovanje poteka 
nemoteno, tako med podjetji kot tudi s 
civilno iniciativo in s krajevno skupnostjo 
Kovor. Na področju vzdrževanja občin
skih cest je bila letošnja zima težka in z 
obilico sneženja, predvsem v odročnih 
predelih občine. Posledično je gradbena 
enota podjetja začela spomladi nekoliko 
kasneje izvajati dela na začrtanih pro
jektih v naseljih Virje in Preska. Letos smo 
začeli izvajati gradbena dela tudi izven 
tržiške občine, kar v preteklosti ni bila 
praksa. Trenutno skupaj s partnerji gradi
mo vodovodno omrežje na Jesenicah in v 
Kranju. V Komunali Tržič bomo priznano 
uspešno delo v preteklosti predvidoma v 
letu 2014 nadgradili s pridobitvijo certifi
katov kakovosti ISO 9001 in ISO 14001,« je 
povedal direktor Zupanc ter v imenu celo
tnega kolektiva Komunala Tržič d. o. o.,  
vsem občankam in občanom ter bral-
cem Gorenjskega glasa zaželel veliko 
zdravja in sreče v letu 2014!

Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič
Tel.: 04 5971 300, faks: 04 5971 320

Epošta: info@komunalatrzic.si
www.komunalatrzic.si



12

Šport

Tržiški glas, petek, 13. decembra 2013

Biserka Drinovec, 
Športna zveza Tržič

V okviru tekmovanj za 
občinski praznik je 3. 
decembra potekal turnir 
trojk z rekordno udeležbo 
ekip. Poleg domačih mla-
dincev in odraslih ekip so se 
nam pridružile še ekipe iz 
Ponikve pri Žalcu, Kamnika 
in Ljubljane. Res lepo je bilo 
pogledati igro naših mladih 
upov, ki so se pomerili s svo-
jimi starejšimi, že izkušeni-
mi kolegi. Na turnirju je 
nastopilo deset ekip, tako da 
smo se odločili in ekipe raz-
delili v dve skupini, v katerih 
so se pomerile med seboj. 

Po rednem delu sta se prvi 
dve ekipi iz vsake skupine 
(Panda team in ŠD Ponikva 
ter Društvo Kiva in Debeli 
team) uvrstili v polfinale. 
Zmagovalca polfinala Pan-
da team in ŠD Ponikva sta 
se pomerila za 1. in 2. mes-
to, Društvo Kiva in Debeli 
team pa za 3. in 4. mesto. 
Zmago so osvojili fantje iz 
ŠD Ponikva (Denis in 
Dejan Čater, Matic Udrih, 
Brane Lekič), drugi so bili 
Panda team (Anže Želez-
nik, Nace Matičič, Dalibor 
Crnoja, Jasmin Hercego-
vac), tretje mesto so zasedli 
domačini Debeli team, za 
katere so igrali Mitja Žni-

daršič, Ožbe Kalan, Davor 
Bijelič in Jošt Urbanc, ki so 
imeli tudi največ navijačev. 
Četrto mesto je osvojilo 
Društvo Kiva, za katere so 
se pod koši borili Luka 
Melihen, Klemen Švegelj 
in Primož Begič. Nastopile 
so še ekipe TOP 3 (Nejc 
Pavšek, Andraž Špendal, 
Ivan Kaštrun), Dream team 
(Bor Tadl, Vitan Zavrl, 
Luka Zadnikar, Mark Stub-
ljar), The Oilers (Leon Čeh, 
Domen Vrhovnik, David 
Cof, Miha Frantar) vsi 
učenci OŠ Bistrica, Kavar-
na Tiziano (Grega Gračnar, 
Rok Čebašek, Joško Mesič), 
Amil (Amil Midžan, Enes 

Korač, Branko Ljujič), Ta 
zadnja ekipa (Jože Pirnat, 
Matevž Korošec, Davi 
Kokalj, Urban Trstenjak). 
Najboljši metalec trojk je 
bil letos Leon Čeh iz ekipe 
The Oilers. Za najboljšega 
v zabijanju pa so letos raz-
glasili Luka Zadnikarja iz 
ekipe Dream team. Prve tri 
ekipe so prejele pokale in 
medalje in praktične nagra-
de. Najboljša v zabijanju in 
metanju trojk pa sta prejela 
pokal. Hvala vsem ekipam, 
ki so pripomogle k rekor-
dni udeležbi trojk, in 
upam, da se srečamo tudi 
prihodnje leto v še večjem 
številu. 

Rekordno število ekip 
na trojkah
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VESELI 
DECEMBER
V KRANJU

21.12. - 31.12.
Božično novoletni sejem

7.12. - 5.1.
Razstava jaslic

v rovih pod starim Kranjem

21.12. ob 19. uri 

Queen Real Tribute 
23.12. ob 19. uri županov božični koncert 

Nuša Derenda

27.12. ob 19. uri Orlek

28.12. ob 19. uri Adi Smolar
30.12. ob 17. uri 

Čuki & sprevod Dedka Mraza
31.12. ob 22. uri na Slovenskem trgu

Helena Blagne & 
Ansambel Saša Avsenika 

www.tourism-kranj.si 

21. - 31. december 2013
na Glavnem trgu

ob vodnjaku

vd_KRANJČANKA_02.indd   1 10.12.2013   12:53:56
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Suzana P. Kovačič

Plezalno steno je že imela 
tržiška Sokolnica, vendar so 
jo ob prenovi Sokolnice 
podrli. Jaka Slapar, inštruk-
tor pri Športno plezalnem 
odseku (ŠPO) Tržič Planin-
skega društva Tržič, je prišel 
na idejo, da bi novo in pred-
vsem višjo plezalno steno 
postavil na drugi lokaciji. 
Naproti so mu prišli v tržiš-
kem BPT-ju, kjer si želijo 
več sodelovanja z lokalnim 
okoljem, in mu oddali pros-
tor. Jaka Slapar se je lotil 
projekta in vanj vložil svoje 
prihranke, finančno mu je 
pomagalo tudi podjetje nje-
govega očeta SLAPAR 
RO&SA, plezalno steno pa 
je postavil v soglasju s ŠPO 
Tržič in tržiškimi alpinisti. 
»Oprimki so last ŠPO, so 
dragi in sem jim hvaležen 
za to investicijo,« je poudaril 
študent gradbeništva Jaka 
Slapar. Njegovi prijatelji ple-
zalci pa so mu pomagali pri 
postavitvi plezalne stene.
Plezalno steno uporablja 
Športno plezalni odsek 
(ŠPO) Tržič, namenjena pa 
je tudi drugim uporabni-

kom. Postavitev stene je 
atraktivna, kot pove Jaka: 
»Atraktivno plezalno steno 
sem naredil v sodelovanju z 
Juretom Bečanom, odlič-
nim plezalcem v svetovnem 
merilu. Stena je razgibana, 
visoka do štiri metre.« 
Omogoča kvalitetne trenin-
ge, kot doda sogovornik, so 
inštruktorji pri ŠPO stroko-
vno usposobljeni in na voljo 
tudi rekreacijskim skupi-
nam: »Rekreacijske skupi-
ne za starejše in začetnike 
vodi Jure Bečan.« Jaka Sla-
par priporoča tudi otrokom, 
da se vključijo. »Ne samo, 
da smo Tržičani doma med 
hribi in to znanje vedno 
prav pride, ampak plezanje 
na splošno krepi samoza-
vest, vztrajnost, samodisci-
plino.«  
   Lokacija plezalne stene v 
BPT je odlična, ker ima 
dovolj veliko parkirišče, 
vhod je približno trideset 
metrov od parkirišča v prvi 
rumeni hiši, potem pa že 
piše BoLder plac. Še več 
podatkov o plezalni steni, 
prostih terminih ¼  pa dobi-
te na Facebooku na portalu 
BoLder Plac Tržič. 

Imajo novo 
plezalno steno
Inštruktor športnega plezanja Jaka Slapar se je 
lotil projekta postavitve plezalne stene, zanjo  
pa je imel podporo tudi v Športno plezalnem 
odseku Tržič.

Jaka Slapar / Foto: Gorazd Kavčič

Jure Bečan / Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Na zadnji novembrski pone
deljek je v Tržiču v organi
zaciji Nogometnega kluba 
Tržič potekala zanimiva pri
jateljska tekma naše malo
nogometne reprezentance, 
ki je že dan prej gostovala v 
Strahinju. 
Tako v Strahinju kot Tržiču 
so se varovanci trenerja 
Mateja Kavčiča pomerili z 
mlado reprezentanco Polj
ske, na obeh tekmah pa so 
navijači napolnili dvorani. 
Tako si je tudi tekmo v Trži
ču ogledalo okoli tristo ljubi
teljev futsala, vse skupaj pa 
je pozdravil domači župan 
Borut Sajovic, ki si je sreča
nje ogledal v družbi predse
dnika KMN pri Nogometni 
zvezi Slovenije Vlada Močni
ka. Za prijetnejše vzdušje so 
poskrbeli tudi člani tržiške
ga plesnega kluba.
Tekma je bila zanimiva, po 
uvodnih minutah prevlade 
gostov iz Poljske pa so naši 
mladi reprezentanti izkazali 
z lepo akcijo, po kateri je 

zadel Borut Šket. Naši pa 
niso dolgo vodili, saj je le 
dobro minuto kasneje za 
izenačenje poskrbel Micha
el Greez. V drugem polčasu 
je nato padel le en zadetek, 
znova pa je bil natančen 
Šket. Tako se je tekma v 

Tržiču po zmagi naših v 
Strahinju s 5 : 2 končala z 2 
: 1, zbrani navijači pa so za 
lepo predstavo zaploskali 
obema reprezentancama. 
»Na začetku tekme smo 
igrali slabo, saj nismo bili 
dovolj zbrani. Smo se pa 

reševali z borbenostjo. Na 
koncu smo veseli nove zma
ge,« je po tekmi v Tržiču 
povedal Denis Škrabl, kape
tan naše reprezentance 
Dani Vuklič pa je dodal, da 
je vesel, ker je futsal priljub
ljen tudi na tržiškem koncu.

Futsal je priljubljen
Da imajo tudi v Tržiču radi mali nogomet oziroma futsal, so dokazali številni obiskovalci tekme naše 
mlade futsalske reprezentance, ki se je pomerila z reprezentanco Poljske.

Naša mlada futsalska reprezentanca je najprej navdušila v Strahinju, nato pa še v Tržiču. 
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Simon Šubic

Z mladim tandemom Jaka 
Kosirnik in Matej Kavčič se 
tržiško balinanje vse bolj 
uveljavlja ne samo v sloven
skem, ampak tudi v medna
rodnem prostoru. Nadarjena 
balinarja, oba vzgojena v 
balinarskem klubu Tržič AC 
Žepič, namreč blestita tudi v 
dresu slovenske mladinske 
reprezentance, za katero že 
od leta 2009 stalno osvajata 
odličja na mladinskih svetov
nih prvenstvih (SP). Nič dru
gače ni bilo na letošnjem SP 
za mlade, ki je konec novem
bra potekalo v francoskem 
Martiguesu: v konkurenci 
mlajših članov (do 23 let) je 
namreč osemnajstletni Jaka 
postal svetovni prvak v 
natančnem zbijanju, v nave
zi z dvajsetletnim Matejem 
pa sta osvojila tudi bron v 
dvojicah. Tako sta v zadnjih 
petih letih osvojila skupaj že 
enajst medalj na mladinskih 
SP – Jaka jih je osvojil šest, 
Matej pet.
»Zelo smo ponosni na uspe
he naših balinarjev, ki na SP 
že pet let neprekinjeno osva
jata kolajne. Letošnji uspeh, 
zlata in bronasta medalja, je 
tako še dodaten dokaz, da v 
klubu znamo delati z mladi
mi. Za Jakov in Matejev bali

narski razvoj je tako zelo 
zaslužen tudi njun mentor 
Drago Pintarič. Obstoj kluba 
je v veliki meri odvisen tudi 
od materialnih možnosti, 
zato smo toliko bolj hvaležni 
občini Tržič, ki nam je pred 
leti uredila balinišče, letos pa 
nam pomagala pridobiti 
nove klubske prostore,« je 

povedal Dušan Kavčič, pred
sednik balinarskega kluba 
Tržič AC Žepič, katerega čla
ni so ob vrnitvi iz Francije za 
Kosirnika in Kavčiča pripra
vili tudi topel sprejem.
Jaka Kosirnik, od letos sicer 
član kranjske Planine AC 
Ribnikar, je povedal, da je 
pred odhodom na SP še več 

kot od natančnega zbijanja 
pričakoval od dvojice, saj sta 
z Matejem letos že zmagala 
na mednarodnem turnirju v 
Monaku, kjer sta med dru
gim premagala tudi italijan
sko dvojico, ki ju je na SP 
ustavila v polfinalu, medtem 
ko sta bila v predtekmovan
ju Tržičana boljša od Italija
nov. »Naslova svetovnega 
prvaka v natančnem zbijan
ju, zame prvega doslej, pa 
sem še toliko bolj vesel, ker 
sem si ga priboril z zadnjim 
zadetkom balina,« je pove
dal. 
Tudi Matej Kavčič je prepri
čan, da sta z Jakom sposo
bna osvojiti naslov svetov
nih prvakov v dvojicah, za 
kar pa bosta v konkurenci 
do 23 let vendarle imela pri
ložnost še v prihodnjih treh 
letih: »V športu je pač tako, 
da največkrat odloča ena 
sama tekma. Z Italijanoma 
sva letos igrala trikrat in ju 
dvakrat premagala, na 
žalost pa izgubila najpo
membnejšo tekmo v polfi
nalu SP.« Morda jima bo 
vsaj v tolažbo, da sta izgubi
la proti končnima svetovni
ma prvakoma, v zmagoviti 
italijanski dvojici pa je igral 
tudi Luigi Grattapaglia, 
aktualen članski svetovni 
prvak v dvojicah. 

Medalje osvajata že pet let
Balinarja Jaka Kosirnik in Matej Kavčič sta konec novembra nadvse uspešno nastopila na mladinskem 
svetovnem prvenstvu: Jaka je postal svetovni prvak, skupaj pa sta osvojila tudi bronasto medaljo.

Dobro formo sta Jaka Kosirnik (levo) in Matej Kavčič 
(desno) pokazala že na letošnjem mednarodnem 
balinarskem turnirju v Monaku. / Foto: arhiv Mateja Kavčiča

ŠPO Tržič

Tokrat je Anže Peharc ble
stel v balvanskem plezanju, 
to je plezanje brez vrvi, kjer 
je dober uspeh zagotovljen 
le, če rešiš balvanski pro
blem. Le pravilna postavitev, 
moč in pogum ti omogočita 
vzpon na vrh.
Evropsko mladinsko prvens
tvo v balvanih je potekalo 
maja 2013 v švicarskem 
Grindelwaldu. V kategoriji 
kadeti, kjer Anže trenutno 
tekmuje, je tekmovalo 46 
plezalcev iz različnih evrop
skih držav. Tekmovanje je 
bilo napeto vse do konca, saj 
je na koncu odločalo število 
poizkusov iz kvalifikacijske 
tekme. Anže je v kvalifikaci
jah naredil preveč poizku
sov, kar ga je stalo 1. mesta, 
zato je pristal na prav tako 
odličnem 2. mestu. Tudi 

naziv evropski podprvak v 
balvanskem plezanju v kate
goriji kadeti ni od muh. 
Ni dvoma, da bo priložnosti, 
da se dokaže, še dovolj, če bo 
le v bodoče imel tudi tako 
srečo. Poleti je Anže pri ple
zanju v naravi doživel nezgo
do (trenutna nepazljivost pri 
varovanju) in k veliki sreči v 
nesreči je ostal fizično skoraj 
nepoškodovan, razen okruš
ka dela kosti v gležnju, ki 
počasi izzveneva.
Plezalna sezona se je v 
decembru zaključila s tek
mo na državni ravni v Kra
nju. Anže je bil zelo uspe
šen v balvanskem plezanju, 
kjer je dosegel prvo mesto 
tako na tekmi kot tudi sku
pinsko. Zmanjkalo pa mu je 
moči v težavnosti. Tako so 
priložnost tu lahko dobili 
tudi drugi in upamo, da so 
jo dobro izkoristili.

Uspehi v športnem 
plezanju
Anže Peharc, plezalec Športno plezalnega odseka 
(ŠPO) Tržič, je tudi letos razveseljeval z uspehi.

Anže Peharc, prvo mesto med kadeti v balvanskem 
plezanju, skupno.
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Jasna Paladin

V dvajsetih letih so člani 
Ansambla, ki ga danes ses-
tavljajo pevka Sonja Primo-
žič, njen soprog, harmoni-
kar Drago Primožič, kitarist 
Igor Soklič in bas kitarist ter 
baritonist Primož Urbanc 
(prvi trije prihajajo iz Loma 
pod Storžičem, slednji pa iz 
Pangršice pri Trsteniku) 
postali tudi veliki družinski 
prijatelji, saj se zasedba sku-
pine ni veliko spreminjala. 
Le bas kitarista so doslej 
zamenjali že dvakrat, a Pri-
mož se v zasedbi počuti 
odlično.
Svojo glasbeno pot so začeli 
s preigravanjem skladb dru-
gih ansamblov, a kmalu so 
začeli ustvarjati sami. »Vide-
li smo, da so le lastne sklad-
be tiste prave, ki imajo dušo 
in jih edine lahko zapoješ 
tako, kot čutiš. Zdelo se 
nam je prav, da začnemo 
pisati svoje in do danes smo 
jih ustvarili že prek štiride-
set,« pravi vodja ansambla 
in avtor večine skladb Drago 
Primožič. Igrajo vse od pos-
kočnih polk do nežnih valč-
kov pa tudi dalmatinske 
napeve in moderne popev-
ke, daleč naokoli pa so znani 
predvsem po tem, da pojejo 
v gorenjskem narečju. In 

kaj je najbolj zaznamovalo 
njihovih prvih dvajset let? 
»Predvsem tesno prijatelj-
stvo med nami, nekaj glas-
benih uspehov na festivalih, 
številni špili, pa tudi nastopi 
v tujini,« povzame Igor 
Soklič.
Na svoj jubilejni koncert, ki 
ga je vodila Saša Pivk Avsec, 
so povabili številne glasbene 
prijatelje, ki so poskrbeli za 
več kot dveurno zabavo. Z 
njimi so tako nastopili Fan-
tje s Praprotna, Igor in zlati 
zvoki, Klapa Lumin, Godal-
ni orkester Glasbene šole 
Tržič, Otroška folklorna sek-
cija FD Preddvor, tržiška 
humoristična legenda Peška 

in zanimivost – dvoji dvojčki 
ansambla Zarja. Lara in 
Sašo sta dvojčka pevke Son-
je in harmonikarja Draga 
Primožiča, Ema in Aljaž pa 
dvojčka kitarista Igorja 
Sokliča. Topel sprejem obi-
skovalcev je pokazal, kako 
priljubljeni so v domači 
občini, zahvala članov Zarje 
ob koncu koncerta pa je 
nakazala, da bo takšnih sku-
pnih druženj še veliko. 
»Lepo je biti domač ansam-
bel v taki občini in dobro 
vemo, zakaj smo lokalno 
usmerjen ansambel. Najraje 
igramo prav v Tržiču,« je 
obiskovalcem na koncu pri-
znala pevka Sonja Primožič.

Najraje igrajo doma
Člani Ansambla Zarja, ki letos praznujejo dvajsetletnico delovanja, so 
jubilej praznovali tako, kot je njim najljubše – pred domačimi poslušalci. 
Minuli petek so skoraj napolnili Dvorano tržiških olimpijcev.

Člani Ansambla Zarja na odru Dvorane tržiških olimpijcev 
skupaj z dvojimi dvojčki / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

Za živahen glasbeni uvod v 
praznovanje je poskrbela 
skupina Beer Belly. S svoji-
mi polkami so se predstavili 
tudi finalisti izbora za Naj 
polko Gorenca 2013: Ansam-
bel Saša Avsenika, Zarja in 
trije simpatični fantje, ki sli-
šijo na ime Gadi. »Poslušal-

ci so z glasovanjem izločali 
polke ter izbrali tri finalis-
te,« je povedal Andrej 
Grims, ki vodi Radio 
Gorenc. Izbor za letošnjo 
Naj polko Gorenca je letos 
namreč na radiu potekal ves 
november in na koncu je 
občinstvo izbralo Gade. 
Zanimiva je bila gasilska 
parada najmlajših gasilk in 

gasilcev, podelili so kar 
nekaj zanimivih nagrad. 
Nastopila je priljubljena pev-
ka Tanja Žagar, ki je med 
gasilskimi društvi izžrebala 
srečneža, ki je prejel motor-
no žago, in sreča se je nas-
mehnila deklicam društva 
PGD Prebačevo-Hrastje. 
Prisotnim so se predstavili 
moderatorji Radia Gorenc, 

za besedo je skrbela tudi 
Saša Pivk Avsec, Peška je 
nasmejal občinstvo. Spozna-
li smo še ansambel Štimo, 
zaplesala je Akademska fol-
klorna skupina Ozara. Čisto 
za konec pa je Radio Gorenc 
otrokom predstavil še prav-
ljičnega gosta: Škrata Goren-
ca, ki se je otrokom tokrat 
prvič predstavil v živo. 

Rojstni dan Radia Gorenc
Priljubljeni Radio Gorenc širi veselje že enainpetdeset let. Tokrat je rojstni dan praznoval v kranjskem 
Mercator centru na Primskovem. Oglasil se je tudi Škrat Gorenc.

Radio Gorenc je za enainpetdeseti rojstni dan pripravil 
praznovanje v kranjskem Mercator centru na Primskovem.  

Gadi so zmagovalci letošnjega izbora za naj polko Radia 
Gorenc.  Foto: Tina Dokl
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 biološke ~istilne naprave,
 cisterne za vodo, deževnico in razli~ne 

kemikalije (kurilno olje, nafta, AdBlue..),
 lovilci olj in maš~ob,
 vodohrani,
 ~rpališ~a,
 jaški (revizijski, vodovodni, armaturni...).

BARVE IN RAZPR[ILCI 
 osnovna zaš~ita lesa,
 vremenska zaš~ita lesa,
 protipožarna zaš~ita lesa,
 izdelki proti pokanju lesa,
 antikorozijski premazi,
 tehni~ni razpršilci.

www.regeneracija.si

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenija
telefon: 04 531 70 70
e-po{ta: info@regeneracija.si

Suzana P. Kovačič

V Kulturnem centru v 
Tržiču so pred nedavnim 
predvajali film Gremo mi 
po svoje 2, tržiška občina 
pa je bila druga občina v 
Sloveniji, kjer so film pre-
dvajali zunaj kino dvoran. 
Dvorana je bila razproda-
na, zato so film v Kultur-
nem centru predvajali še 
enkrat. Dogovorili so se 
tudi za posebne predstave 
za tržiške osnovnošolce, 
cene vstopnic pa so bile za 
vse oglede nižje. 

Razprodali dvorano

Gostili so tudi režiserja Miho Hočevarja in del ekipe. 
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Špela Mandelc 

Na Dobrovi pri Ljubljani je 
pred nedavnim potekal prvi 
Pokalni turnir v modernih 
tekmovalnih plesih za novo 
plesno sezono 2013/2014, 
katerega so se udeležili tudi 
najbolj zagreti plesalci Ple-
snega studia Špela. V različ-
nih kategorijah so si plesal-
ci Plesnega studia Špela 
priplesali kar nekaj polfi-
nalnih in finalnih nastopov 
ter si s tem pridno nabrali 
točke za skupen pokalni 
seštevek: 2. mesto Luka 

Koder, street solo člani; 4. 
mesto Maša Štucin, street 
solo mladinke; 2. mesto 
Laura Višnar in Maša Štu-
cin, hip hop pari mladinci; 
9. mesto Ula Košir in Meta 
Križaj, hip hop pari mladin-
ci; 5. mesto Maša Štucin, 
hip hop solo mladinke; 7. 
mesto Laura Višnar, hip 
hop solo mladinke; 7. mes-
to Luka Koder in Maja Pri-
možič, hip hop pari člani ... 
Vsi, ki se želite pridružiti 
najboljšim, vabljeni v naše 
plesne in športne programe 
za vse starosti.

Uspešni na prvem 
pokalnem turnirju
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Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen tudi 
na spletni strani www.trzic.si/prireditve

Vsak ponedeljek
– od 18.15 do 20.15 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

Vsak četrtek
– ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

DELAVNICA ZA ODRASLE: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Petek, 13. 12.
– ob 18. uri v Osnovni šoli Bistrica

VESELI DECEMBER V KS BISTRICA: KOMEDIJA 
VIDEOKLUB V IZVEDBI MGT; Krajevna skupnost Bistrica 
pri Tržiču

– ob 20. uri v Paviljonu NOB

PREGLED SEZONE 2013; Alpinistični odsek PD Tržič

Sobota, 14. 12.
– od 8. do 13. ure na Trgu svobode

TRŽNI DAN; Polona Brodar, s. p.

– ob 9. uri  iz Tržiča

PLANINSKI IZLET V NEZNANO; Planinsko društvo Tržič

– ob 9. uri v dvorani SŠD Tržič – Sokolnici

4. SOKOLSKI TURNIR – TEKMOVANJE V NAMIZNEM 
TENISU; Splošno športno društvo Tržič

– od 9. do 10.30 v Ustvarjalno zabavnem centru Junior v Loki

DELAVNICA: IZDELOVANJE BOŽIČNIH IN NOVOLETNIH 
VOŠČILNIC; UZC Junior

– ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Leše

KONCERT: KITARA SKOZI ČAS; Glasbena sekcija KD 
Bistrica pri Tržiču – Kitarski ansambel Svarun; Občina Tržič, 
ZKO Tržič in KD Bistrica

Nedelja, 15. 12.
– od 8. do 15. ure v Dvorani tržiških olimpijcev

ZIMSKA OBČINSKA LIGA V MALEM NOGOMETU – 
LIGAŠKI DEL; Nogometni klub Tržič 2012

Torek, 17. 12.
– ob 17. uri v Osnovni šoli Bistrica

VESELI DECEMBER V KS BISTRICA: OBISK DEDKA MRAZA 
Z OTROŠKO IGRICO; Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

Sreda, 18. 12.
– ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

POTOPISNO PREDAVANJE: DEJAN OGRINEC – RAZLIČNE 
OBLIKE SMUČANJA PO SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH 
GORAH TER DOLOMITIH; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Četrtek, 19. 12.
– ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

– ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič

ODPRTJE RAZSTAVE DEL TRŽIŠKIH VRTCEV – VESELI 
DECEMBRSKI PRSTKI;Tržiški muzej in Vrtec Tržič

Petek, 20. 12.
– od 9. do 18. ure v atriju Občine Tržič

VESELI DECEMBER-BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM; Polona 
Brodar  in Občina Tržič

– od 16. ure v Sebenjah

ŽIVE JASLICE 2013: VAŠKI SEJEM, BLAGOSLOV ŽIVIH 
JASLIC, BOŽIČNA ZGODBA ZA OTROKE IN MLADINO, 
KONCERT BOŽIČNIH PESMI, ZABAVA IN DRUŽENJE; 
Krajevna skupnost Sebenje in Občina Tržič

– ob 17. uri v atriju Občine Tržič

VESELI DECEMBER – OBISK DEDKA MRAZA Z 
OBMOČNO OBRTNO ZBORNICO TRŽIČ; Polona Brodar  
in Območna obrtna zbornica Tržič

December 2013
– ob 17. uri v Osnovni šoli Križe

OBČINSKO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU; 
TEKMOVANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU; 
Namiznoteniški klub Križe

– ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič

16. PONOVITEV KOMEDIJE VINKA MÖDERNDORFERJA, 
JOŽEF IN MARIJA, OB 50-LETNICI UMETNIŠKEGA 
DELOVANJA MARINE BOHINC; Mladinsko gledališče Tržič 
– Humoristična skupina Smeh

– ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Sobota, 21. 12.
– od 8. do 13. ure v atriju Občine Tržič

VESELI DECEMBER-BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM; Polona 
Brodar in Občina Tržič

– ob 10. uri v atriju Občine Tržič

VESELI DECEMBER – IZDELOVANJE PRAVLJIČNIH DEŽEL; 
Polona Brodar in tržiške osnovne šole

– od 14. ure v Sebenjah

ŽIVE JASLICE 2013: VAŠKI SEJEM, POHOD PO POTI TREH 
ZVONOV, BLAGOSLOV ŽIVIH JASLIC, BOŽIČNA ZGODBA 
ZA OTROKE IN MLADINO, PRIHOD BOŽIČKA, ZABAVA 
IN DRUŽENJE; Krajevna skupnost Sebenje in Občina Tržič

– ob 19. uri v prostoru Tekčevih jaslic

KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA ZUPANI; Pevsko društvo 
Zupani

Nedelja, 22. 12.
– od 8. do 15. ure v Dvorani tržiških olimpijcev

ZIMSKA OBČINSKA LIGA V MALEM NOGOMETU – 
LIGAŠKI DEL; Nogometni klub Tržič 2012

Torek, 24. 12.
– od 8. do 13. ure v atriju Občine Tržič

VESELI DECEMBER – BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM; 
Polona Brodar in Občina Tržič

– ob 10. uri v atriju Občine Tržič

VESELI DECEMBER – JELENČEK RUDOLF, BOŽIČEK IN 
RAJANJE Z ALENKO KOLMAN; Polona Brodar in Občina 
Tržič

Četrtek, 26. 12.–ponedeljek, 30. 12.
SMUČARSKI IN DESKARSKI TEČAJ V BODENTALU (AUT); 
Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič

Četrtek, 26. 12.  
– ob 9. uri izpred mladinskega doma na Ravnah

III. ZIMSKI POHOD NA KAL; KS Ravne (prijave v prostoru 
balinarskega kluba)

– ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA 
ORKESTRA TRŽIČ; KD Pihalni orkester Tržič

Petek, 27. 12.
– od 9. do 18. ure v atriju Občine Tržič

VESELI DECEMBER-BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM; Polona 
Brodar in Občina Tržič

– ob 17. uri v Restavraciji Raj v Tržiču

SLOVO OD STAREGA LETA; Društvo upokojencev Tržič 
(prijave do 23. 12.)

– ob 17. uri iz atrija Občine Tržič

VESELI DECEMBER – POHOD Z BAKLAMI DO SV. 
JOŽEFA, PODELITEV PRIZNANJ OB ZAKLJUČKU 
PRAZNOVANJA 105-LETNEGA DELOVANJA PD TRŽIČ IN 
AKCIJE 105X NA KAMNEK, PETJE S ČLANI FOLKLORNE 
SKUPINE KARAVANKE IN PREDNOVOLETNA ZABAVA Z 
ŽIVO GLASBO; Polona Brodar,  Tržiški muzej, PD Tržič in 
Občina Tržič

– ob 18. uri izpred gasilskega doma v Bistrici

KOLEDOVANJE IN PETJE BOŽIČNIH PESMI PRI KAPELICI 
V STAREM DELU BISTRICE; Krajevna skupnost Bistrica

Petek, 27. 12., in ponedeljek, 30. 12.
– od 10. do 12. ure v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

DELAVNICA ZA OTROKE: SLADKO V NOVO LETO; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Sobota, 28. 12.
– od 8. do 13. ure v atriju Občine Tržič

VESELI DECEMBER – BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM IN 
PREDSTAVITEV KUD AMPUS – GOSPODAR PRSTANOV; 
Polona Brodar in Občina Tržič

– ob 17. uri v Restavraciji Raj v Tržiču

SILVESTROVANJE DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ; Društvo 
invalidov Tržič (prijave do 20. 12.)

– ob 19. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču

KONCERT BOŽIČ NA SLOVENSKEM; KD Ignacij Hladnik 
Tržič, Mešani pevski zbor

Ponedeljek, 30. 12.
– ob 10.30 v Domu Petra Uzarja

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT: SONČNI ŽAREK GREJE 
NAS; ženski pevski zbor Društva upokojencev Tržič

Torek, 31. 12.
– ob 15. uri v starem mestnem jedru Tržiča

VELIKO OTROŠKO SILVESTROVANJE; Polona Brodar in 
Občina Tržič

– ob 22. uri v starem mestnem jedru Tržiča

SILVESTROVANJE S SKUPINO YUHUBANDA; Polona 
Brodar in Občina Tržič
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Suzana P. Kovačič

Slavnostno akademijo ob 
občinskem prazniku so v 
soboto v tržiškem Kultur
nem centru pripravili Obči
na Tržič, Osnovna šola Tržič 
in Glasbena šola Tržič. Z 
državno himno jo je sloves

no naznanil trobilni kvartet 
Glasbene šole Tržič (Žan 
Križaj, Benjamin Poljanc, 
Žan Škrjanec, Štefan Terzi
ev) pod mentorstvom Benja
mina Prešerna, nadaljevali 
pa prireditev s tržiško him
no Naš domači kraj. Dekla
matorji so bili učenci OŠ 

Tržič Monika Tolimir, Ema 
Koder Mauko, Katja Žitnik, 
Aaron Marcel Veldin. Izbra
na je bila poezija tržiških 
pesnikov Dorce Kralj in 
Janeza Slaparja. Mi smo pa 
Tržičani je med drugim 
zapel Otroški pevski zbor 
POŠ Lom pod Storžičem 

pod mentorstvom Janje 
Meglič. Odlično se je pred
stavil tudi Godalni orkester s 
kitaristi ali instrumentalnim 
triom (Monika Breuss, kita
ra, Urban Štular, bas, Urh 
Primožič, harmonika) pod 
vodstvom dirigentke Hermi
ne Matjašič. Nastopila sta 

tudi pevca Glasbene šole 
Tržič Nejc Perko in Tadeja 
Kostov, ki je eno zapeto 
pesem podarila častnemu 
občanu Občine Tržič Vinku 
Grašiču. Pevca je pri klavirju 
spremljal Sašo Simič, njuna 
učiteljica petja pa je Aman
da Stojović Kasagić. Slavnos

tno akademijo je povezovala 
Maja Tekavec, scensko sta 
postavitev domislila Brane 
Povalej in Goran Peharc. V 
organizacijskem odboru za 
pripravo prireditve so bili 
Mojca Čadež, Stane Grum, 
Franci Podlipnik, Blanka 
Rejc in Darja Mikulandra. 

Slavnostno akademijo krojili mladi
Učenka Ema Koder Mauko je napovedala prireditev z deklamacijo: »Najlepši kraj je moj rodni kraj. Tam so planine, rožnate senožeti, tam gozdovi so in 
travniki, tam je tudi moja rojstna hiša.« 

Godalni orkester s kitaristi/instrumentalnim triom in Otroški pevski zbor POŠ Lom pod Storžičem / Foto: Luka Rener

Deklamatorji Monika Tolimir, Ema Koder Mauko, Katja 
Žitnik, Aaron Marcel Veldin / Foto: Luka Rener

Trobilni kvartet Glasbene šole Tržič / Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič

Na razstavi, ki je na ogled v 
Domu Petra Uzarja, obisko
valci lahko občudujejo dva
najst razstavljenih risb s 
kredo na temo Življenje kra
škega grmičevja ruja avtorja 
Mirka Majerja. »Srečni ruj, 
ki nas tako lepo obarva celo 
leto. Kar nekaj let sem ga 
študiral in sem prišel do 
zaključka, da je ruj kraški 
kameleon,« je povedal 
Majer. Ruj je na odprtju raz
stave lepo opisala direktori
ca Doma Petra Uzarja Rena
ta Prosen: »Oktobra pobočja 
kraške pokrajine zažarijo v 
odtenkih rdeče, rumene, 
rožnate s pridihom ostan
kov zelene. Glavni krivec je 
seveda plodeči ruj, katerega 
rožnati puh med pomladni
mi zelenimi listi ni cvet, 
temveč osemenje, ki skupaj 
s semeni tvori plod. Neki 

prebivalec Krasa je med 
sprehodom med temi žare
čimi zublji, skozi katerega 
so presevali sončni žarki, 
izjavil: © Če v nebesih ni takih 
barv, potem nočem tja ¼ © «
Z likovno umetnostjo se 
Mirko Majer ukvarja že od 
gimnazijskih let. Pravi, da 
je imel že v mladih letih 
veliko srečo, da je njegov 
talent opazil kipar, profe
sor, ga vodil in Mirko Majer 
je dozoreval v grafiki. Rad 
ustvarja pri svetlobi, v miru. 
Majer je tudi avtor številnih 
grafik, npr. na temo stav
bne dediščine v Tržiču, 
stavbne dediščine v Begun
jah na Gorenjskem ¼  Pet
najst let se je poklicno 
ukvarjal z gradbeništvom, 
urbanizmom in turizmom 
na Občini Tržič, in kar je še 
zanimivo, bil je tudi član 
gradbenega odbora pri gra
dnji Doma Petra Uzarja, v 

katerem zdaj prebiva. Veli
ko se je posvečal sakralni 
dediščini, v učilnici v župni
ji Križe je trideset njegovih 
grafik, ki prikazujejo kape
lice, znamenja, cerkve ...
Mirko Majer je tudi avtor 
štirih motivov na poštnih 
znamkah s področja geolo
gije in mineralogije. Z enim 
motivom se je ukvarjal leto 
dni, tako zahteven projekt 
je to bil. Navdih za to moti
viko je dobil v Dovžanovi 
soteski, neprecenljivi narav
ni dediščini, in tudi v raz
stavah mineralov in fosilov 
v Tržiču, katerih pobudnik 
in soustvarjalec je bil kar 
petindvajset let. 
»V domu smo naklonjeni 
različnim aktivnostim sta
novalcev, ki jih izvajajo v 
okviru delovne terapije. Še 
bolj smo veseli, če tudi sami 
na novo kaj odkrijejo,« je 
spodbujanje ustvarjalnosti 

in različnih talentov stano
valcev izpostavila direktori
ca Doma Petra Uzarja. O 

Mirku Majerju pa bi še in 
še lahko pisali, je namreč 
gospod z zanimivo življenj

sko zgodbo. Prihodnje leto 
oktobra bo dopolnil devet
deset let. 

Srečni ruj, ki nas tako lepo obarva
V Domu Petra Uzarja v Tržiču je na ogled razstava likovnih del stanovalca Mirka Majerja z naslovom Življenje kraškega grmičevja ruja. 

Renata Prosen in Mirko Majer, v ozadju so njegovi ruji, risbe s kredo. Upodobljeno je 
življenje ruja, kot ga barva narava. / Foto: Tina Dokl




