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Modra sova, 
nagajivi papagaj 
Člani skupine Smeh pri
Mladinskem gledališču
Tržič so uprizorili premiero 
lutkovne predstave 
Polonce Kovač Kaj mora
sova opraviti pozimi.

Ta veseli dan kulture
Srebrne Kurnikove plakete
in priznanja za izjemne 
kulturne dosežke v sezoni
2010/11 so prejeli skupina
Smeh, David Ahačič in
Slavko Bohinc. 

Mi smo pa Tržičani
Kulturno društvo Zali rovt je
pripravilo kulturni program
za slavnostno akademijo 
ob občinskem prazniku v 
tržiškem Kulturnem centru.
"Domačo nalogo" so opravili
z odliko. 
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Suzana P. Kovačič

Tržič - Naslov častne občan-
ke je prejela Marija Ahačič
Pollak zaradi izjemnih za-
slug pri promociji sloven-
stva, Slovenije in Tržiča v
svetu. V Kulturnem centru
Tržič, kjer je potekala priredi-
tev, so podelili tudi diplome
občine Tržič in plaketi obči-
ne Tržič. Diplome so preje-
li Jožef Štucin, Cvetko Krč,
ekipa Red Shovel team in
podjetje Cablex. Plaketi ob-
čine Tržič sta prejela gledali-
ška skupina Smeh pri Mla-
dinskem gledališču Tržič in
Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Lom pod Storžičem. 
Organizatorja akademije pod
naslovom Tržič - moje mesto
sta bila občina Tržič in Kul-
turno društvo Zali rovt Tržič,
ki je pripravilo kulturni pro-
gram. Nastopili so Vokalno
instrumentalna skupina Zali
rovt pod vodstvom Staneta
Gruma, Otroški pevski zbor
Osnovne šole Tržič (OŠ) -
Podružnične šole Lom pod
vodstvom Janje Meglič,
dramski krožek OŠ Tržič pod
vodstvom Darje Mikulandra,
plesna skupina Leyli pod
mentorstvom Iris Šober, Mir-
ko Šlibar s harmoniko, plesa-
lec Danijel Petković in kvartet
saksofonov Pihalnega orke-
stra Tržič pod vodstvom
Francija Podlipnika. Pod sce-
narij in režijo sta se podpisala

Mojca Čadež in Stane Grum,
sceno sta pripravila Goran
Peharc in Brane Povalej.
Občina Tržič praznuje 12. de-
cembra. Na ta dan leta 1492
je cesar Friderik III. Tržiču
podelil trške pravice in ga
povzdignil iz vasi v trg. S tem
so prebivalci dobili pravico
do prirejanja tedenskih sej-
mov, kar je bilo ključnega 
pomena za razvoj mesteca,
skozi katerega je potekala
glavna prometna povezava
med Trstom in Celovcem. 

Mesto zaživelo s praznikom
Cesar Friderik III. je 12. decembra 1492 Tržiču podelil trške pravice in ga tako povzdignil iz vasi v trg.
Danes je 12. december občinski praznik. Praznovali so v soboto, ko so na slavnostni akademiji podelili
tudi občinska priznanja. 

Suzana P. Kovačič

Tržič - December je čas praz-
novanj in obdarovanj, majh-
nih in velikih pričakovanj,
toplih objemov in otroškega
smeha. Atrij Občine Tržič
tudi letos od 12. pa vse do 24.
decembra vabi obiskovalce s
pisanim sejemskim vrvežem
in stojnicami s ponudbo iz-
delkov domače in umetnost-
ne obrti ter prazničnih do-
brot. Danes med 8. in 12.
uro ter 17. in 20. uro bo bo-
žični sejem, ob 18.30 bodo
božične melodije pod božič-
nim drevesom. Jutri bo bo-
žični sejem med 8. in 12.
uro. Praznični utrip bo doda-
la tržiška mladina, ki bo v
ponedeljek, 19. decembra,

ob 17. uri tekmovala v okra-
ševanju jelk, dogodek bodo
popestrili plesni nastopi pod
božičnim drevesom. Otroke
bo v sredo, 21. decembra, ob
18.30 obiskal Božiček. Božič-
ni sejem bo prihodnji teden
v ponedeljek, sredo in petek
med 8. in 12. uro ter med 17.
in 20. uro ter 24. decembra
dopoldne. V petek, 23. de-
cembra, ob 18.30 vabljeni
tudi na koncert božičnih
pesmi, v goste bodo prišle
pevke ŽPZ Dupljanke. Orga-
nizatorja dogodkov sta Turi-
stično društvo Tržič in Obči-
na Tržič. Na zadnji dan sta-
rega leta od 21. ure dalje vab-
ljeni v atrij Občine Tržič na
silvestrovanje z domačim
ansamblom Lajb.

Veseli december 
v Tržiču

Božični sejem, božične melodije, tekmovanje 
v okraševanju jelk, koncert Ženskega pevskega
zbora Dupljanke in silvestrovanje v družbi
ansambla Lajb so dogodki, ki bodo popestrili
zadnji mesec leta. 

Prvič tekma 
za ženski pokal
Med najuspešnejšimi
slovenskimi moto športniki
v letu 2011 so tudi člani
AMD Tržič Matic Zupan,
Richard Petsching in Janja
Budič. 

Tržič dobil poslanko

Nova poslanka je Jana Jenko. Pravi, 
da se bo kot poslanka zavzela tudi za Tržič:
"Trudila se bom za izvršitev številnih 
projektov občine, predvsem pa zgraditev 
severnega priključka - Ravne in za sanacijo
Doma Petra Uzarja."
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Mega projekt 
je pod streho

”Kohezija je 25 milijonov evrov vreden 
projekt, s katerim smo zgradili skoraj štirideset
kilometrov vodovodnega in približno dvajset
kilometrov kanalizacijskega omrežja, novo
čistilno napravo ...,” je povedal župan Borut
Sajovic.
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Mesto je že okrašeno, Atrij občine Tržič pa vabi na 
praznične dogodke. / Foto: Matej Slabe

Letošnja častna občanka in prejemniki diplom ter plaket občine Tržič / Foto: Matej Slabe

"V dolini pod gorami, kjer Bistrica šumlja, 
živi mirno moj očka in tam je rad doma. Moj
očka iz Tržiča. Kako bi bil moj oče vesel in
ponosen na svoje mesto, ko bi videl to prekrasno
obnovljeno mestno jedro, ko bi slišal, kako
odlično igra sedaj njegova godba, ko bi videl vse
gledališke predstave, vsa vaša kulturna 
dogajanja ... Ponosen bi bil. Prav tako kot sem
jaz," je povedala Marija Ahačič Pollak 
ob imenovanju za častno občanko Tržiča. 
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Občinski nagrajenci

Jožef Štucin, 
diploma občine Tržič
Diplomo občine Tržič za
požrtvovalno in prostovolj-
no delo v dobrobit planin-
stva je prejel vodja gradbe-
nega odbora za gradnjo
koče na Zelenici Jožef Štu-
cin.  
Jožef Štucin je bil od leta
2001 predsednik gospodar-
skega odbora Planinskega
društva Tržič in vodja grad-
benega odbora za gradnjo
koče na Zelenici. Pri gradnji
koče je sodeloval od samega
začetka in v to vložil ogrom-
no, več kot štiri tisoč prosto-
voljnih delovnih ur. Sodelo-
val je pri izdelavi načrtov za
gradnjo koče, koordiniral
gradbena dela in izvajal nad-
zor. V okviru Planinskega
društva Tržič in gradbenega
odbora za Zelenico je vodil
številne prostovoljne delovne
akcije. Jožef Štucin je najza-
služnejši za to, da so letos
lahko odprli prenovljen dom
na Zelenici z gorniškim uč-
nim centrom in petdesetimi
posteljami. Dom na Zelenici
bo zopet postal priljubljena
pohodniška destinacija med
Tržičani in drugimi ljubitelji
gorske narave, hkrati pa so-
doben planinski dom, ki sku-
paj s smučiščem nudi izjem-
ne možnosti za razvoj turiz-
ma. "Diploma je vsekakor
priznanje za dolgoletno delo
in mi zato pomeni veliko,
moram pa povedati, da je di-
ploma priznanje tudi za vse
moje sodelavce na čelu s
predsednico Planinskega
društva Tržič," je povedal. 

Cvetko Krč, 
diploma občine Tržič
Diplomo občine Tržič za po-
žrtvovalno in predano delo
na področju gasilstva je pre-
jel predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Leše
Cvetko Krč.  
Cvetko Krč je gasilstvu pre-
dan že od rane mladosti, ko
se je leta 1979 kot pionirček
pridružil svojim vrstnikom.
Svoje veselje do gasilstva je
gradil naprej kot mladinec in
kasneje kot član. Že od leta

1992 je član operativne enote
v Prostovoljnem gasilskem
društvu (PGD) Leše. Istega
leta je opravil nadaljevalni te-
čaj za gasilca, leta 2004 tečaj
za vodjo skupine, 2007 za
vodjo enote, lani pa še tečaj
za vodjo enot. S tem si je pri-
dobil naziv gasilskega častni-
ka. Večino svojega prostega
časa nameni gasilstvu; ni le
aktiven član v operativi, pač
pa je trenutno tudi predsed-
nik društva. V času njegove-
ga predsedovanja je društvo
razširilo vozni park in poso-
dobilo opremo gasilskega
doma. Največji dosežek je le-
tos odprt prizidek h gasilske-
mu domu. Z optimizmom,
vznesenostjo, resnim pristo-
pom in premišljenim gospo-
darjenjem je Cvetko Krč s so-
vaščani dosegel zadane cilje
tudi na področju solidarnost
in humanitarnosti. "Diplo-
mo so si zaslužili tudi drugi
člani in članice PGD Leše,
brez njih nikakor ne bi dose-
gel vsega tega," je povedal na
podelitvi.

Ekipa Red Shovel team,
diploma občine Tržič
Diplomo občine Tržič za
prostovoljno delo na področju
inovativnega razvoja športne
infrastrukture v občini Tržič
je prejela ekipa Red Shovel
team. 
Ekipa Red Shovel Team je za-
služna, da že od leta 2000 v
Snakovem nastaja, raste in se
razvija Dirt park divjina, poli-
gon skakalnic za kolesa, ki je
namenjen BMX kolesarjem,
gorskim kolesarjem in kot
tak predstavlja nadgradnjo
športne infrastrukture v obči-
ni, ki jo v največji meri upo-
rablja mladina. Ustanovitelji
Dirt parka so Primož Likar,
Nejc Jeglič, Rok Borič, kasne-
je sta se jim pridružila še
Marko Južnič ter Jure Jelov-
čan. Skozi vsa ta leta so poli-
gon financirali brez sponzor-
jev. Edina sredstva, ki so jih
pridobili, so bili prostovoljni
prispevki kolesarjev. Gradnja
poligonov je zahtevala veliko
žuljev na rokah in veliko po-
lomljenih lopat. Tako so tudi

prišli do imena Red Shovel
Team, ker so edino rdeče lo-
pate zdržale garaško delo.
Dirk park divjina je postal
največji in najboljši dirt poli-
gon v Sloveniji in tudi najbo-
lje obiskan. Da bi šport še
bolj približali širši javnosti,
so letos že drugič zapored
organizirali tekmovanje Div-
jina dirt Jam. Skupina ima
motivacijo, da vizijo projekta
peljejo naprej in ga nadgraju-
jejo. To pa je pot do trajnega
razvoja še ene dragocene
športne dejavnosti za mlade
v občini Tržič. "Takega odzi-
va nismo pričakovali, zato
smo priznanja še toliko bolj
veseli," je povedal Nejc Jeglič. 

Podjetje Cablex, 
diploma občine Tržič
Diplomo občine Tržič  je pre-
jelo podjetje Cablex za us-
pešen in dinamičen razvoj
podjetja.
Podjetje Cablex je nastalo in
začelo poslovanje kot proizva-
jalec kabelske konfekcije
pred dvaindvajsetimi leti. V
Tržič se je preselilo leta 2002
v prostore tovarne Zlit, kup-
ljene iz stečajnega postopka.
Občina je prihod po svojih
močeh podprla. Če bo izpol-
njeno zagotovilo o vsaj petde-
setih novih delovnih mestih v
prihodnjih petih letih, se je
občina za isto dobo odrekla
plačilu prispevka v sklad stav-
benih zemljišč. Projekt je več
kot uspel. Cablex se je v trži-
škem okolju hitro in zdravo
razvijal in danes zaposluje že
samo v svoji tržiški proizvod-
ni enoti Cablex-T prek dvesto
ljudi. V Tržiču so zadržali
tudi upravo skupine, ki danes
sestoji že iz devetih družb, od
tega šestih v tujini. Skupno je
tako zagotovljeno delo že
prek tisoč ljudem. Letno pro-
dajo predvsem proizvajalcem
bele tehnike po Evropi, Ame-
riki, od letos pa tudi na Kitaj-
skem za prek šestdeset mili-
jonov evrov kabelskih sno-
pov. Domačini so v teh letih
družbo sprejeli za svojo.
Družba je tudi zaradi spre-
tnosti in kreativnosti, hkrati
pa zaradi visoke stopnje delov-

ne odgovornosti zaposlenih
Tržičanov, pa tudi konstruk-
tivnega odnosa občinskih
struktur zadovoljna z izbiro
svojega stalnega bivališča. 

Skupina Smeh, plaketa
občine Tržič
Plaketo občine Tržič za dol-
goletne ustvarjalne dosežke
je prejela Gledališka skupina
Smeh pri Mladinskem gleda-
lišču Tržič. Plaketo je v ime-
nu skupine prevzela Marina
Bohinc. 
Ob ustanovitvi Mladinskega
gledališča Tržič leta 1977 se
je mladim na odrskih deskah
pridružila že prej aktivna ig-
ralsko recitatorska skupina.
Leta 1984 se je skupina pre-
imenovala v skupino Smeh

in nadaljevala tradicijo zabav-
no humorističnih nastopov v
Tržiču in drugod. V vseh le-
tih delovanja je skupina izve-
dla veliko zabavnih in od-
mevnih projektov, kot so Di-
nastija, Smeh na gorenjski
način, Smeh v šolskih klo-
peh. V zadnjem desetletju so
sooblikovali serijo zabavnih
prireditev Gor pa dol po pvac,
Malokdaj se srečava ter Kolo-
vrat polk in valčkov. Skupino
danes poleg režiserja in igral-
ca Borisa Kuburiča, Marine
Bohinc in Milana Brkljača, ki
so aktivni že vse od ustanovit-
ve, sestavljajo še Jana Kus,
David Ahačič, Marja Bohi-
njec in Janez Kikel. Vsako
leto izvedejo okrog petdeset
nastopov. V sezoni 2009/10
so kar trikrat napolnili dvora-
no Kulturnega centra Tržič s
predstavo Porno smeh, v ka-
teri je gostovala Lidija Kodrič.
Od začetka leta 1990 pa do
zadnjega letošnjega nastopa
novembra 2011 si je nastope
skupine Smeh ogledalo sku-
paj 52.888 gledalcev. Lansko
jesen so bili s predstavo Go-
rana Gluvića Videoklub na
Čufarjevih dnevih na Jeseni-
cah nominirani za najboljšo
predstavo festivala, David
Ahačič pa je za nastop v tej
predstavi prejel nagrado za
najboljšo moško vlogo. "Veli-
ko nam pomeni, ko vidimo,
da nas imajo v Tržiču radi,"
je poudarila Marina Bohinc. 

PGD Lom,
plaketa občine Tržič
Plaketo občine Tržič za 90
let aktivnega delovanja je pre-

jelo Prostovoljno gasilsko
društvo (PGD) Lom pod Stor-
žičem.  
Vseh devetdeset let so člani
in članice Prostovoljnega ga-
silskega društva (PGD) Lom
pod Storžičem nesebično de-
lovali v prid kraja in pomaga-
li ljudem ne le v primeru po-
žara, temveč ob vseh ele-
mentarnih nesrečah in ne-
ljubih dogodkih posameznih
krajanov. V zadnjem obdo-
bju so dogradili in posodobi-
li gasilski dom, ob pomoči
občine Tržič pa so pridobili
tudi kombinirano gasilsko
vozilo. Vse aktivnosti pri
delu gasilskega društva
opravljajo člani sami na pros-
tovoljni bazi. S tem se druš-
tvo razvija in posodablja, po-
sledično pa to pripomore k
sodelovanju in druženju veli-
kega števila ljudi. PGD Lom
poleg redne gasilske dejav-
nosti vedno sodeluje tudi pri
organizaciji vseh prireditev v
kraju, ki jih organizirajo bo-
disi sami, krajevna skupnost,
društva ali drugi. "Ob devet-
desetletnici smo predali na-
menu orodno vozilo za pre-
voz moštva, obnovili in do-
končali fasado na gasilskem
domu, vse skupaj v sodelova-
nju s krajevno skupnostjo,
krajani in občino, ki nam je
ob tem tudi finančno poma-
gala. Plaketa je sad pretekle-
ga dela, hkrati pa nam daje
motivacijo za delo naprej.
Trenutno nas je v PGD Lom
130 članov, od tega trideset
operativnih. V svoje vrste
vključujemo tudi mladino,"
je povedal predsednik PGD
Lom Gregor Meglič.

Nagrajeni za izjemne dosežke

Cvetko Krč Marina Bohinc, skupina Smeh Jožef Štucin

Članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Lom pod Storžičem / Foto: Matej Slabe

Ekipa Red Shovel team / Foto: Matej Slabe
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Pogovor, praznik
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Suzana P. Kovačič

Na akademiji ob občinskem
prazniku ste poudarili, da je
leto 2011 izrazito delovno, za-
znamovano z velikimi grad-
benimi projekti. S katerimi? 
"Zagotovo je leto 2011 zadnje,
ki ga je zaznamovala Kohezi-
ja, mega projekt za občino Tr-
žič. Predstavlja velikanski za-
logaj - celo za Gorenjsko, še
posebej zdaj, ko vidim, kakš-
ne težave imajo druge občine
s projektom Gorki, s krvav-
škim vodovodom. Kohezija je
25 milijonov evrov vreden
projekt, s katerim smo zgra-
dili skoraj štirideset kilome-
trov vodovodnega in približ-
no dvajset kilometrov kanali-
zacijskega omrežja, novo či-
stilno napravo, zraven pa še
cel kup komunalne infra-
strukture, vgrajene v ceste,
ter kilometre obnovljenih
cest. Dobili smo šest novih
vodnih rezervoarjev s tisoč
kubičnimi metri dodatne za-
loge vode, kar pomeni 160 li-
trov vode na občana. Vodarna
v Žegnanem studencu je prvi
sodoben način ultra filtracije,
to je obdelava pitne vode brez
kemije. V začetku tega tedna
so se začela dela na polnjenju
zadnjega rezervoarja v Čr-
nem gozdu, ki bo omogočil
sistemu v Podljubelju boljši
pritisk in dodatno zalogo pit-
ne vode. S tem se odpirajo
priložnosti za navezavo na
največji vodni vir Smolekar z
željo, da bi nekaj pitne vode
prodajali sosednjim občinam.
V prihodnosti nas čaka kar še
nekaj izzivov od revitalizacije
BPT-ja pa vse do obnovitve
bazenskega kompleksa, na
katerem že močno delamo.”

Katera pa so bila sicer manjša
gradbena dela, a zato nič
manj pomembna za občane?
"To so projekti, ki so na iz-
vedbo čakali desetletja, med
njimi so gradnja pločnika
Kovor-Zvirče, obnova ceste
Pot na Močila, obnova ceste
skozi Pristavo. Ravne so dobi-
le široko cesto s pločnikom,
sodobno komunalno infra-
strukturo, dodatna parkirna
mesta. V začetku leta smo od-
prli prizidek k vrtcu v Križah,
septembra pa je bilo slavnost-
no odprtje obnovljenega igriš-
ča pri OŠ Križe. Prav na vrhu,
če gledam višinske metre, pa
je nov dom na Zelenici."

Za eno prednostnih nalog v
bodoče izpostavljate uspeš-
nost gospodarstva. Kakšna je
brezposelnost v občini?
"Brezposelnost je v gorenj-
skem povprečju. Prevelika.
Brez dela je v občini približno
osemsto ljudi, še bolj alar-
mantno je, da je polovica njih
brez vsake šole, izobrazbe in
da, ko Obrtna zbornica in
Ljudska univerza Tržič orga-
nizirata številne brezplačne
ali nizko proračunske tečaje
izobraževanja, med polovico

teh ljudi kakšne iskrene želje
po zaposlitvi ni. Velikokrat
grobo rečem, da moramo v
času, v katerem smo, poma-
gati tistim, ki si sami ne mo-
rejo, ne pa tistim, ki si nočejo.
Dejstvo je, da trg dela v Slove-
niji še vedno nimamo urejen
na način, da bi bolj spodbujal
aktivno zaposlovanje. Rednih
služb je res malo, dela pa še
zmeraj ogromno. Marsiko-
mu, ki dobro pozna delovanje
socialnega sistema, se bolj
splača ne delati kot pa delati,
ker s socialnimi transferji
dobi več denarja kot nekdo, ki
je v Cablexu ali Peku blizu
minimalne plače. 
Občina in župan ne postavlja-
ta tovarne, naša naloga pa je,
da uredimo razmere za to. To
nam je uspelo v komunalni
coni, kar bo za lastnike zem-
ljišč nepriljubljen scenarij.
Zdaj je le še vprašanje, kako
že komunalno urejena stavb-
na zemljišča, namenjena obr-
ti in gospodarstvu, za nor-
malno ceno spraviti na trg.
Za to, da bi v komunalni coni,
v katero je bilo vloženih mili-
jone evrov, sadili koruzo, je
prepozno. Velik izziv ostaja
kompleks BPT, pogovarjamo
se o konservatorskem načrtu,
ki bo po plombi spomeniške-
ga varstva izpred desetletij
povedal, kaj znotraj BPT lah-
ko rušimo in česa ne. Za bo-
dočnost je velik izziv kom-
pleks Peko, v katerem je
ogromno praznih površin."

Kakšno pa imate stališče do
kmetijskih površin glede na
dejstvo, da je v Sloveniji samo-
oskrba na zelo nizki ravni?
"Z urbanizmom ne gremo na
njive. V zadnjih petih letih
nismo na kmetijskih površi-
nah začeli niti ene nove inve-
sticije in je tudi ne bomo.
Prostora za investicije je do-
volj v mestu, čeprav je tudi
res, da je oživitev takih prosto-
rov dražja, kot pa zidati na nji-
vi, travniku. Za BPT je bil iz-
račun, da je kvadratni meter
vreden sedemdeset evrov, od
tega bi pa samo rušitev in od-
voz gradbenih odpadkov stala
trideset do štirideset evrov."

Na novembrski seji občinske-
ga sveta je bil v prvi obravna-
vi občinski proračun za leto
2012. Koliko bo prihodkov,
odhodkov, katere investicije?

"Za približno 15 milijonov bo
odhodkov in investicij, za 14
milijonov evrov načrtujemo
prihodkov. Vprašanje zdaj je,
kje bomo dobili manjkajoči
milijon evrov. Približno osem
milijonov evrov ima občina
zakonsko zagotovljenih ob-
veznosti, sedem milijonov ev-
rov pa bo šlo za investicije,
nadaljevanje izboljšanja pre-
skrbe z vodo, gradnjo dodat-
nih kanalizacijskih sistemov.
Samo javna razsvetljava na
leto stane več kot tristo tisoč
evrov, glede na novo Uredbo,
bomo morali vgraditi še več
sistemov za zmanjševanje
svetlobnega onesnaževanja.
V občini potrebujemo več kot
milijon evrov za investicijsko
vzdrževanje cest. Človek bi si
od Miklavža naprej želel
kakšno snežinko, po drugi
strani pa snežen vikend - ko
se štiri dni pluži in posipa -
stane proračun od petdeset
do osemdeset tisoč evrov. 
Pri vzgoji in izobraževanju v
proračunu ne bomo varčeva-
li, če bo treba, bomo raje pri
kakem metru asfalta. Z zani-
manjem čakamo, kaj bo po-
kazal razpis za vpis v vrtce v
marcu, ali bo morda treba za-
gotoviti dodatne kapacitete. V
letu 2012 načrtujemo obnovo
igrišča pri OŠ Bistrica, želi-
mo zgraditi igrišče z umetno
travo, ki bo omogočalo vadbo
in nastop nogometašev. Na
področju cestne infrastruktu-
re načrtujemo večje projekte:
asfaltiranje ceste do vasice

Gozd, asfaltiranje ceste Ret-
nje-Smuk ter nadaljevanje in
zaključek del na Ravnah. Upra-
vičeni so očitki, da so  pokopa-
lišča med manj urejenimi,
zato bomo za začetek na osred-
njem tržiškem pokopališču
utrdili in tlakovali klančino
med spomenikoma iz prve in
druge svetovne vojne."

Dodatnega zadolževanje ne
predvidevate?
"Samo v primeru gradnje
prizidka pri OŠ Križe, če bi
uspeli na državnem razpisu
ali če bi se pojavil projekt, ki
bi Tržiču dal večje število
delovnih mest. Ta trenutek
smo uspešni na področju
razdolževanja. Letos bo že
drugo leto, ko normalno ser-
visiramo dolgoročni kredit
za gradnjo OŠ v Tržiču in
Kohezijo. V letu 2012 bomo
zmanjšali zadolževanje za
584 tisoč evrov in prišli pod
šest milijonov evrov dolgo-
ročnega kredita, kar je ugod-
no. Ena velikih zgodb, za ka-
tero že pridobivamo projek-
tno dokumentacijo, je obno-
va tržiškega bazena."

Ste že čestitali novi poslanki?
"Sem, že zvečer na volilno
nedeljo. Jana Jenko bo po
mojem mnenju probleme
mesta in podeželja, kjer je
bila doma, razumela. Večkrat
se slišiva, zamenjala bova po-
slansko pisarno v Tržiču. Do-
bro je, da imamo v Tržiču še
naprej poslanca."

Mega projekt je pod streho
"V teh čudnih časih je dobra plat recesijske medalje, da je treba skupaj stopiti za dobro stvar," je 
dejal tržiški župan Borut Sajovic. 

Borut Sajovic: "Čestitam vsem občinskim nagrajencem. Dva
naša občana sta priznanje dobila tudi zunaj Tržiča. Milan
Valjavec, rojen leta 1919, je prejel priznanje za življenjsko
delo na področju prostovoljstva v gasilstvu. Je tudi ustanovni
član PGD Brezje. Prav tako je Irma Lipovec prejela pomembno
priznanje za življenjsko delo na področju šolstva." 

Suzana P. Kovačič

Marija Ahačič Pollak je Trži-
čanka z dušo in srcem. Rodi-
la se je v glasbeni družini in
tudi sama podedovala izje-
men glasbeni in pevski ta-
lent. Z edinstvenim čutom
za interpretacijo je najprej
prepričala strogo uho bratov
Avsenik in pustila neizbri-
sen pečat v slovenski glasbi
ne le kot pevka, temveč tudi
kot skladateljica in avtorica
besedil. Svoja prizadevanja
in talente je s selitvijo v Ka-
nado leta 1960 širila v tam-
kajšnji slovenski skupnosti,
kjer je postala tudi ustanovi-
teljica in odgovorna urednica
radijske postaje Glas kanad-
skih Slovencev pod okriljem
vseslovenskega kulturnega
odbora v Torontu, katerega
predsednica je postala leta
1994. Že dvajseto leto pa mi-
neva od ustanovitve njene
dekliške vokalne skupine
Plamen, ki kot požar širi slo-
vensko pesem in besedo po

vseh celinah sveta. Prvič je
po njihovi zaslugi slovenska
pesem zadonela celo v ka-
nadskem parlamentu in v
vladni palači v Ottawi. Pri
svojem delu je Marija Ahačič
Pollak edinstvena, tudi zato,
ker ga je opravljala in ga še
vedno opravlja s srcem in v
veliki meri brez plačila. 
Njenemu delu doma so se
najprej zahvalili v Turistič-
nem društvu Tržič, ki jo je
leta 2002 sprejelo med čast-
ne člane. Domovina se ji je
marca 2005 s podelitvijo
reda za zasluge zahvalila za
njeno vsestransko kulturno
poslanstvo med rojaki in šir-
šo skupnostjo. Decembra
leta 2005 ji je občina Tržič
podelila diplomo za promo-
cijo države in Tržiča v svetu,
Javni sklad za kulturne de-
javnosti pa ji je leta 2006
podelil Gallusovo listino.
Naposled se naštetim hva-
ležno pridružuje razglasitev
za častno občanko občine
Tržič. 

Častna občanka 
Marija Ahačič Pollak

"Hvaležna sem vam, da ste me kljub dolgi 
odsotnosti vzeli za svojo in da ste mi dovolili, 
da sem ostala Tržičanka," je povedala 
Marija Ahačič Pollak.

Naziv častne občanke občine Tržič je zaradi izjemnih zaslug
pri promociji slovenstva, Slovenije in Tržiča v svetu prejela
Marija Ahačič Pollak. I Foto: Matej Slabe

Suzana P. Kovačič 

Ste prav za to priložnost pri-
šli iz Kanade?
"Imela sem namen priti
tam nekje dvanajstega de-
cembra, ampak potem, ko
sem dobila to odlikovanje,
sem zamenjala letalsko vo-
zovnico in prišla prej. To je
zelo velika čast zame, zelo
sem ponosna na Tržič."

Kdo vam je sporočil to pri-
jetno novico? Kako ste jo
sprejeli?
"Izvedela sem po e-pošti in še
dobro, da sem računalniško
usposobljena. Nisem mogla
verjeti, zame je to večji dose-
žek kot dobiti red za zasluge."

Ni dolgo nazaj, kar ste v Tr-
žiču in drugod po Sloveniji
gostovali z Vokalno skupino
Plamen. 
"Avgusta letos je bilo. Dvo-
rana v Tržiču je bila polna,
prijetno je bilo. Vesela
sem, da sem lahko pokaza-
la, kaj se da v dvajsetih letih
narediti z nekom, ki je ro-
jen v Kanadi in ki ne zna
slovensko, poje pa tako, kot
bi bil rojen v Sloveniji. Vsa
dekleta v skupini imajo slo-
venske korenine. Naš kon-
cert na Ptuju je posnela na-
cionalna televizija, drugi
del koncerta si lahko ogle-
date po televiziji 22. de-
cembra. Prijetno boste pre-
senečeni."

Tečejo nitke življenja

S to pesmijo so na oder na slavnostni akademiji
povabili častno občanko Marijo Ahačič Pollak. Po
razglasitvi je še povedala ...
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"Na občini se bomo za
Peko borili do zadnjega.
Peko je zagotovo upra-
vičen do dokapitalizacije,
kritičen pa sem do tega,
ker postopki tečejo 
predolgo, ker je država
preveč birokratizirana.
Prepričan sem, da Peko
ima bodočnost in da še
vedno delajo odlične
modne čevlje." 
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Aktualno

Suzana P. Kovačič

Tržič - "Politično dogajanje
spremljam že nekaj let. Ob
gledanju in poslušanju od-
daj so se mi porajali odgovo-
ri, da je mogoče marsikaj
spremeniti na bolje. Za kan-
didaturo za poslanko sem
se odločila, ker sem prepri-
čana, da lahko pripomorem
k izboljšanju gospodarske-
ga in socialnega položaja
prebivalcev Slovenije," je
optimistično naravnana
Jana Jenko. "Zavedala sem
se, da moji predlogi brez
podpore skupine državlja-
nov ne bodo imeli želenega
učinka. Zato sem se odloči-
la za vstop v politično stran-
ko DeSUS. Ob pregledova-
nju programov strank in
njihovega dosedanjega delo-
vanja sem spoznala, da sta
program in delovanje stran-
ke DeSUS najbolj socialno
usmerjena. Zavzema se za
ljudi, za malega človeka, za
njegove pravice," je prepri-
čana sogovornica in dodaja,
da tudi tedaj, ko bo lahko
kaj naredila za tržiško obči-
no, ne bo sedela križem rok:
"Kot občanka se bom na dr-
žavni ravni zavzemala za
čim večji dotok državnih
sredstev na lokalno raven. V
občini potrebujemo sred-
stva za ponovni zagon go-
spodarskih dejavnosti. V
preteklosti je bila občina Tr-
žič industrijsko cvetoče me-

sto. Pogled na zapuščene to-
varniške objekte (BPT, Peko
...) je žalosten. Vem, da so
Tržičani zelo delavni, inova-
tivni in iznajdljivi, zato ver-
jamem, da bi opuščeni
prostori lahko znova zažive-
li, na začetku sicer ne kot
velika industrijska podjetja,
temveč bi v njih lahko posa-
mezniki začeli opravljati
razne obrtne dejavnosti z
nekaj zaposlenimi. Trudila
se bom za izvršitev številnih
projektov občine, predvsem
pa za zgraditev severnega
priključka - Ravne in za sa-
nacijo Doma Petra Uzarja."
Jana Jenko je občanka trži-

ške občine zadnjih pet let,
pred tem je živela v Šenčur-
ju. Je mati sinov, starih dvaj-
set in petindvajset let. Starej-
ši sin prebiva v Šenčurju, z
mlajšim živita v Preski pri
Tržiču. "Ko sem pred leti
iskala novo bivališče - dom,
me je ob prihodu v Tržič ta-
koj preplavil prijeten obču-
tek - tukaj želim živeti. Tukaj
so ljudje prijazni, dovolj je
zelenja, dreves .... V bližini je
dovolj vzpetin, ki jih moram
raziskati, na katerih bom
lahko nabirala kondicijo za
osvojitev zahtevnejših vrhov.
Pohodi po visokogorju me
zelo sproščajo, prav tako ži-
vali, predvsem psi in konji.
Potep na konjskem hrbtu po
poljih in gozdovih je nekaj
čudovito sproščujočega," je
povedala.

Zaposlena je na Upravni
enoti Kranj. "Delovne izkuš-
nje sem pridobivala posto-
poma, začela sem kot stroje-
piska s končano poklicno
administrativno šolo, oprav-
ljala razna referentska in
tajniška dela, nato več let
svetovala strankam v spre-
jemni pisarni, sedaj pa
opravljam dela in naloge
svetovalke s področja uprav-
nih notranjih zadev. Zadnja

leta sem del prostega časa
namenila študiju in ob delu
pridobila naziv magistrica
znanosti s področja držav-
nih in evropskih študij," je
še razložila Jana Jenko, svo-
je volivce pa nagovorila: "S
svojimi glasovi ste odločilno
prispevali, da ima občina
Tržič ter celotna gorenjska
regija ponovno poslanca v
Državnem zboru Republike
Slovenije."

Tržič dobil poslanko
Tržič je dobil poslanko v državni zbor Republike Slovenije Jano Jenko, ki je bila kandidatka stranke
DeSUS. Jenkova pravi, da se bo kot poslanka zavzela tudi za Tržič: "Trudila se bom za izvršitev 
številnih projektov občine, predvsem pa zgraditev severnega priključka - Ravne in za sanacijo Doma
Petra Uzarja."

Jana Jenko / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Bistrica pri Tržiču - Svet za
preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu Občine Tržič
in Policijska postaja Tržič sta
v sodelovanju z Javno agen-
cijo RS za varnost prometa
11. decembra dopoldne pred
Domom Petra Uzarja v Bis-
trici pri Tržiču organizirala
prometno preventivno akcijo
Bodi preViden. Po besedah
pomočnika komandirja trži-
ške policije Boštjana Stareta
je bil namen akcije opozoriti
pešce na uporabo odsevnih
predmetov, saj vidnost v pro-
metu pomeni tudi večjo var-
nost. "Zmanjšati želimo
predvsem možnost promet-
nih nesreč, v katerih so ude-
leženi pešci. Hkrati želimo
opozoriti tudi voznike na
večjo pozornost in skrb za
pešce, ki sodijo med najbolj
ranljive skupine udeležencev
v prometu. Kako pomembne

so takšne aktivnosti, pove po-
datek, da so v prvem decem-
brskem tednu na Gorenj-
skem zaradi posledic pro-
metnih nesreč umrli kar tri-
je pešci," je povedal Stare. 
"Že ves teden pred zaključ-

no akcijo pred Domom Pet-
ra Uzarja smo obiskovali
cerkve po občini, kjer smo
predvsem starejšim obča-
nom nazorno prikazali,
kako koristna so odsevna te-
lesa, če jih seveda pravilno

uporabljamo. Nositi jih mo-
ramo namreč na tisti strani
telesa, ki gleda proti sredini
ceste," je dodala Aneta Lav-
tar iz SPV Tržič. 
Splošna ocena je, da več kot
polovica pešcev uporablja
temna oblačila in so zato
zelo slabo vidni v mraku
oziroma temi. Kako k boljši
vidnosti pomagajo odsevni
trakovi ali odsevni telovniki,
ki so jih ob tej priložnosti s
pomočjo sponzorjev Vulka-
nizerstva Benedičič iz Žiga-
nje vasi in Vulca Save Tires
delili prisotnim občanom,
zlasti pa otrokom, so se lah-
ko vsi prepričali tudi v po-
sebnem demonstracijskem
šotoru Vidko. Na tem mestu
samo zapišimo, da voznik
ponoči pešca v temnih obla-
čilih opazi šele na 26 me-
trov razdalje, ob uporabi
kresničke ali drugih odsev-
nih predmetov pa že na raz-
dalji 136 metrov. 

Odsevniki prispevajo k vidnosti 
Voznik ponoči pešca v temnih oblačilih opazi šele na 26 metrov razdalje, ob uporabi kresničke 
pa že na razdalji 136 metrov. 
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Neprofitna stanovanja za socialno 
ogrožene družine 
Tržiški župan Borut Sajovic je povedal, da je v občini okrog
240 neprofitnih stanovanj za socialno ogrožene družine, kar je
veliko v primerjavi z drugimi gorenjskimi občinami. ”Zaradi
precej nižje stanarine od tržne je pritisk na neprofitna stanova-
nja kar velik in skorajda vsa so zasedena. Želel bi, da bi najem-
niki čim več teh stanovanj odkupili, zakonodaja zdaj omogoča
tudi obročno odplačevanje. Realnost je žal še vedno taka, da
nekateri najemniki dajejo prednost nakupu mobitelov, raču-
nalnikov, ne pa zagotovitvi lastne strehe nad glavo, za kar bi
po moje morali najprej poskrbeti. Želim si tudi učinkovitega
stanovanjskega programa, ki bi dal na razpolago tudi kakšno
kadrovsko stanovanje. Letos smo kar dolgo iskali primerno
stanovanje za mlado zdravnico, ki dela v tržiškem zdravstve-
nem domu. Neuspešno,” je poudaril župan. S. K. 

V občini dejavnih prek sto društev ...
... od tega je devet gasilskih društev, štirideset športnih, šti-
rinajst kulturnih, nekaj lovskih in še druga društva, od foto-
grafskega, folklornega, pihalnega orkestra ... ”Najbrž smo
po številu kar med gorenjskimi rekorderji. Skupaj z društvi
smo uspešno izpeljali odmevne Dneve mineralov in fosilov,
šuštarski praznik in prireditev Mauthausen, kot župana pa
se me je dotaknil dogodek Neodvisen.si; v samo enem dne-
vu se je problematika zasvojenosti z drogami dotaknila 1100
otrok, staršev, učiteljev. In kar mi je v ponos, imeli smo pet
dobrodelnih koncertov, vsakega s svojim sporočilom. V teh
čudnih časih je dobra plat recesijske medalje, da je treba
skupaj stopiti za dobro stvar. Od dogodkov na prostem mi
je letos ostala v spominu gasilska veselica v Kovorju; druža-
ben dogodek "brez šotora" je obiskalo okrog tisoč ljudi," je
povedal župan Borut Sajovic. S. K. 

Peti tržiški pohod v Dražgoše
Občina Tržič, Občinsko združenje Slovenskih častnikov Tr-
žič, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič,
Policijsko veteransko društvo SEVER - Gorenjska, Zveza
borcev za vrednote NOB Tržič in Združenje vojaških gorni-
kov Slovenije organizirajo v nedeljo, 8. januarja, 5. tržiški po-
hod v Dražgoše. Začetek pohoda bo ob 5.45 izpred gasilske-
ga doma v Bistrici pri Tržiču. Pohod bo potekal na relaciji
Tržič-Podnart-Češnjica-Jamnik-Dražgoše. Hoje bo za pet do
šest ur, odvisno od razmer. Organizatorji pohoda bodo na
počitkih poskrbeli za čaj, pohodnike iz Tržiča pa v Dražgo-
šah čaka še topel obrok. Po koncu proslave bo poskrbljeno
za brezplačen avtobusni prevoz na začetno mesto pohoda v
Bistrici pri Tržiču. Pohod priporočajo udeležencem z dobro
fizično pripravljenostjo. Zaradi zgodnjega začetka je pripo-
ročljiva čelna svetilka, sicer pa še pohodne palice ter obutev
in oprema, primerna vremenskim razmeram na dan 
pohoda. Udeležba na pohodu je brezplačna, vsakdo pa se
pohoda udeleži na svojo odgovornost. Zaradi priprave po-
hoda je treba udeležbo najaviti najkasneje do srede, 4. janu-
arja, pri enem od organizatorjev: Valentin Klemenčič
(041/633 750 ali valentin.klemencic@gmail.com), Drago
Zadnikar (031/602 620 ali drago.zadnikar@trzic.si), Anton
Stritih (040/747 720 ali anton.stritih@amis.net) ali Anton
Kramarič (041/878 666 ali anton.kramaric@gmail.com). S. K. 

Obiskovalcem preventivne akcije so razdelili okoli petsto
odsevnih trakov in odsevnih telovnikov. 
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Suzana P. Kovačič

Brezje pri Tržiču - Razstavo
bodo odprli danes ob 16.30 s
kulturnim programom, v ka-
terem bosta nastopila brata
Marijan in Rado Pančur.
Lahko si boste ogledali različ-
na ročna dela, ki jih ustvarja-
jo članice Rokodelske skupi-
ne Nežke, ki deluje pri Druš-
tvu Sveta Neža. "Vse rade
ustvarjamo in rade se druži-
mo," je povedala članica Joži
Peteh in dodala, da bi ji bilo
brez tega dolgčas v roke.
"Včasih smo imeli še v

osnovni šoli pri tehničnem
pouku ure učenja vezenja in
pletenja," se spominja člani-
ca Ivi Germovšek. "Nežke"
se srečujejo enkrat na teden
Pr' Jakc na Brezjah pri Trži-
ču, izmenjujejo si tudi zna-
nje. Kar ena zna, poskušajo
še druge. Njihova dejavnost
obsega vezenje, klekljanje,
pletenje, kvačkanje, izdelke
za razne priložnosti (advent-
ne venčke, begance, pirhe ...)
in izdelavo različnih daril,
kot je na primer nakit iz us-
nja in najlona, ki ga izdeluje
Ivi Germovšek. "Zašijemo pa

tudi lutke za lutkovne pred-
stave," je dodala Joži Peteh. 
Prodajna razstava, na kateri
bodo predstavile ročne izdel-
ke na različne tematike - od
božično novoletne do veliko-
nočne - bo na ogled danes od
16.30 do 19. ure, jutri od 10.
do 19. ure in v nedeljo od 13.
do 18. ure. V nedeljo od 14.
do 16. ure bodo Nežke imele
tudi delavnico za otroke na
temo Spoznavajmo veze-
nje." Če bo med mladimi do-
volj zanimanja, bo takšnih
delavnic še več," je povedala
Marija Ostrelič, vodja Roko-

delske skupine Nežke. Než-
ke bodo razstavljale tudi na
Božičnem sejmu v Atriju ob-
čine Tržič 21. in 23. decem-
bra; kot pravijo, bodo ročna
dela na ogled kar cel dan.
V okviru Društva Sveta Neža
deluje tudi Mešani pevski
zbor Dobrča, ki ga vodi pe-
vovodja Stane Bitežnik. Peti
letni koncert z naslovom
Dobrče spev bodo imeli jutri
ob 19. uri v dvorani doma na
Brezjah pri Tržiču. Kot gost-
je bodo nastopili pevci Mo-
škega pevskega zbora druš-
tva upokojencev Tržič. 

Nežke bodo pokazale, kaj znajo
V dvorani gasilskega doma na Brezjah pri Tržiču bodo danes odprli razstavo ročnih del članic
Rokodelske skupine Nežke in slikarskih umetnin Marijana Pančurja. 

Nekaj izdelkov članic skupine Nežke, ki za ročna dela želijo
navdušiti tudi mlajše generacije.

Od leve: Ivi Germovšek, Marija Ostrelič, Tinca Valjavec 
in Joži Peteh

Suzana P. Kovačič

Dom na Zelenici ima pre-
novljen gostinski del, s ku-
hinjo in shrambo ter zuna-
njo teraso. Na novo je zgra-
jen nastanitveni del s petde-
setimi ležišči, sanitarijami
in kopalnico. Pomembna
dodatna ponudba je učilnica
gorniškega učnega centra, v
kateri je možna izvedba se-
minarjev, izobraževanj ter
brezplačna izposoja gorni-
ške opreme (dereze, čelade,
plezalni pasovi, krplje ...). S
tem naj bi Zelenica postala
privlačna tako za šolske sku-
pine, saj se bodo otroci in
mladostniki lahko seznanili
z gorami in varovanjem na-
rave, kot tudi za skupine al-
pinistov, gorskih reševalcev,
planincev in druge. 
Koča na Zelenici je pogorela
v požaru decembra pred
dvanajstimi leti. Prizadeva-
nja po obnovi so trajala vrsto
let. Pogorišče so s prosto-
voljnim delom sanirali do
leta 2002, ko so odprli tudi
planinsko zavetišče, ki je de-
lovalo vse do izgradnje. V
začetnih letih želja po obno-
vi doma ni naletela na velik
odziv. Sprememba v občin-
skem vodstvu je prinesla
prvi premik, saj je takrat
novo izvoljeni župan za ob-

novo koče iz proračuna na-
menil sto tisoč evrov, Pla-
ninsko društvo Tržič je k
temu znesku dodalo še last-
nih 125 tisoč evrov. S tem
denarjem so zgradili nov go-
stinski in nastanitveni del.

Občina Tržič je v letu 2010
za dokončanje gradnje koče
namenila še dodatnih 120 ti-
soč evrov, pridobili so tudi
nekaj manj kot 43 tisoč ev-
rov iz projekta "karavan-
ke@prihodnost.eu" ter 49
tisoč evrov iz naslova ESRR -
obnova planinskih posto-
jank. Več različnih faz grad-
nje sta sofinancirali Funda-
cija za šport in Planinska
zveza Slovenije, občina Tr-
žič pa je bila tudi investitor v
gradnjo optičnega omrežja,
ki bo služilo tako za potrebe
doma na Zelenici kot žičnic. 

Odprtje doma 
na Zelenici

Tehnični pregled doma na Zelenici je bil v preteklih
dneh. Z odpravo manjših napak uporabno 
dovoljenje pričakujejo v nekaj tednih. Celotna 
investicija je ocenjena na sedemsto tisoč evrov. 

Štefanija Grašič

Križe - Župnijska Karitas je
organizirala tradicionalni
dobrodelni koncert, ki pre-
haja že kot praznik vseh
krajanov župnije Križe in
tudi prek meja župnije. Pri-
pravili so ga na nedeljo ko-
nec novembra v dvorani
Osnovne šole Križe, ki nam
jo vodstvo radodarno odsto-
pi. Letošnje vse škofijsko
geslo Srce, ki vidi je napisa-
no kratko, vendar je vsebin-
sko zelo bogato. Ali imamo
srce, ki vidi našega soseda,
ki se je znašel v stiski, sode-
lavca, ki ga skrbi, kako bo
preživel družino vsak me-
sec, morda starejšo osamlje-
no osebo, ki je nihče ne obi-
šče? To je tisto srce, ki vidi.
Mi vsi smo dolžni, da kakor-
koli pomagamo, da bi ti
ljudje lahko živeli človeka
vredno življenje.
Letos smo priredili že dese-
ti dobrodelni koncert, ki je
bil po mnenju obiskovalcev
zelo kakovosten in pester.
Vedno nas razveseljujejo
naši malčki iz vrtca Križe,
Adi Smolar je razgibal vso
dvorano in jo tudi zaposlil,

Majda Petan s soprogom
nam je topila srce s svojim
žametnim glasom, Tambu-
raški orkester iz Vipave je
krasno izvedel vse skladbe,
tudi Nina Kompare in citrar
Tomaž Plahutnik sta se zelo
lepo dopolnjevala. Dekanij-
ski pevski zbor je spet poka-
zal profesionalnost zborov-
skega petja, Barbara Tišler

pa s svojim sopranom in z
obema spremljevalkama.
Skupina Smeh vedno na-
smeji vso dvorano in brez
nje si ne predstavljamo kon-
certa. Letos smo imeli tudi
skupinico otrok, ki obisku-
jejo dobrodelni krožek v OŠ
Križe, ki je nekako podaljša-
na roka primarne Karitas.
Izvedli so prikaz dobrodel-

nosti. Na koncu nas je za
sladico zabaval še ansambel
Mladi godci iz Horjula. 
Bila je polna dvorana dobrih
ljudi, kar se je izkazalo tudi
pri izkupičku, ki ga v celoti
namenjamo ljudem v stiski
v naši župniji. Na koncu je
vedno veselo slovo z željo
po veselem srečanju tudi
naslednje leto.

Polna dvorana dobrih ljudi
Župnijska Karitas Križe je organizirala že deseti dobrodelni koncert, letos pod naslovom Srce, ki vidi.
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Planinski dom 
na Zelenici 
je oskrbovan vse 
vikende od petka 
popoldne do nedelje
zvečer in vse praznike
ter v času obratovanja
smučišča Zelenica.
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Zanimivosti

Vsem našim strankam želimo vesele
božične praznike in srečno novo leto!

Tržič

Miklavževa pekarna

Prišel je čas obdarovanj in velikih pričakovanj, ki ga še po-
sebno težko čakajo otroci. Tržiški župnik Roman Starc je v
goste povabil sv. Miklavža ter mentorici Darjo Mikulandra
in Nano Peharc, ki sta formirali igralsko skupino Decembr-
čki, v kateri so nastopali: Ema Meglič, Zala Kecman, Lara
Žunko, Petja Florjanič, Rika Dolžan, Gabrijela Gala Blaži
Gregorčič, Maja Gros, Rok in Jaka Jankovec, Kristjan Obra-
dovič, Nina Ravbar in Matevž Malovrh. "Čeprav je bilo malo
časa, so mladi igralci pokazali toliko zavzetosti, da je igrica
Miklavževa pekarna že 4. decembra razveselila otroke v na-
polnjeni dvorani Kulturnega centra v Tržiču. V največje vese-
lje vseh nastopajočih je bila ponovitev v tržiški knjižnici, kjer
se je trlo malih obiskovalcev in njihovih staršev. Zahvala gre
vsem mladim igralcem v želji, da s takim veseljem in navdu-
šenjem stopajo po poti kulture tudi v bodoče," sta dejali
Darja Mikulandra in Nana Peharc. D. M. in N. P. 
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Marija Janc

Podljubelj - Krajevna organi-
zacija Rdečega križa (KO
RK) Podljubelj je decembra
tradicionalno pripravila sre-
čanje krajanov, članov Rde-
čega križa, ki so starejši od
75 let.  Pridružili so se tudi
člani gasilskega društva, ki
imajo več kot sedemdeset
let. Učenci so nas pozdravili
pri vhodu in nam poklonili
lepe obeske, ki so jih izdela-
li skupaj z Majdo v jutra-

njem varstvu. Spremljali
smo nastope učencev pod-
ružnične šole in članov
KUD Podljubelj. Igralska
skupina učencev 4. in 5. raz-
reda z mentorico Heleno
Ahačič je premierno uprizo-
rila igrico Sneguljčica. Za-
pel je šolski pevski zbor pod
mentorstvom Urše Frelih
Meglič. Sledila je projekcija
filma Skupaj smo praznova-
li sto let Tince Ogris. 
Zaploskali smo pozdravom
in dobrim željam, ki so jih

poleg mene izrekli še župan
Borut Sajovic, ravnatelj OŠ
Tržič Stane Grum in tajnica
gasilskega društva Frida Va-
lenčič. Po kulturnem progra-
mu smo učence in učiteljice
obdarovali z Miklavževim da-
rilom, drugim pa postregli z
malico. Finančno je srečanje
omogočilo gasilsko društvo,
krajevna skupnost je dala
ogrevano dvorano.
Dolgo smo se zadržali v kle-
petu in prepevanju ljudskih
pesmi, najbolj poskočni pa so

tudi zaplesali ob zvokih Jože-
ve harmonike. Kot vsako sre-
čanje je bilo tudi to zelo pri-
jetno in dobro pripravljeno.
Veseli smo, da se ga je udele-
žila tudi najstarejša krajanka,
stoletna Tinca Ogris. Tiste
krajane, ki se zaradi zdrav-
stvenih težav niso mogli ude-
ležiti srečanja, bomo aktivisti
KO RK Podljubelj obiskali na
domu ali v Domu Petra Uza-
rja ter jim izročili darilo in iz-
rekli dobre želje za prihod-
nje leto.

Srečanje najstarejših
krajanov
”Veseli smo, da se je srečanja udeležila tudi najstarejša krajanka, stoletna Tinca Ogris.” 

Suzana P. Kovačič

Tržič -  "Mislim, da se je trž-
ni dan kar prijel," je v sobo-
to, na osmem letošnjem trž-
nem dnevu v atriju občine
Tržič povedala razstavljavka
z usnjeno galanterijo Marija
Burnik. Tudi Urška Starc, ki

je predstavljala naravna do-
mača mazila, se je strinjala z
Burnikovo in dodala: "Tudi
lokacija v atriju občine je pra-
va." Razstavljavci so ponujali
mlečne izdelke, mesnine,
novoletni program, obutev,
rokodelske izdelke ... Organi-
zatorji Tržnega dne, ki pote-

ka vsako drugo soboto v me-
secu in se bo nadaljeval tudi
v prihodnjem letu, so Boris
Šukalo, Občina Tržič, Turi-
stično društvo Tržič in Ob-
močna obrtna zbornica Tr-
žič. "Na voljo so pokrite
lesene stojnice, na nepokri-
tih stojnicah na bližnjem

parkirišču pa prodajajo tudi
suho robo, tekstil ...," je pove-
dal Boris Šukalo. Posebnost
sobotnega dopoldneva je bil
obisk Božička, delavnica Jer-
neja Kosmača na temo Igre,
skozi čas ujete v les, ter pri-
kaz kaligrafije izpod peresa
Marjane Zupan. 

Že osmi Tržni dan
Zadnji v tem letu je bil v soboto, naslednji tržni dan bo drugo soboto v januarju.

Fotografija za spomin I Foto: Maja Ahačič

Lične pokrite lesene stojnice Marjana Zupan je pokazala kaligrafsko pisavo. 

AVTOSERVIS MRAK, JANEZ MRAK, s.p.
TRŽIČ, Predilniška 16, poleg hipermarketa Mercator

SERVIS ZA VSE 
ZNAMKE OSEBNIH VOZIL

vulkanizerstvo ■ avtokleparstvo
■ ročna avtopralnica

Telefon:  04/59 23 410, 041/322 460
Želimo vam varno in srečno 2012
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Suzana P. Kovačič

Križe - "Kresniček je zelo na-
gajiv, pa je izgubil lučko.
Išče jo pri rožicah, polžu,
kresnicah, mravlji, zvezdi,
luni in soncu. Ko obljubi, da
bo priden, mu sonce prine-
se lučko nazaj," je povzela
vsebino petošolka Lina Me-
šič. Spevoigro so izvedli
učenci Otroškega pevskega
zbora (OPZ) Čebele Osnov-
ne šole Križe pod mentor-
stvom učiteljice, v tem pri-
meru tudi scenografinje in
režiserke Simone Kralj ter
študenta Akademije za glas-
bo, pianista Erika Šmida. V
OPZ Čebele so vključeni
učenci od tretjega do šestega
razreda. Nastopili so Neža
Čadež (Kresniček), Ana Dol-
žan (polž), Štefan Terziev

(slak ali polž), Ema Balanč
(zvezda), Tinkara Roblek
(luna), Maja Ribnikar (zvez-
da ali luna), Katarina Oranič
(mravlja). V vlogo rož so se
vživeli Aljoša Špiler Bratuša,
Amber Thompson, Blaž To-

mažič, Iva Bostič, Kristina
Rezar, Sara Knep, Tjuš Ko-
blar, Vid Perko in Zala Jeko-
vec. V vlogi kresničk so na-
stopili Alven Rehberger,
Blaž Teran, Jera Troha, Kar-

men Perko, Katarina Ličen,
Lina Mešič, Monika Jazbec,
Sara Bitežnik, Tia Škrjanec
in Tjaša Jazbec. Vile so
predstavljali Ana Dolžan,
Ema Balanč, Jera Troha,
Karmen Perko, Maja Ribni-

ka, Sara Bitežnik, Tia Ga-
šperlin in Tinkara Roblek.
Premiera za starše je bila v
Kulturnem domu v Križah,
navdušili pa so tudi na šol-
skih predstavah. 

Nagajivi kresniček
izgubi lučko
Otroški pevski zbor Osnovne šole Križe je imel premiero mladinske spevoigre
Radovana Gobca Kresniček. 

Suzana P. Kovačič

Podljubelj - Delo, ki je nasta-
lo leta 1985 in so ga v Mla-
dinskem gledališču Tržič pr-
vič izvedli konec leta 1988,
po več kot dvajsetih letih
znova oživlja zgodbo modre
Sove, nagajivega papagaja
Pepija in dobrodušnega sli-
karja, ki jih sredi mrzle
zime hudo presenetita mraz
in sneg. "Lutke so še origi-
nalne, za prvo odrsko posta-
vitev jih je kreirala domača
ljubiteljska slikarka Mari
Šmid," je povedal režiser
predstave in igralec David
Ahačič. Nastopata še Marja
Bohinjec in Janez Kikel.
Songe je napisal Matjaž Lo-
boda, glasbena oprema in
scenografija pa sta delo sku-
pine. Premierno so predsta-
vo uprizorili v ponedeljek v
Podružnični šoli Podljubelj,
vse do 23. decembra bodo
gostovali tudi v drugih trži-

ških šolah in vrtcih. Predsta-
va traja približno 40 minut.
"Najbolj mi je bilo všeč,
kako sta se prepirala papa-
gaj in slikar," je povedala
učenka Daša, učencu Nejcu

pa je bil najbolj všeč papagaj,
ki je dobil kapo, smučke in
drsalke. "Jaz pa sem bila ve-
sela, ko je sova dobila gospo-
dinjski koledar za leto 2012,"
je dejala učenka Mariša. 

Modra sova, 
nagajivi papagaj 
Člani skupine Smeh pri Mladinskem gledališču Tržič so v ponedeljek 
uprizorili premiero hudomušne lutkovne predstave Polonce Kovač Kaj mora
sova opraviti pozimi.

V torek, 20. decembra, ob 17. uri bo v Osnovni
šoli Križe 1. božično novoletni koncert. Nastopili
bodo šolski pevski zbori, predstavili se bodo 
tudi učenci s svojimi različnimi talenti, Orffov
krožek in dobrodelni krožek. 
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Do 23. decembra zbiramo originalno pakirano in konzervirano hrano 
v Kranjski hiši in na FOV Kranj. 

Obiskovalce brezplačnega koncerta Perpetuum Jazzile, 
23. decembra, ob 20.00 uri, na Glavnem trgu v Kranju
vabimo, da obisk koncerta združijo z dobrodelno gesto in prinesejo
hrano za družine v stiski.
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www.tourism-kranj.si

6. SILVESTROVANJE ZA OTROKE NA BLEDU, 
31. decembra 2011 ob 15. uri
Program:
● Fifi in cvetličniki   ● plesno glasbena zabava z Alenko
Kolman  ● mlade pevke Glasbene šole Osminka na čelu
s Floro Emo Lotrič (top finalistko šova Misija Evrovizija)  
● dedek Mraz  ● zajček Sporty  ● medved Čalapinko  
● pujsek Papi  ● Pika Nogavička  ● pismonoša Aljoša  
● Blejski grof  ● animatorka Alja Kump - brezplačna
poslikava obraza. ● Program bo vodila Aida Kralj,
voditeljica otroških oddaj na TV PINK.SI.
Drugo: 
● razdelili bomo tristo originalnih blejskih kremnih rezin, 
● baloni za vse otroke
● simbolično odštevanje zadnjih sekund starega leta 

s podžupanom Tonijem Mežanom in županom 
Janezom Fajfarjem 

● otroški šampanjec za vse obiskovalce silvestrovanja.

6. SILVESTROVANJE ZA OTROKE NA BLEDU, 
31. decembra 2011 ob 15. uri

Več na 
www.silvestrovanje-bled.si

ali na 041/710 970

Lokacija: TPC - Trgovski center Bled, spodnja ploščad
Organizator: Občina Bled; 

soorganizator: Športna agencija
Sporty 
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V predstavi je papagaj prepričeval sovo, da štrikanje ni več
moderno, pač pa skakanje. "Vpisal se bom v skakalni klub,
v zraku se prav dobro počutim," je komentiral papagaj Pepi. 

Spevoigro so izvedli učenci Otroškega pevskega zbora Čebele Osnovne šole Križe pod
mentorstvom učiteljice Simone Kralj ter študenta Akademije za glasbo Erika Šmida. 
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Mladi

Zanimiv pogled na čevlje

Konec tedna so v Peku pripravili tovarniško razprodajo obu-
tve, ki je potekala v septembra odprti tovarniški prodajalni
na Ste Marie aux Mines v Tržiču. Poleg nakupa po ugodnih
cenah so si obiskovalci lahko ogledali tudi zanimivo razsta-
vo mladih upov slovenskega čevljarstva. Na letošnji 44. Šu-
štarski nedelji je namreč Peko organiziral otroško šuštarsko
delavnico ter v sodelovanju s turističnim društvom Tržič pri-
pravil natečaj Ustvari svoj lasten par, v sklopu katerega so
mladi in nadobudni 'šuštarčki' izdelali čevlje na prav pose-
ben način. In na koncu so med številnimi dobrimi idejami
najbolj navdušili in posegli po prvih teh mestih: desetletni
Sandi Bogojevič (Mladinski center Tržič), ki je osvojil prvo
mesto, med drugim pa tudi poimenovanje skupine po zma-
govalcu, komisija pa je njegovo delo opisala z besedami: de-
tajlno dodelane oblike s poudarki na udobnosti; drugi je bil
njegov sovrstnik Benjamin Bapić, tretje najboljše ocenjeno
delo pa je imel petnajstletni Jan Brovč iz Križ. Čeveljčki so
bili tokrat prvič predstavljeni v Peku, razstava pa bo trajala
do konca leta. A. B.

Kovor

Razstava starih božično novoletnih voščilnic
Učiteljice in učenci Podružnične osnovne šole Kovor pri-
pravljajo razstavo starih božično novoletnih voščilnic, pred-
stavili bodo tudi delo Ivana Kunčiča iz Naklega in njegove
božično novoletne čestitke. Razstavo bodo odprli 23. de-
cembra ob 16.30 v Galeriji Atrija občine Tržič. Postaviti jo bo
pomagal kustos Tržiškega muzeja Aljaž Pogačnik. V šoli pa
so imeli pred kratkim tudi dobrodelni bazar, na katerem so
zbirali otroška oblačila, smučarsko opremo, drsalke, smuči,
igrače, knjige, šolske potrebščine ... Tistega, kar je nekdo
podaril, se je nekdo drug razveselil. Na bazarju so razstavi-
li tudi adventne venčke in novoletne voščilnice, ki so jih
učenci in starši lahko izbrali in odnesli domov. Prijetno dru-
ženje so sklenili s čajanko. S. K. 

Suzana P. Kovačič 

Podljubelj - Tradicije v Pod-
ljubelju, ki je stara okoli
šestdeset let, tudi letos niso
prekinili. V vseh desetletjih
so bili različni organizatorji,
od šole, kulturnega društva
do krajevne skupnosti.
"Pred desetimi leti smo pri
podružnični šoli organizira-
li Odbor za novoletni pro-
gram podljubeljskih otrok.
Člani so starši in stari starši
od otrok. Ohranili smo sta-
rostno omejitev obdarovan-
cev od drugega leta starosti
do petega razreda, ko učen-
ci zapustijo podružnično
šolo. Uvedli smo prijavnico
in pobiranje prispevkov,
kajti do tedaj so darilo dobi-
li vsi, denar pa so prispevali
donatorji. Napisali smo tudi
kriterije, predvsem, da mo-
rajo vsi obdarovanci dobiti
darilo za enako vrednost.
Letos so starši prispevali de-
set evrov, od donatorjev pa
smo dobili še po pet evrov
na otroka. Poleg tega so ne-
kateri donatorji prispevali
praktična darila: knjige,
zvezke, lične kovčke, copa-
te, kemične svinčnike ...
Starši, člani odbora, so v tr-
govinah izbrali primerne ig-
rače in igrače za ustvarjanje.
Odbor treh članic je vse lepo
zavil in opremil z imeni," je
povedala Maja Ahačič, vodja
Podružnične šole Podlju-
belj.
Za kulturni program je v

vseh desetih letih poskrbel
igralski krožek podružnične
šole Podljubelj. Letos so
učenci četrtega in petega
razreda z učiteljico Heleno
Ahačič pripravili igrico Sne-
guljčica. Mentorica je izbrala
besedilo in glasbo, skupaj z
igralci pa so pripravili sceno.
Pravljico so otroci prisrčno
odigrali, učiteljica jo je zelo
posrečeno priredila za igro.
Daša Černilec je bila Sne-
guljčica, Katja Klemenčič

kraljica, Marcel Nemec lovec,
Jan Knific princ, Manca Roz-
man pa je bila ogledalo. Maja
Valjavec je bila palček
Smetar, Eva Raztresen
palček Kuhar, Tamara Rejc
palček Pomivalec in Sergej
Golmajer palček Lenuh. Dva
palčka pa sta bila v tem času
na palčkovem kongresu. Na-

mesto strupenega jabolka je
pojedla strupen bonbonček,
ampak ne Sneguljčica, tem-
več hudobna mačeha. Mače-
ha je postala le uboga starka,
Sneguljčico je pa ravno tako
obiskal princ. Mladi igralci so
bili oblečeni v kostume, ki jih
je izdelala bivša učiteljica
Milka Ahačič, kar je prava

kulturna dediščina, saj je go-
spa že več kot trideset let v
pokoju. Dobrega moža vsa
leta spremlja harmonikar, ki
otroke spodbudi k petju in
plesu. Kot je še povedal
predsednik Krajevne skup-
nosti Podljubelj Dragan
Njegovan, so imeli letos kar
dvajset otrok več kot lani ...

Običaj ima že dolgo brado
Dedek Mraz prihaja na obisk v Podljubelj okrog šestdeset let. Letos je obdaril kar 97 otrok od 
drugega leta starosti do petega razreda osnovne šole. 

Pravljica Sneguljčica malce drugače in zelo prisrčno

Dedka Mraza so se otroci zelo, zelo razveselili. 

Križe

Novoletni bazar 
V Osnovni šoli Križe so ime-
li v začetku decembra novo-
letni bazar. "Prodajali smo
voščilnice, lesene škratke,
obeske iz fimo mase, jaslice
...," je naštela petošolka
Lina Mešič. Številne lične iz-
delke so ustvarili učenci od
prvega do petega razreda v
oddelkih podaljšanega biva-
nja pod mentorstvom učite-
ljic. Prevladovali so izdelki iz
naravnih materialov. "Izku-
piček od prodanih izdelkov
gre v šolski sklad za nakup
igrač in za financiranje pre-
voza naših učencev na tek-
movanja," je povedala Beti
Potočnik, učiteljica v oddel-
ku podaljšanega bivanja.
Bazar so namenili tako star-
šem kot krajanom. S. K.
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Kristina Kavčič

Kako se lotite posamezne
igre, kako je z besedili?
Nana Peharc: "Najti primer-
no besedilo je vedno najtež-
je. Zgodba mora vsebovati
zdrav humor, zaplet in raz-
plet. Veliko pozornost na-
menim temu, da je dovolj
vlog in so vključeni vsi igral-
ci, ki želijo sodelovati. V bis-
tvu je to najpomembneje.
Scenarij prilagajam potre-
bam sestave."

Na kaj pa ste pozorni pri pi-
sanju scenarija?
Nana Peharc: "Ne odobra-
vam dolgih samogovorov,
zato besedilo priredim, da je
čim bolj živahno in razgiba-
no. Komičnim situacijam
namenim poseben pouda-
rek, včasih so to že malen-
kostni premiki na odru, po
potrebi pa prizore popolno-
ma spremenim."

Jože Tišler, ste hkrati igralec
in predsednik društva. Kako
gledate na ti dve funkciji, ka-
tera vam je ljubša?
Jože Tišler: "Raje igram kot
predsednikujem. Igralec se
mora v vživeti v vlogo, se na-
učiti besedila, drugo pride
samo od sebe, če izvira iz že-
lje in ljubezni do igre. Naša
režiserka nas zelo dobro po-
zna in točno ve, kateri igralec
je najprimernejši za določe-
no vlogo. Seveda pa vsak igra-
lec iz svoje vloge lahko največ
naredi sam. 
Kot predsednik lomskega

KUD-a pa delujem že dvajset
let. V času, ko sem nastopil to
funkcijo, je kultura v Lomu
cvetela, potem pa je prišlo do
menjave generacij. Predvsem
v dramski sekciji je prišlo do
zatišja, zadnjih nekaj let pa je

spet v razcvetu, prav tako tudi
druge, ki delujejo pod okri-
ljem lomskega KUD-a."

Kaj je potrebno, da se spopa-
deš z ljubiteljsko dejavnostjo,
kot je gledališče?
Nana Peharc: "Predvsem ve-
lika želja po tovrstnem
ustvarjanju. Izkušnje prido-
biš s kilometrino in trdim de-
lom. Za lažje delo pa je dobro
po znanje iti tudi k strokov-
njakom, zato sem se udeleži-
la seminarja Viktorja in Vanje
Ljubitina. Prebijam se tudi
skozi zahtevne priročnike
Stanislavskega, saj mi je nje-
gov način dramske igre zelo
blizu. Veliko pozornosti mo-
ramo nameniti jezikovnemu
izražanju, saj je v Lomu priso-
ten svojevrsten pogovorni je-
zik, ki ga na odru ne moremo
uporabljati. Trenutni scenarij
je mešanica starejšega lom-
skega narečja in slovenskega
pogovornega jezika."

Jože Tišler: "Ja, veliko stvari
se mora poklopiti, če se ho-
češ iti gledališče. Marsikdo
ima željo postati igralec, a
če ni pripravljen na odreka-
nja, kot so večeri, preživeti
na vajah, in vikendi na go-
stovanjih, bo kmalu vrgel
puško v koruzo. Gledališče
mora imeti tudi sposobnega
režiserja, ki s svojimi ideja-
mi igro oplemeniti, spodbu-
ja igralce in jih motivira. Po-
membna je tudi scena, ki ni
nujno minimalistična, mi
gledamo, da je všečna gle-
dalcem in poleg tega še
funkcionalna. Gledališča si
verjetno nihče na predstav-
lja brez odra in razsvetljave,
zato smo sredstva, dobljena
z vstopnino, vložili v sve-
tlobni park. V sezoni, ki je
pred nami, bi radi to nad-
gradili. Vse zgoraj našteto
pa je brez vrednosti, če v an-
samblu ni prave klime, ra-
zumevanja in strpnosti."

S koliko gostovanji ste zaklju-
čili preteklo sezono, kaj pri-
pravljate za naslednjo?
Nana Peharc: "Imeli smo

enajst gostovanj. Zelo smo
veseli domačega občinstva.
Ponosni smo, da so naše
igre dobro obiskane. Do zad-
njega kotička smo napolnili
Linhartovo dvorano v Ra-
dovljici, dom v Podnartu, v
Logatcu je pa pokalo po ši-
vih. Na tem mestu se mo-
ram zahvaliti naši igralki
Slavici Mežnar, ki je pre-
vzela funkcijo urejanja go-
stovanj in odigrala tako za-
htevno vlogo, kot je mama,
ki skoraj celo uro leži v čis-
to pravi krsti. Že konec ja-
nuarja bomo na odrske de-
ske postavili zelo vročo ko-
medijo s pridihom krimi-
nalke. Izbrala sem jo zaradi
sporočilnosti in aktualne
problematike. Osvojila me
je že po prvem branju - to je
to."

Kmalu vroča komedija
s pridihom kriminalke
Ob zaključku sezone KUD Lom sem na klepet povabila predsednika društva Jožeta Tišlerja in vodjo
dramske sekcije Nano Peharc.

Samo Lesjak

Tržič - Moški pevski zbor
Društva upokojencev Tržič
letos praznuje 35-letnico delo-
vanja. Za jubilej pripravlja da-
nes ob 19. uri v Kulturnem
centru Tržič slavnostni kon-
cert. Kot je povedal zborovod-
ja Stane Bitežnik, je bil pevski
zbor ustanovljen z namenom
ohraniti kulturo zborovskega
petja starejših občanov, obe-
nem pa skrbeti tudi za njiho-
vo aktivno druženje in kako-
vostno preživljanje časa. Te

namene uresničuje še danes,
saj se udeležujejo raznih sre-
čanj upokojenskih zborov
tako doma kakor tudi zunaj
občine. Vsako leto sodelujejo
na Srečanju usnjarske in pre-
delovalne industrije v Trži-
ču, dobre sosedske odnose
vzdržujejo tudi s Koroško,
kjer so na primer nastopili v
Borovljah, pa tudi drugod.
Vaje imajo enkrat tedensko,
veseli pa so vsakega novega
člana, ki želi sodelovati v
zboru. Tudi v prihodnje želi-
jo ohranjati visoko kulturno

raven zborovskega petja ter
se aktivno udeleževati sre-
čanj. Vabljeni torej danes v
Kulturni center v Tržiču,
kjer bo poleg slavnostnega
koncerta Moškega pevskega

zbora sodeloval tudi Ženski
pevski zbor, kar bo kulturni
dogodek še bolj popestrilo,
druženje pa bo prav gotovo
prijetno - kar je tudi namen
prireditve.

Koncert za jubilej
Moški pevski zbor Društva upokojencev Tržič
praznuje 35-letnico svojega delovanja.

Jože Košnjek

Tržič - Na Lojzeta Udeta, ki
se je rodil leta 1896 v Kri-
žah in po materini smrti ži-
vel v Tržiču, spominjata le
dve znamenji: prvo na pro-
čelju nekdanje osnovne šole
na Balosu, kamor je Lojze
hodil v šolo in od koder je
leta 1918 odšel v boj za se-
verno mejo, in druga na hiši
na Koroški 52, kjer je Lojze
stanoval. Zaradi svojih de-
janj bi si zaslužil ustreznej-
še mesto v slovenski in trži-
ški zgodovini. Prvi korak k
temu je gotovo simpozij, ki
sta ga organizirala Knjižni-
ca dr. Toneta Pretnarja in
Združenje vojaških gorni-
kov Slovenije, ki ga vodi Tr-
žičan, brigadir Janez Kavar,
med gosti pa so bili tudi
Udetova hčerka Katarina
Marija in sin Lojze, pred-
stavnik generalštaba Slo-
venske vojske Renato Petrič
in župan Borut Sajovic.

Zgodovinarji dr. Danijel
Grafenauer, Matjaž Ravbar,
dr. Janez in dr. Rok Stergar,
Miha Šimac in dr. Boris
Mlakar so predstavili Udeta
kot velikega domoljuba in
borca za pravične slovenske
meje. Kot avstro-ogrski vo-
jak je sodeloval pri uporu
"kranjskih Janezov" leta
1918 na italijanski fronti in
šel že novembra leta 1918 s
skupino zavednih Tržiča-
nov v boj za severno mejo.
Izguba Koroške ga je zelo
prizadela. Med drugo svetov-
no vojno je bil na strani
upornikov proti okupator-
jem in si je prizadeval za
prekinitev sovraštva med
Slovenci. Po vojni je do
smrti februarja leta 1982
deloval v prizadevanjih za
zaščito Slovencev v sosed-
njih državah, še posebej na
Koroškem, in vztrajal, da
bomo Slovenci imeli le ti-
sto, kar si bomo priborili
sami. 

Odlomek iz predstave Mama je umrla dvakrat I Foto: Ambrož Perne

Moški pevski zbor Društva upokojencev Tržič praznuje 
35-letnico. I Foto: arhiv GG

Lojze Ude, ponosni
tržiški domoljub
Združenje vojaških gornikov Slovenije in 
tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja sta priredila
simpozij o tržiškem rodoljubu Lojzetu Udetu.

Udeleženci simpozija o Lojzetu Udetu v tržiški knjižnici
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Kaja Smole

Križe - Ekipo improvizator-
jev so sestavljali člani KUD-a
KIKS in slovenske Impro
lige, Sašo Stare, dolgoletni
improvizator in stendap ko-
mik iz Zvirč, Vid Sodnik,
dolgoletni improvizator z
Zgornje Bele, Jaka Šubic, ig-
ralski skavt in improvizator
iz Zgornjih Bitenj, ter Rok
Bohinc, improvizator iz
Križ. Pripravili so improvi-
zirano gledališče, ki se od
navadnega gledališča razli-
kuje po tem, da nima vna-
prej pripravljenega scenari-
ja, ampak improvizatorji
predstavo ustvarjajo sproti
in vse, kar potrebujejo, je
polna dvorana ljudi, ki sode-
lujejo z različnimi izvirnimi
predlogi in se želijo zabava-
ti. Občinstvo je bilo tokrat
starostno raznoliko, zato so
imeli improvizatorji več

možnosti interpretacije. Pu-
blika se je vključevala s
predlogi, kot so prostor do-
gajanja, odnos dveh ljudi,
dogodek, kjer se prizor odvi-
ja, čustva, ki to niso, in po-
dobno. Za prostor dogajanja
so med predlogi iz občin-
stva izbrali vrt, dnevno sobo
in srednjeveško taverno, v
odnosih dveh ljudi so se
znašli čarovnik in vajenec,
brata, medicinska sestra in
pacientka, dogodek, kjer se
prizor dogaja, sta bila šola v
naravi, pokopališče. Čustva,
ki to niso, so bila recimo
jezna požrešnost, navduše-
no veselje in žalost. Impro-
vizatorji so se tako morali
postaviti v različne vloge in
namišljene prostore ter ce-
loten skeč izpeljati kar se da
komično in med seboj pove-
zano. To jim je tudi uspelo,
saj je bilo občinstvo več kot
navdušeno. 

Kar želite v Križah
Kulturni dom Križe so pred kratkim napolnili
smeha željni obiskovalci, ki so ne le gledali, 
pač pa tudi sodelovali v improvizirani komediji 
z naslovom Kar želite.

Samo Lesjak

Umetnica Andreja Arbiter
iz Tržiča je predstavnica mo-
dernega industrijskega obli-
kovanja, ki že več kot dve de-
setletji oblikuje v steklu - v
krhkem, zelo zahtevnem
materialu. Posveča se tako
uporabnim predmetom, kot
so npr. svetilke, vaze, nakit,
kot tudi steklenim slikam,
kjer je v stekleno površino
vpletla tudi konturo kovin-
ske žice. 
Za njen stekleni svet so zna-
čilni elegantni, tako ploski
kot obli stekleni objekti čistih
geometrijskih oblik (planeti,
lebdeča nebesna telesa), ki se
jim prilagajajo barvni motivi.
Kustos in umetnostni zgodo-
vinar Aljaž Pogačnik je avto-
rico predstavil kot mojstrsko
ustvarjalko steklenih umet-
nin, ki pa so oplemenitene
tudi s čustvi in pozitivnim
duhom, še posebej pomemb-
nim v teh negotovih časih.
Umetnica o svojem delu pra-
vi: "Vedno bolj me oblikoval-

ska ter umetniška žilica
usmerjata k izletom na avtor-
sko zasnovane projekte, kjer
glavno domeno predstavljajo
fantazija, eksperimentiranje
ter inovativnost in drznost
dodatnih materialov."

Nedavno odprtje razstave je
popestril Branko Skubic, ki je
udeležencem najprej povedal
nekaj o zgodovini ter zdravil-
nih učinkih zvokov gonga, ti-
betanskih in kristalnih skled,
nato pa je te zvoke tudi prak-

tično izvedel, kar je na vse
vplivalo blagodejno. Vse pri-
sotne je pozdravila tudi trži-
ška podžupanja Andreja Po-
točnik, ki se je še posebej za-
hvalila avtorici razstave, ki bo
na ogled do 23. decembra.

Svet steklenih umetnin
V Galeriji Atrij v Tržiču je na ogled razstava umetnice in oblikovalke Andreje Arbiter, ki se predstavlja
s svojimi najnovejšimi umetninami iz stekla.

Samo Lesjak

Tržiška Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja praznuje letos pet-
deset let delovanja in zato je
bilo to leto v njej organizira-
nih še več posebnih dogod-
kov in zanimivih dejavnosti.
Knjižnica sicer nadaljuje bo-
gato tradicijo knjižničarske
dejavnosti, katere začetki se-
gajo v leto 1863, ter tako bo-
gati prostočasno, kulturno,
izobraževalno in znanstve-
no življenje Tržičanov ter
drugih ljubiteljev knjig. Kot
Občinska ljudska knjižnica
je bila ustanovljena leta
1961, v vsem tem času pa je
ostala zvesta svojim nalo-
gam: zbirati, hraniti in bral-
cem dajati na razpolago
knjižnično gradivo.
Ob častitljivem jubileju
ustanovitve so letos v knjiž-
nici vseskozi potekali zani-
mivi dogodki, povezani s
knjigami, vrstila so se razna
predavanja in simpoziji,
knjižnica pa je gostila tudi
mnoge znane in ugledne
goste, med še svežimi lahko
omenimo predstavitev nove-
ga romana Zdravka Kaltne-
karja.
Ob zaključku leta so v goste
povabili Janeza Medveška,
izredno zanimivega človeka,
polnega življenjske energije,

ki jo s svojim elanom, aktiv-
nostjo in dobrodušnostjo
deli tudi z vsemi drugimi.
Kot takšen se je izkazal tudi
na tokratnem večeru, kjer je
v polni knjižnici najprej
predstavil prečudovite foto-
grafske kolaže slovenskih
pokrajin, nato pa recitiral še
svojo poezijo. Na vsaki iz-
med prikazanih fotografij
smo lahko občutili življenj-
sko radost ter avtorjevo sre-
čo ob ujetju trenutka v ob-
jektiv. V dobri uri nam je
prikazal mnogo čudovitih
kotičkov iz vse Slovenije, od

gorenjskih snežnih vrhov do
zelenih prekmurskih ravnic,
hribovja, doline, reke, slapo-
ve in še mnoge druge naše
naravne bisere, ki se jih žal
premalokrat zavemo. Ob po-
potovanjih po vsej naši de-
želi je v objektiv zabeležil
tudi marsikateri zanimiv
ljudski običaj ter številne
stvaritve človeških rok, ki pa
jih žal razjeda zob časa.
Medveškove fotografije so
estetsko brezhibna povezava
geografije, zgodovine in et-
nologije, ki so očarale vse
zbrane. Medvešek se je po-

slovil z recitalom svojih pes-
mi, iz katerih - tako kot iz
njegovih fotografij - veje lju-
bezen do naše dežele in nje-
nih lepot, na katere, kot pra-
vi avtor, smo še premalo po-
nosni.
Celoten dogodek, ki ga je
skrbno pripravila in vodila
knjižničarka Špela Jerala, so
glasbeno popestrili mladi
harmonikarji Tilen Valja-
vec, Matevž Terziev in Miha
Štular, učenci Glasbene šole
Tržič, ki so navdušili z izva-
janjem slovenskih ljudskih
pesmi. 

Praznični večer 
z Janezom Medveškom
V torek je Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v Tržiču, ki praznuje 50 let delovanja, gostila Janeza Medveška -
pesnika, slikarja, popotnika in avtorja najlepših krajinskih fotografij, kar je dokazal tudi tokrat.Z izvirno igro so improvizatorji poskrbeli za odlično 

predstavo. I Foto: Kaja Smole

Umetnica Andreja Arbiter in njen čaroben stekleni svet I Foto: Samo Lesjak

Tržič 

Ustvarjalna novoletna delavnica
Lepo se je srečati in ustvarjati v duhu prihajajočih prazni-
kov. Tako se je glasilo vabilo na novoletno ustvarjalno delav-
nico, ki jo je ta torek pripravila Ljudska univerza v Tržiču. Že
tradicionalno, kot vsako leto v začetku decembra, so se tam
zbrali vsi, ki želijo pokazati svojo ustvarjalno plat z izdelova-
njem novoletnih voščilnic ter prazničnih okraskov, ki jih
nato podarijo svojim najbližjim. Letos so poleg barvitih voš-
čilnic prevladovale ikebane, narejene iz naravnih materialov
(breza, brinje, posušeno cvetje, cimetove palčke ...). Delav-
nico, na kateri je bilo čutiti prijetno, sproščeno razpoloženje
in ustvarjalno voljo udeležencev, sta vodili Marjana Štrukelj
ter Tannja Yrska, ki sta tudi sicer zelo aktivni na Ljudski uni-
verzi. Vsak izdelek je samosvoj, unikaten, udejanjenje želja
in kreativnosti ustvarjalcev, ki so domišljiji lahko pustili svo-
jo pot. S. L.

Ob koncu leta je polno tržiško knjižnico navdušil Janez Medvešek.
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knjiga 
Pozdravljene 
gore II

Pozdravljene, gore II
Jelena Justin

ali darilni bon 
za refleksno

masažo stopal

ali palični 
mešalnik 
BOSCH   

ali

Darila za nove naročnikeDarila za nove naročnike
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❍ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). 
Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mese-
čno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                           Podpis:
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vzglavnik Dremavček

ali

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

darilni bon 
za trgovine TUŠ 

v vrednosti 20 EUR

Suzana P. Kovačič

Tržič - Med prejemniki
Kurnikovih priznanj je sku-
pina Smeh, ki deluje pri
Mladinskem gledališču Tr-
žič in je letos tudi dobitnica
plakete občine Tržič. Skupi-
na Smeh deluje od leta 1984
in je do danes izvedla niz
projektov z zabavno-hu-
moristično vsebino, recita-
lov, radijskih oddaj, otroških
in lutkovnih predstav ter v
zadnjem obdobju tudi gle-
daliških predstav. Skupino
poleg režiserja in igralca Bo-
risa Kuburiča, Marine Bo-
hinc in Milana Brkljača, ki
so v njej že od same ustano-
vitve, sestavljajo še Jana Kus
in David Ahačič ter Marja
Bohinjec in Janez Kikel.
Prejemnik srebrne Kurniko-

ve plakete in listine je tudi
David Ahačič, član skupine
Smeh ter član igralske skupi-
ne KD Kruh Križe. V pretekli
sezoni je za vlogo Gledalca
št. 1 v Gluvićevi komediji Vi-
deoklub v izvedbi skupine
Smeh na festivalu slovenskih
amaterskih gledališč na Jese-
nicah prejel Čufarjevo plake-

to za najboljšo moško vlogo.
David Ahačič je v zadnjem
letu svojo vpetost v kulturno
dogajanje  dokazal kot avtor
nekaj projektov oziroma pri-
reditev. Zadnja leta se v ob-
činskem ter regijskem pros-
toru pojavlja tudi kot pesnik.
Svoje pesmi je tudi letos ob-
javil v gorenjskem literar-
nem glasilu Sejalec, z izbo-
rom svojih del pa sodeloval
na republiškem srečanju
pesnikov in pisateljev začet-
nikov ter na 12. pesniški
olimpijadi v Dravogradu.

Prejemnik srebrne Kurni-
kove plakete in listine je
Slavko Bohinc. Že v osnovni
šoli je prepeval v šolskem
zboru, že kot mlad fant tudi
v cerkvenem zboru v Križah.
Petnajst let je prepeval v Ko-
mornem zboru Peko, pel je
v mešanem zboru Glasbene
Matice v Ljubljani, meša-
nem zboru Lubnik v Škofji
Loki in v Moškem zboru
Kranj. Pred desetimi leti je
ustanovil KD Kruh Križe in
s tem kraju po dolgih letih
kulturnega mrtvila prinesel

živahen kulturni in družab-
ni utrip. Iz pestre dejavnosti
društva se mu je pred šesti-
mi leti porodila ideja o orga-
nizaciji Vikenda smeha, ki
vsako leto prinese bero
izbranih predstav s področja
humorja in satire. Poleg
tega je nepogrešljiv pri orga-
nizaciji skoraj vseh kultur-
nih prireditev, ki jih organi-
zirata KS Križe in Župnija
Križe. V sam vrh aktivnosti
sodita njegova prizadevnost
in vztrajnost pri obnovi Kul-
turnega doma v Križah. 

Ta veseli dan kulture
ZKO Tržič je na nedavni prireditvi v Kulturnem centru podelila srebrne Kurnikove plakete in priznanja
za izjemne kulturne dosežke v sezoni 2010/11. Prejeli so jih skupina Smeh, David Ahačič in Slavko Bohinc. 

Slavko Bohinc David Ahačič Marina Bohinc, skupina Smeh
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Jožica Koder

Tretjega decembra 2011, na
obletnico rojstva dr. France-
ta Prešerna, sta Zveza kul-
turnih organizacij Tržič in
Javni sklad za kulturne de-
javnosti, Območna izpostava
Tržič povabila vse ljubitelje
kulture v Kulturni center Tr-
žič na premierni ogled dveh
dokumentarnih filmov in na
podelitev Kurnikovih nagrad
za leto 2011. Prvi film pripo-
veduje o Tržičanu Franciju
Šarabonu. On sam in pripo-
vedovalci, Daniel Zupan iz
Tržiča, Mirko Poličar iz Na-
klega, Karel Ahačič iz Pod-
ljubelja in Stane Bitežnik iz
Tržiča, vsi tudi sami ustvar-
jalci na glasbenem in pev-
skem področju, so z zgovor-
no besedo orisali delo, ki ga
je Franci Šarabon opravil tr-
žiški kulturi. Zanjo je dolga
leta žrtvoval svoje talente,
svojo ljubezen do glasbe in
petja, svoj prosti čas. Film
nam nazorno prikazuje nje-
govo pot od začetka do da-
nes, pove nam, da je bil
Franci Šarabon glasbenik,
pevec, zborovodja, avtor šte-
vilnih melodij in priredb, po-
udariti je, da je samouk, širo-
ko znanje o glasbi in petju je
pridobil sam. Že več kot pol
stoletja je sredi kulturnega
življenja v Tržiču. Danes
poje v zboru tržiških upoko-
jencev. V pogovoru, ki sem
ga s Francijem Šarabonom
vodila Jožica Koder, je sode-
lovala tudi njegova žena Mil-
ka. 
Besede pripovedovalcev so
popestrili arhivski posnetki
nastopov tržiških pevskih
zborov, katerih zborovodja je
bil. Na filmskem platnu so
tako oživele še podobe kul-
turnikov, ki jih ni več med
nami; Rudolf in Vital Aha-
čič, Dorca Kraljeva, Mato
Mežek, Franci Goričan, Ivan
King ...
Drugi dokumentarni film je
pripoved o ustvarjalcu Miru
Vrhovniku, ki je bil desetlet-

ja nepogrešljiv na področju
tržiške ljubiteljske kulture.
Skoraj ni bilo kulturne prire-
ditve, takrat smo jim rekli
proslave, da ne bi sodeloval
Miro Vrhovnik. Bil je odli-
čen recitator, bralec veznih
tekstov, igralec, sodelavec
Radia Tržič. Imenitno je bilo
poslušati njegove intervjuje
z znanimi Tržičani, zelo
rada sem jih poslušala, na
primer z Janezom Štefetom,
s Karlom Ahačičem ... O nje-
govem res zaslužnem delu
za tržiško kulturo so zavzeto
pripovedovali Marina Bo-
hinc, Milan Kersnik, Miro
Vrhovnik sam in njegova
žena Silva, ki je poudarila, da
njenemu možu kultura po-
meni vse, koliko je žrtvoval
zanjo, spomnila se je, kako
je glasno vadil za nastop kar
v domači kopalnici ..., potem
pa je s svojim značilnim gla-
som nastop opravil odlično.
Marina se rada spomni šte-
vilnih skupnih nastopov z
Mirom na spominskih slo-
vesnostih storžiškim žrtvam,
ob vsakem vremenu. Besede
o Miru Vrhovniku so prav
tako podkrepili zanimivi, lepi
arhivski posnetki. Pogovor z
Mirom Vrhovnikom je vodil
David Ahačič.
Oba dokumentarna filma po-
menita pomemben kulturni
dogodek in bosta priči boga-
tega kulturnega življenja tr-
žiških ustvarjalcev tudi pri-
hodnjim rodovom. Scenarij
in režija obeh, lahko zapiše-
mo, res zanimivih doku-
mentarcev z veliko lepimi
posnetki, je delo Alenke Do-
lenc. Kamera je bila v spre-
tnih rokah Boštjana Eržena.
V filmih je bilo uporabljeno
zasebno arhivsko gradivo
portretirancev, avdio-, video-
in fotoarhiv Zveze kulturnih
organizacij Tržič ter Javnega
sklada za kulturne dejavno-
sti, Območne izpostave Tr-
žič. Ideja za dokumentarna
filma in zbiranje arhivskega
gradiva zanju je delo Borisa
Kuburiča. 

Tržiška kulturnika
v filmu
Dokumentarna filma o Franciju Šarabonu in
Miru Vrhovniku za življenjsko delo na področju
ljubiteljske kulture v Tržiču.

Tržič

Novo vodstvo 
Tržiškega muzeja
Melaniji Primožič se je
mandat direktorice Javnega
zavoda Tržiški muzej iztekel
22. marca 2011. Za obdobje
enega leta je bila imenovana
za vršilko dolžnosti direkto-
rice, saj se bo z 22. marcem
2012 upokojila. V petletnem
mandatu jo bo nasledila Tr-
žičanka, zgodovinarka Jana
Babšek. Občinski svetniki
so ji mandat potrdili na no-
vembrski seji. Prav tako so
svetniki sprejeli osnutek
Odloka o ustanovitvi Javne-
ga zavoda Tržiški muzej, saj
je obstoječi zastarel. S. K. 

Suzana P. Kovačič

Tržič - Predsednica ZKO Tr-
žič Metka Knific je na pode-
litvi Kurnikovih priznanj po-
hvalila dosežke tržiških kul-
turnih društev v pretekli se-
zoni. "Območno raven delo-
vanja je z izbori na regijska
srečanja prestopilo kar ne-
kaj tržiških kulturnih dru-
štev. Na Kekčevo srečanje -

regijsko srečanje otroških
gledališč - sta odšli skupini
iz POŠ Lom s predstavo Ča-
rovna skrinja in skupina iz
OŠ Tržič s predstavo Ostrž-
kove dogodivščine. V okviru
literarne dejavnosti je na 12.
pesniško olimpijado odšel
David Ahačič in na literarno
srečanje Gorenjske Tanja
Ahačič, med posamezniki v
likovni dejavnosti pa je iz

Društva tržiških likovnikov
v Kamniku razstavljala
Francka Globočnik. Na Na-
mig - na gorenjsko srečanje
plesnih skupin so odšli otro-
ci OŠ Bistrica s koreografijo
Plastelini oživijo. Carniolica
iz KD Ignacij Hladnik se je
uvrstila na regijsko srečanje
malih vokalnih skupin, na
srečanje otroških pevskih
zborov Gorenjske pa so odšli

člani Otroškega pevskega
zbora iz Loma. V okviru fol-
klorne dejavnosti je regijsko
raven v letu 2011 doseglo več
skupin, in sicer otroška,
mladinska in odrasla folklor-
na skupina, ob njih pa še
mladinska pevska in odrasla
pevska skupina. In nazadnje
še udeležba na državnem sre-
čanju - tokrat ena, in sicer na
državnem srečanju rokovskih
skupin, kjer nas je zastopal
Ansambel Paraziti," je po-
vzela Metka Knific.

Dosežki ljubiteljskih ustvarjalcev
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Alpinistični vzponi 2011
Člani Alpinističnega odseka so predstavili letošnje vzpone in odprave v smereh različnih težavnosti.

Vilma Stanovnik

Tržič - Letošnja sezona sveto-
vnega pokala v alpskem
smučanju se za našega naj-
boljšega smukača vseh časov
ni začela obetavno, saj je v
začetku tega meseca padel
na smuku v Beaver Creeku
in si poškodoval desno kole-
no. Po opravljenem pregledu
pri dr. Matjažu Sajovicu so
sicer ugotovili, da vezi niso
poškodovane, se je pa Andre-
ju odlomil delček kosti v ko-
lenu. Tako je že prejšnji te-
den moral na artroskopijo, s
katero so počistili nekaj
manjših delcev kosti, večjega
pa z vijaki pritrdili nazaj. 
Čeprav je Andrej operacijo
uspešno prestal, ga sedaj
čaka še približno šest tednov
mirovanja in nato še rehabi-
litacija, zato je vprašanje, ali
si v tej sezoni 33-letni Trži-
čan še sploh lahko obeta na-
stope na tekmah. Kot je po-
vedal, pa si želi, da tekmo-
valne kariere ne bi zaključil
na tak način.

Andrej Jerman okreva po operaciji
Tržičan Andrej Jerman se je po padcu na smuku v Beaver Creeku vsaj za nekaj tednov moral posloviti
od tekmovanj, vprašanje pa je, ali bo v tej sezoni še sploh lahko nastopal.

Za Andreja Jermana se je nova sezona končala po padcu na smuku v Beaver Creeku. 
I Foto: Gorazd Kavčič

Sladka mrščavca - prvenstveni vzpon Aljaža Anderleta in
Klemena Premrla v Prisojniku I Foto: Klemen Premrl

BiK prvenstvena smer Martina Belharja in Boruta Kozlevčarja
I Foto: B. Kozlevčar

Bugaboo Spire - slika vzpona po normalni smeri na vrh,
odprava v Kanado, Miha Zupan in Maja Duh I Foto: Miha Zupan

Suzana P. Kovačič

Tržič - Slovesnemu spreje-
mu dveh novih članov med
tržiške alpiniste je sledila
vsakoletna predstavitev se-
zone Alpinističnega odseka
(AO) Tržič, ki je potekala 2.
decembra v galeriji Ferda
Mayerja. "Predavanje je bilo
namenjeno vsem, ki jih trži-
ški alpinizem zanima, saj se
v slabi uri s svojimi vzponi
predstavijo vsi tržiški alpini-
sti, ki so v domačih stenah
in v okviru odprav v letu
2011 opravili veliko število
odličnih vzponov v smereh
različnih težavnosti. Tovrst-
na predavanja AO Tržič
organizira že več let zapo-
vrstjo, ker želimo čim več

ljudi seznaniti s tem, kaj al-
pinizem v širšem pomenu
predstavlja manjši skupini
posameznikov, ki tej dejav-
nosti posveča večino proste-
ga časa, nekateri pa tudi ve-
čino svojega časa. V tovrst-
nih predstavitvah mlajše ge-
neracije alpinistov najdejo
prave usmeritve za nasled-
nje leto, starejši alpinisti pa
nove ideje za vzpone in mo-
rebitno motivacijo. Trenut-
no alpinistično šolo obiskuje
pet tečajnikov, ki bodo šolo
zaključili spomladi, načrtu-
jemo pa, da se nova sezona
začne predvidoma v začetku
aprila, ko bodo bodoči tečaj-
niki pričeli plezati v kopni
skali," je povedal načelnik
AO Tržič Matej Smerkolj. 

Tržič

Kegljali za praznik občine Tržič

Kegljaški klub Ljubelj Tržič je pred kratkim izvedel tek-
movanje za Praznik Občine Tržič. Nastopilo je 36 tekmoval-
cev in tekmovalk iz Tržiča. Med moškimi je z odličnim rezul-
tatom slavil zmago Rado Rebolj s 609 podrtimi keglji, z
minimalno razliko za njim je bil Dušan Eržen s 602 podrti-
ma kegljema, tretji pa je bil veteran Drago Uzar s 577 podr-
timi keglji. Med ženskami je zmago slavila Mira Košir, ki je
podrla 544 kegljev, druga je bila Ema Zajc s 538 podrtimi
keglji in tretja Mojca Sedminek s 533 podrtimi keglji. Med
sotekmovalci je vel močan tekmovalni duh, veliko je bilo
pravega športnega navijanja. Med rekreativci je nastopil
tudi tržiški župan Borut Sajovic, ki mu je letos do znamke
petsto zmanjkal samo en kegelj; rezultat je bil dober, saj
keglja samo na tekmovanjih. Tekmovanje v kegljanju je
potekalo v sklopu športnih vikendov, ki jih poleg Občine
Tržič podpirajo še Fundacija za šport, koordinira pa OKS in
Športna zveza Tržič. KK Ljubelj Tržič

Lom

Tekmovali v streljanju z zračno puško 

V okviru praznovanja občinskega praznika je Športno društvo
Lom pod Storžičem - strelska sekcija organizirala tekmovanje
v streljanju z zračno puško v Domu krajanov v Lomu. Na tek-
movanju je sodelovalo skoraj 40 strelcev in strelk iz občine
Tržič, ki so bili razdeljeni v starostne skupine; moški v pet
starostnih skupin, ženske v tri. Najboljši rezultat s serijsko
puško je dosegla Martina Šmitek z 91 krogi. Zmagovalci po
skupinah so bili med starejšimi veterani Blaž Klemenc (DU
Tržič), med veterani Jože Romšak (DU Tržič), med starejšimi
člani Zdenko Grdič (Modri dirkač), med člani Klemen Meglič
(SAK Podljubelj), med mladinci Žan Dragičevič (SAK
Podljubelj). Med starejšimi veterankami je slavila Marija Kokol
(DU Tržič), med veterankami Milena Dolčič (DU Tržič) in
med članicami Martina Šmitek (ŠD Lom). Športno društvo
Lom - strelska sekcija tudi obvešča vse strelce, da se lahko še
prijavijo za zimsko ligo v streljanju z zračno puško ali pa za
ligo v streljanju z zračno pištolo. Tekmovanje v obeh ligah se
bo začelo v začetku januarja. ŠD LOM - Strelska sekcija

Tržič

Kickboxing in boksarska rekreacija 

V večnamenski dvorani na Balosu 1 se bo januarja začela
rekreacijska vadba kikboksa in boksa. Vadbo bo vodil Črt
Zadravec, dolgoletni uspešen tekmovalec in trener. Potekala
bo ob torkih in petkih od 17.15 do 18.30 za vse starostne
skupine. Posebnost bo individualni trening, vadba v majh-
nih skupinah ter kikboksarska aerobika. S. K.

Kegljači z županom Borutom Sajovicem
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Alenka Brun

Tudi tokrat je tekmovanje
uspelo - tako z vidika organi-
zacije kot dosežkov domačih
tekmovalnih plesnih parov.
Tekmovanje se je začelo s
predtekmovanjem, nadalje-
valo s finalnim večernim de-
lom, obiskovalce pa je doga-
janje v Dvorani tržiških olim-
pijcev navdušilo. Tekmova-
nje je potekalo pod budnim
očesom šestih rock and roll
sodnikov. Poleg odličnih na-
stopov plesnih parov iz Bos-
ne, Hrvaške in šestih rock
and roll klubov iz Slovenije

so tekmovanje popestrile še
plesne skupine plesnega klu-
ba Tržič, s prisrčnostjo očara-
li najmlajši plesalci tržiških
vrtcev - stari med tri in šest
let, petletniki - začetna skupi-
na rock and rolla, gledalce pa
je ogreval še hip hop, break
dance in elektric. Tržiška pu-
blika je znana po tem, da pri
spremljanju tovrstnih tekmo-
vanj navija za vse. Tokrat je
barve Tržiča zastopalo sedem
plesnih parov v kategorijah
mlajših in starejših mladin-
cev ter mini kategoriji. Dose-
gli pa so dobre uvrstitve. V
mini kategoriji sta plesni par

Nika Meglič in Domen Žepič
osvojila odlično tretje mesto,
peta sta bila Teja Gajski in
Klemen Škerjanec, šesta Lija
Fajdiga in Matija Kramar, ta-
koj za njima pa še Ajda Šlibar
in Jan Križnar. V kategoriji
mlajših mladincev sta plesal-
ca Kaja Šmid in Klemen
Vrankar z nastopom prepri-
čala sodnike, se uvrstila na
sedmo mesto, Eva Đorđeska
in Jaka Jordan pa sta ponovi-
la svojo odlično predstavo in
osvojila drugo mesto. V kate-
goriji starejših mladincev pa
sta bila Teja Ravnik in Ian
Polak Rožac šesta. 

V Plesnem klubu Tržič pra-
vijo, da je bilo tekmovanje
organizirano res izvrstno, za
kar gre zahvala najboljšim:
vodji tekmovanja in strokov-
nem delavcu, trenerju Jure-
tu Markiču, nekoč uspešne-
mu plesalcu rock and rolla,
ki svoje plesno znanje
uspešno prenaša na mlajše;
njihovemu zvestemu pove-
zovalcu prireditve Marku
Hrenu kot tudi lokalni skup-
nosti, sponzorjem, gledal-
cem, medijem, posebna za-
hvala pa seveda staršem tek-
movalcev in nastopajočih
skupin.

Tržič gostil akrobatski rock
and roll
Plesni klub Tržič je po uspešni organizaciji dvajsetega državnega prvenstva v akrobatskem rock and
rollu maja letos doma decembra organiziral še Mednarodno tekmovanje za pokal Slovenije v 
akrobatskem rock and rollu.

Uspešna ekipa tržiških tekmovalcev I Foto: arhiv kluba (Zvone Vrankar)

Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Sebenje

Priložnost za skakalce začetnike

Nordijski smučarski klub Tržič - Trifix na začetne treninge
smučarskih skokov vabi dečke in deklice, stare od šest do
deset let, lahko pa so tudi kakšno leto starejši. "Treningi po-
tekajo skozi celo leto. Od začetka maja do novembra v po-
letnem delu in od konca decembra do sredine marca v zim-
skem delu trenirajo na skakalnicah v skakalnem centru Se-
benje, kjer so za najmlajše popolnoma nove skakalnice. Ska-
kalnice so pokrite z umetno maso, v zimskih mesecih pa s
kompaktnim snegom, tako da so v uporabi celo leto. Aprila,
oktobra in del decembra trenirajo v šolskih dvoranah, kjer
skozi igro razvijamo različne motorične sposobnosti. Tre-
ningi potekajo dva- do trikrat tedensko, začetnik skakalec se
v najprej spozna z osnovo alpskega smučanja in prve skoke
opravi na posebno prirejeni petmetrski skakalnici in šele
kasneje začne uporabljati pravo skakalno opremo. V klubu
imamo željo, da otroci dobijo široko športno znanje, zato
organiziramo za otroke tudi tečaj smučarskega teka in v po-
letnih dneh tečaj rolanja in akrobatike na prožni ponjavi," je
povedal trener Viko Jekovec. "Preteklo sezono so naši naj-
mlajši skakalci in skakalke krojili sam vrh v Sloveniji. Juš
Sušnik, Maja Drinovec, Kristjan Jekovec, Jerneja Repinec Zu-
pančič, Nace Kosel in Matic Hladnik so v pretekli zimski in
poletni tekmovalni sezoni osvajali najvišja mesta na regij-
skem pokalu kot tudi na zimskem in poletnem državnem pr-
venstvu za najmlajše (do 9, 10, 11 let)," je še dejal Jekovec.
Nordijski smučarski klub Tržič - Trifix bo v zimskih mesecih
organiziral nekaj tekmovanj za najmlajše deklice in dečke:
šolsko državno prvenstvo v smučarskih skokih z alpskimi
smučmi prvega februarja, regijski pokal za kategorije od 9 do
13 let četrtega februarja in državno prvenstvo Slovenije za
dečke in deklice do 10 in 11 let dvanajstega februarja. S. K.

Skakalnice v Sebenjah so v uporabi celo leto. 

Bistrica

Turnir trojk v košarki 

Da atraktivnosti pod koši ne manjka, so pokazale sodelu-
joče ekipe na turnirju trojk v košarki, ki ga je 6. decembra v
Osnovni šoli Bistrica organizirala Športna zveza Tržič. Za
tretje mesto sta se pomerili ekipi Amil team, za katero so
igrali Amil Miđan, Rok Lipovec in Branko Ljujič in Pozitivni
žabarji v postavi Davor, Draženko Banovič in Rok. Za prvo
mesto pa ekipi Rašica team in B team. Zmago so slavili fan-
tje iz ekipe Rašica v postavi: Jože Pirnat, Urban Trstenjak,
Aljaž Ocvirk in David Kokalj. Na drugo mesto se je uvrstila
ekipa B team v postavi Enes Korač, Gaj Ulčnik in Bojan Ne-
tiretič. Najboljši v metu trojk je bil Aljaž Ocvirk, najbolj
atraktivno pa je zabil Urban Trstenjak. Na koncu je vse ekipe
presenetilo Miklavževo darilo. B. D.
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Zanimivosti

Suzana P. Kovačič

Ljubljana - Festivalna dvo-
rana je pred časom gostila
najuspešnejše slovenske
moto športnike na tradicio-
nalni prireditvi, ki ga orga-
nizira Avto moto zveza
Slovenije (AMZS). Naslov
slovenskega moto športni-
ka leta 2011 po izboru
AMZS je prejel Uroš Na-
stran, doseženega s tekmo-
vanji in skupnim visokim
šestim mestom svetovnega
prvenstva v supermotu v
razredu S1. Nastranu je
elitno priznanje podelil
častni gost prireditve Vita
Ippolita, predsednik med-

narodne motociklistične
zveze FIM.
Poleg državnih prvakov
vseh panog, pokalnih prven-
stev so priznanja prejeli še
dirkači, ki so bili uspešni na
mednarodnih tekmovanjih,
in organizatorji, ki so v le-
tošnjem letu v posameznih
panogah priredili najboljše
dirke. V Sloveniji je bilo 53
dirk različnih panog in po-
kalnih prvenstev. Kristalno
čelado za pet osvojenih na-
slovov državnega prvaka sta
prejela v kategoriji staro-
dobnih motociklov Niko
Sodnikar ter spidvejist Ma-
tej Žagar. Priznanje za naj-
boljšega organizatorja dirk
za starodobni motociklizem
za gorsko dirko v Trbovljah
je prejel Magnet Trbovlje.
Posebnega priznanja je bil

deležen še Božo Krenčič za
sodelovanje pri začetkih
razvoja kartinga v Sloveniji.
Kljub maloštevilni ekipi
voznikov AMD Tržič, ki je
sodelovala v letošnjem letu,
je bila ekipa zelo uspešna.
Izjemno uspešen voznik,
tudi že dobitnik kristalne
čelade Matic Zupan se je le-
tos znova zavihtel kar v
dveh kategorijah na prvo
mesto, in sicer v kategoriji
B3 - motorna kolesa od 175
ccm do 250 ccm do leta
1964 s Puchom 250 ter s
Hodno CB 500 v C4 med
serijskimi, športno predela-
nimi in tovarniško prireje-
nimi motornimi kolesi od
251 ccm do 500 ccm do leta
1974. Na četrto mesto se je s
Puchom uvrstil Richard
Petschnig, prav tako član tr-

žiškega kluba iz Avstrije v
kategoriji B3. Z minimalni-
mi razlikami je šesto mesto
v B2 osvojila Janja Budič
med moško konkurenco s
Puchom 175 ccm. Skupno je
AMD Tržič s tremi vozniki
dosegel sedmo mesto med
štirinajstimi klubi. 
Ženski pokal je AMZS raz-

pisal že v preteklosti, oživel
pa je letos v Malkovcu na
Dolenjskem, kjer so prvič
gostili tri voznice: Anuško
Škofic (ORC Muflon), Ines
Blaževič (MK Leteči Kranj-
ci) ter Janjo Budič (AMD Tr-
žič). Čeprav dekleta vozijo v
različnih kategorijah z raz-
ličnimi motocikli, je število
točk na dirkah določilo, da
se je najvišje zavihtela dol-
goletna voznica na Puchu
Janja Budič.

Prvič tekma za ženski pokal
Med najuspešnejšimi slovenskimi moto športniki v letu 2011 so tudi člani AMD Tržič Matic Zupan,
Richard Petsching in Janja Budič. 

Najuspešnejši moto športniki v letu 2011 I Foto: Matic Zupan

Uroš Nastran, moto 
športnik 2011 I Foto: Matic Zupan

Kranj

Radio Gorenc jih ima 49

Rojstni dan so praznovali pred kratkim s celodnevno zaba-
vo v tržiškem studiu in v Mercatorjevem centru na Prim-
skovem v Kranju. Dobro voljo in sproščenost so radijci pre-
nesli tudi na obiskovalce. S. K.

Kaja Smole

Podljubelj - V Domu Kraja-
nov v Podljubelju so v sode-
lovanju s Kulturno umetni-
škim društvom (KUD) Pod-
ljubelj in s pomočjo občine
Tržič ter Krajevne skupno-
sti Podljubelj pred nedav-
nim organizirali prireditev
Za prijatelje. Skeče, ki so
prispevali k veselemu raz-
položenju v dvorani, so pri-
pravili člani KUD-a Podlju-
belj s priredbo tekstov
dramske skupine Scena iz
občine Dobrepolje. 
Najprej so se predstavili s
skečem Dobri sosedje.
Skeč je temeljil na odnosih
med sosedi, kjer naj bi bilo
na zunaj vse lepo in prav,
kaj se v resnici dogaja med
sosedi, pa vedo le vpleteni,
in to v vsak svojo resnico.
Prireditev se je nadaljevala
s skečem in glasbeno točko
najstarejših občanov KUD
Podljubelj, ki so zapeli do-
mače pesmi in občinstvo

nasmejali z izvirnimi šala-
mi. 
Nato je sledila prava Radij-
ska zmešnjava, kjer so člani
skupine pripravili šest raz-
ličnih radijskih postaj in
skušali skozi duhovito pove-

zano besedilo prikazati, kaj
se zgodi, ko se spoprimemo
s šumenjem in iskanjem
pravih frekvenc. Sledili so
še skeči z naslovi Ženskam
iz KUD Podljubelj vstop
prepovedan, Poroka na mus

in Bicikel. Za glasbeno obar-
van zaključek je poskrbel
Ansambel Lajb. Prireditev
je povezovala Silva Gregorc,
za kostumografijo in sceno-
grafijo pa so poskrbeli na-
stopajoči sami.

Za dober vic veliko smeha
V Domu krajanov v Podljubelju so se na prireditvi Za prijatelje od smeha tresle stene. 

Vsem strankam 
želimo vesel božič 
in srečno 
novo leto 2012

KZ Križe
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Še nimate 
slovenske zastave?

Za vas smo pripravili izredno ugodno ponudbo kakovostnih
slovenskih zastav.

Slovenska zastava, svilena, 200 x 100 cm, stane le 24,50 EUR.
Slovenska zastava, svilena, 150 x 75 cm , stane le 18,90 EUR.

Zastavo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si. Če vam jo pošljemo po pošti, plačate še
poštnino (ok. 3 EUR).

www.gorenjskiglas.si

Člani KUD Podljubelj ob prepevanju ljudske pesmi Moj klobuk ima tri luknje. I Foto: Kaja Smole

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č



Tržiški glas, petek, 16. decembra 2011

Koledar prireditev

15

Petek, 16. decembra, ob 16.30 v dvorani na Brezjah pri
Tržiču

Odprtje razstave ročnih izdelkov članic Ročnodelske skupine
Nežke in slikarskih umetnin Marjana Pančurja; Društvo
Sveta Neža (na ogled tudi v soboto od 10. do 19. in v nedeljo od 13. do 18. ure)

Petek, 16. decembra, ob 16.30 v OŠ Križe

Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu; Namiznoteniški
klub Križe

Petek, 16. decembra, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič

Koncert ob 35-letnici obstoja Moškega pevskega zbora 
Društva upokojencev Tržič; KUD Bistrica

Sobota, 17. decembra, ob 16. uri v gasilskem domu v
Kovorju

Obisk dedka Mraza in igrica Pavliha noče v šolo v izvedbi
POŠ Kovor; za predšolske otroke in učence od 1. do 5. 
razreda POŠ Kovor; KS Kovor in PGD Kovor

Sobota, 17. decembra, ob 16. uri v Planinskem domu
na Zelenici

Zaključek akcije 100x na Kamnek; Planinsko društvo Tržič

Sobota, 17. decembra, ob 19. uri v Kulturnem domu Križe

Komedija Vinka Möderndorferja: Jožef in Marija; MGT, 
Skupina Smeh

Sobota, 17. decembra, ob 19. uri v dvorani na Brezjah
pri Tržiču

Letni koncert MePZ Dobrča z gosti MPZ Društva 
upokojencev Tržič; Društvo Sveta Neža

Nedelja, 18. decembra, od 14. do 16. ure v dvorani na
Brezjah pri Tržiču

Otroška delavnica: Spoznajmo vezenje prtičkov; Društvo
Sveta Neža

Ponedeljek, 19. decembra, ob 18. uri v Paviljonu NOB

Novoletni šahovski turnir; Šahovsko društvo Tržič-Jedro

Sreda, 21. decembra, ob 19.30 v knjižnici dr. Toneta
Pretnarja 

Potopisno predavanje: Alpinistično plezanje po Kanadi 
Rocky Mountains & Bugaboo adventure

Četrtek, 22. decembra, ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Srečanje članov društva slepih in slabovidnih

Četrtek, 22. decembra, ob 17. uri v Restavraciji Raj

Prednovoletno srečanje članov ZB NOB Tržič in drugih 
veteranskih organizacij v Tržiču in prijateljev; ZZ NOB Tržič

Četrtek, 22. decembra, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič

Tržič ima talent in Stand up show; KTŠ

Četrtek, 22. decembra, ob 19. uri v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja

Nastop MPZ Društva upokojencev Tržič: Peli (so jih) mati moja

Četrtek, 22. decembra, petek, 23. decembra, ob 17. uri
in sobota, 24. decembra, ob 10. uri v središču vasi Sebenje

Žive jaslice; KS Sebenje

Petek, 23. decembra, ob 18. uri v cerkvi sv. Jerneja v 
Seničnem

Božično novoletni koncert: Helena Blagne; KS Senično

Od ponedeljka, 26. decembra do petka, 30. decembra
na smučišču Zelenica

Tečaj deskanja in smučanja; ŠD Poskok (Peter 041/745 620)

Od ponedeljka, 26. decembra, do petka, 30. decembra,
na smučišču Bodental

Tečaj zimskih športov med novoletnimi počitnicami; KUTS
Tržič (Žare 040/758 389)

Ponedeljek, 26. decembra, ob 9. uri izpred 
Mladinskega doma Ravne

1. zimski pohod na Kal; KS Ravne 

Ponedeljek, 26. decembra, ob 19. uri v Dvorani 
tržiških olimpijcev

Božično novoletni koncert: Pihalni orkester Tržič in Manca
Izmajlova; KD Pihalni orkester Tržič

Torek, 27. decembra, od 10. do 12. ure v Knjižnici dr.
Toneta Pretnarja

Brezplačna počitniška delavnica za otroke: Okrasimo 
smrečico (vsak dan do petka, 30. decembra)

Torek, 27. decembra, ob 17. uri v Restavraciji Raj

Slovo od starega leta; Društvo upokojencev Tržič 

Sobota, 31. decembra, ob 21. uri v atriju Občine Tržič

Silvestrovanje z domačim ansamblom Lajb; Občina Tržič 

Ponedeljek, 2. januarja, iz Tržiča

Planinski izlet: Bevkov vrh 1051m; Planinsko društvo Tržič

Sreda, 4. januarja, ob 10. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Mamice na porodniškem dopustu v knjižnici

Nedelja, 8. januarja, ob 5.45 izpred Gasilskega doma v
Ročevnici

5. Tržiški pohod v Dražgoše; Občina Tržič in veteranske
organizacije

Sreda, 11. januarja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Potopisno predavanje: Stanka Jelenc: Mongolija

Sobota, 14. januarja, od 8. do 13. ure v atriju Občine
Tržič

Tržni dan v Tržiču; Boris Šukalo, s. p., v sodelovanju z Obči-
no Tržič in TD Tržič

Sobota, 14. januarja, ob 19. uri v Kulturnem centru
Tržič

Koncert Straussove glasbe; Župnija Tržič-Bistrica

Torek, 17. januarja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Predstavitev knjige Toneta Freliha Usodna laž

Petek, 20. januarja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Predavanje Kristjana Zvera in Alje Petric Gradnja hiš s slam-
natimi balami

Petek, 20. januarja, ob 19.30 v Kulturnem centru Tržič

Stand up Lucija Čirović in Martina Ipša; Občina Tržič in ZK
Maribor

Sreda, 25. januarja, ob 18. uri v dvorani Glasbene šole
Tržič

Javni nastop učencev Glasbene šole Tržič

Sobota, 28. januarja, od 10. ure dalje na Rudnem pol-
ju na Pokljuki

Jubilejni, 20. smučarski tek politikov, diplomatov in gospo-
darstvenikov; Športno društvo Strelica

Sobota, 28. januarja, iz Tržiča

Planinski izlet: Janče; Planinsko društvo Tržič

Nedelja, 29. januarja, ob 10. uri v Jelendolu

Tekmovanje v sankanju; Športno društvo Jelendol

Torek, 31. januarja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Bošnjaški večer: Bosno, divna moja z Nijazom Salkičem

Koledar prireditev za december

Koledar prireditev za januar

cetrtek in petek ob 17.00
sobota ob 10.00

V soboto, 
31. decembra 2011, 

od 21. ure dalje

vabljeni v atrij Občine Tržič
Na VESELO 

SILVESTROVANJE
Z DOMAČIM

ANSAMBLOM LAJB.

Poskrbljeno bo, 
da vam bo pri srcih toplo!

Vabi Občina Tržič
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Mi smo pa Tržičani
Kulturno društvo Zali rovt je letos pripravilo kulturni program za slavnostno akademijo ob občinskem prazniku v tržiškem Kulturnem centru. 
"Domačo nalogo" so opravili z odliko.

Nastop Otroškega pevskega zbora Osnovne šole Tržič - Podružnične šole Lom pod
Storžičem. Koreografija je narejena po stari tržiški pesmi Janez in Micka, naredila jo je 
mentorica zbora Janja Meglič.

Scenarij za prireditev sta napisala Mojca Čadež (na sliki) in Stane Grum. "Osnovna ideja je
bila primerjati rast drevesa z nastankom in rastjo našega mesta. Prav tako kot drevo je tudi
naše mesto preživelo veliko težkih in trdih preizkušenj. Na koncu se je razraslo v čudovito
drevo z močnimi koreninami. 

Nastop Staneta Gruma, vodje Vokalno-instrumentalne skupine Zali rovt, ki v letošnjem letu
praznuje 15-letnico delovanja, ter njihove pevke Blanke Rejc. Vživela sta se v pesem V Tržiču
je lepo Dorce Kraljeve. 

Na Radio Gorenc, ki je pred kratkim praznoval 49. rojstni dan, je klicala Urška Vodišek v 
vlogi Francke iz Tržiča. Našla je denarnico, polno denarja. Da bi denar vrnila, o, to pa že 
ne ... 

Častna občanka Marija Ahačič Pollak je skupaj z Vokalno instrumentalno skupino Zali rovt
zapela Mi smo pa Tržičani. 

Učenka Osnovne šole Tržič Tina Tavčar in nekdanji učenec Daniel Petković 
I Suzana P. Kovačič, Foto: Matej Slabe




