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Kralj konja z
ročaji v Tržiču

Skrb za ljudi
kljub varčevanju

V tržiški knjižnici so predstavili
knjigo Miroslav Cerar in njegov
čas. Miru so se pridružili
telovadca Tine Šrot in Janez
Brodnik ter soproga
Zdenka Cerar.

Občina Tržič že tretje leto namenja
glavnino denarja za velike
investicije. Župan Borut Sajovic je
opisal načine varčevanja in tudi
skrb za socialno plat življenja.
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Gregorjevo
oznanja pomlad

Do konca lanskega leta so v občini Tržič zgradili večji del vodovoda in kanalizacije v okviru projekta
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo. Centralna čistilna naprava bo začela
poskusno obratovati ta mesec.

Tržiška šega "Vuč u vodo" spada med najlepše in
najtežje pričakovane dogodke v letu.

Stojan Saje

Stojan Saje

Tržič - Projekt obnove komunalne infrastrukture, ki
ga sofinancira evropski Kohezijski sklad, je eden največjih doslej v občini Tržič.
Zajema gradnjo 35.267 metrov vodovoda, šestih vodnih
zbiralnikov, treh objektov za
dezinfekcijo vode, sedmih
zadrževalnih bazenov deževnih voda, štirih objektov
za razbremenitev visokih
vod, 12.993 metrov kanalizacije in centralne čistilne
naprave. Od julija 2008 do
konca lanskega leta so zgradili več kot 29 tisoč metrov
vodovoda in 10 tisoč metrov
kanalizacije. Skupno je narejenega približno 83 odstotkov načrtovanega omrežja,
je januarja seznanilo javnost
vodstvo Občine Tržič.
V Podljubelju so obnovili
primarni in sekundarni vodovod. Obenem so obnovili
drugo gospodarsko infrastrukturo in na novo asfaltirali cesto. Gradijo še vodni
zbiralnik in črpališče Črni
gozd. Večina del je končana
v Bistrici, kjer so v celoti obnovili primarni vodovod in
delno sekundarni. Kovorska
cesta ima nov asfalt, pločnike in avtobusno postajališče. V stari Bistrici so položili tudi nove električne, telefonske in optične kable ter
plinovod. V naselju Pod gra-

Tržič - Na predvečer Gregorjevega, 11. marca, oživi stara
tržiška šega "Vuč u vodo", ki
razkriva del navad tržiških
obrtnikov. S prenašanjem iz
roda v rod se je ohranilo
simbolno sporočilo te šege,
ni pa pisnih pričevanj o njeni starosti. V knjigi Zgodovinski drobci župnije Tržič
iz leta 1936 je Viktor Kragel
zapisal, da je ta večstoletni
tržiški običaj živel med čevljarji. Ta dan so prenehali z
delom pri luči, ki so ga morali opravljati celo leto pri
zelo pomanjkljivi svetlobi.
Čevljarski vajenci so prosili
mojstra za dovoljenje, da
med delom izdelajo hišice.
Kadar je bilo preveč dela, je
vsak zagrabil kar najbližji
pehar. Napolnil ga je z oblanci, vse pomešal z lepilom, pa odnesel k vodi. Na
tisti dan so vzeli tudi stare
brezove metle, jih zažgali in
okoli kresa vihteli po zraku v
obliki osmice.

Centralna čistilna naprava na Brezovem bo začela poskusno obratovati ta mesec.
dom gradijo kanalizacijo in
urejajo del struge potoka
Kalinček. Nov vodni zbiralnik Pilarna je že zgrajen,
gradijo pa še dva zbiralnika
Žegnani studenec in objekta za filtracijo vode. V Zvirčah gradijo fekalno in meteorno kanalizacijo, obnavljajo sekundarni vodovod ter
polagajo druge napeljave.
Tudi na levem bregu Tržiške Bistrice bodo intenzivno
nadaljevali dela. Obnavljajo
dva odseka primarnega vo-

dovoda od Tržiča do Križev,
v Sebenjah, Žiganji vasi in
na Bregu pa ob obnovi vodovoda gradijo kanalizacijo in
polagajo druge napeljave.
Gradbena dela pri Centralni
čistilni napravi Tržič na Brezovem so končali. Montirali
so tudi strojno opremo in
električne instalacije. Po
tehničnem prevzemu sredi
marca je predviden začetek
poskusnega obratovanja.
Spomladi bodo uredili zunanjo ploščad.

Do konca oktobra 2010, ko
je predvidena uresničitev
projekta, bodo zgradili šest
kilometrov vodovoda in dva
kilometra kanalizacije. Do
takrat bodo končani zadrževalni bazeni deževnih voda
Snakovo, Pristava in Bistrica
ter obnovljen zadrževalni
bazen na Loki. Dogradili
bodo tudi vodne zbiralnike
Žegnani studenec I in II,
Podljubelj, Ibelc in Križe ter
tri objekte za dezinfekcijo
vode.
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Gore pozimi
še bolj nevarne

Mali igralci
na velikem odru

Pesem od zibeli
do groba

Kar sedem tržiških
olimpijcev

Februarja je plaz presenetil
deskarja na poti na Zelenico.
To nesrečo in druge nevarnosti gora pozimi je v pogovoru osvetlil Slavko Rožič,
načelnik GRS Tržič.

Otroška gledališka ustvarjalnost v tržiški občini je bogata. To je potrdilo tudi letošnje območno srečanje malih
igralcev, ki je bilo prvič na
odru Kulturnega centra Tržič.

Odrasli pevski zbori so nastopili na 29. srečanju Tržič
poje. V Križah se je predstavilo pet zborov. Praznično
prireditev so obogatili z besedo, poezijo in glasbo.

Tržiški klubi so bili na minulih olimpijskih igrah dobro
zastopani. Najbolj zadovoljna sta se domov vrnila deskar Žan Košir s šestim mestom in Rok Perko, štirinajsti
v smuku.
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Hišice morajo imeti lučko v
čast prihajajoče pomladi. To
označuje prenehanje obrtniških del pri petrolejkah, saj
je od Gregorjevega naprej
dan že dovolj dolg, da je tudi
popoldan možno delati pri
sončni svetlobi. Ker v Tržiču
skoraj ni več čevljarskih mojstrov in vajencev, tradicijo
Gregorjevega nadaljuje Turistično društvo Tržič. Ob pomoči Občine Tržič, Tržiškega muzeja, vrtcev in šol pripravlja etnografsko prireditev "Vuč u vodo", med katero bo osrednji dogodek 11.
marca zvečer na parkirišču
BPT Tržič. Tam bodo po kulturnem programu tržiških
šolarjev izbrali Gregorčka
leta 2010 in podelili praktične nagrade izdelovalcem
hišk. S spuščanjem hišk po
vodi se bodo simbolično poslovili od zime. Tržiški gasilci bodo zakurili Gregorjev
kres, na Gregorjevi tržnici
pa bo bogata ponudba izvirnih spominkov, rokodelskih
izdelkov, napitkov in peciva.

"Vuč u vodo" - gregorjevo v Tržiču
Na predvečer gregorjevega bodo reko spet razsvetlile
lučke plavajočih hišic. V četrtek, 11. marca, ob 17.30
vabljeni na parkirišče BPT, da v dobri družbi organizatorjev,
Turističnega društva Tržič in Občine Tržič, skupaj obudimo
ta stari čarobni tržiški običaj. Vabljeni!

OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ

Gradnje bodo končali jeseni
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Aktualno
Zelenica urejena
in varna
Med zimskimi počitnicami smo obiskali smučišče
Zelenica. Smučarji so bili zadovoljni z urejenostjo
prog, upravljavci pa so tožili nad kršitvami
prepovedi.
Stojan Saje
Zelenica - Drugi počitniški
dan je bil kljub oblačnemu
vremenu primeren za smuko na Zelenici. To je izkoristilo več enodnevnih smučarjev in gostov v Oazi miru
na Ljubelju in koči Iskre na
žirovniški strani. Pridružili
so se jim tudi otroci, ki so
prišli na smučarski tečaj pri

v Dupljah, pozna Zelenico
od mladosti. Ocenil je, da je
sedaj bolje urejena, kot je
zanjo skrbel Kompas. Glede
nevarnosti snežnih plazov
izven smučišča meni isto
kot gorski reševalec Janez
Kavar. Nekatere nezaraščene strmine bi bilo dobro
spet pogozditi. Jože Štucin
iz Planinskega društva Tržič
je dejal, da pogosto obiskuje

Družina Žun rada prihaja smučat na Zelenico, čeprav so
žičnice zastarale.
koči na Zelenici. Tam so delovale vlečnice Ciciban, Plana in Triangel. Kot je dejal
vodja smučišča Silvo Godnov, so progo na plazu od
zgornje do srednje postaje
žičnice zaprli zaradi nevarnosti plazov. Smučanje je
bilo spet možno pod postajo
Vrtača do doline.
Sredi dneva se je vračala
proti domu družina iz Dupelj. Štefan, Damjana, Gašper in Urša Žun so povedali, da prihajajo smučat na
Zelenico vsako zimo. Všeč
jim je, da so na vrhu tudi tereni za manj zahtevne smučarje, na progah spodaj pa
ni drena. Čeprav so naprave
stare, so videti vzdrževane.
Štefan je kot ravnatelj OŠ
Bistrica zaupal, da je bilo
vse v redu tudi med februarsko zimsko šolo v naravi, ko
so se učenci petih razredov
učili smučanja in deskanja.
Tržičan Stane Oman, ki živi

Zelenico zaradi gradnje
koče in smučanja. Zanj ni
lepšega smučišča, zaupa pa
tudi v varnost. Tokrat se je
peljal s sanmi po servisni
poti, ki je zaprta za obiskovalce. Po njej ni hodil nihče.
Direktor RTC Zelenica Janez Šmid je potrdil, da je
njihovo smučišče varno.
Zapirajo le dele prog, kjer
bi se lahko še sprožil kakšen manjši plaz. Zadnji teden februarja so z opazovanjem ugotovili, da so večji
plazovi že zdrsnili s strmin.
Dolgoletni reševalec Tone
Kralj iz GRS Tržič je menil,
da bi morali vsi obiskovalci
spoštovati zapore na smučišču in ob njem. Boji se,
da bo po odprtju koče na
Zelenici še več obiska in tistih, ki prezrejo opozorila
za nevarnost. Kot je ocenil
policist-smučar Tomaž Mežek iz PP Tržič, jih je že sedaj preveč.

Na začetku počitnic je bilo možno smučati le po spodnjem
plazu in na vrhu.

Gore pozimi
še bolj nevarne
Snežni plazovi so to zimo terjali v naših gorah že štiri žrtve. Februarja je plaz presenetil na poti pod
Zelenico deskarja. To nesrečo in druge nevarnosti gora pozimi je v pogovoru osvetlil Slavko Rožič,
načelnik GRS Tržič.
Stojan Saje
Koliko časa ste že alpinist in
gorski reševalec, kakšne izkušnje imate z nevarnostmi
v gorah, zlasti pozimi?
"Z alpinizmom se ukvarjam
od svojega šestnajstega leta,
kar pomeni, da bo kmalu četrt stoletja. Gorski reševalec
sem že šestnajst let, postajo
GRS Tržič pa vodim štiri
leta. Nabralo se je precej
osebnih izkušenj. Predvsem
me je zaznamovala nesreča
z Jankom Megličem leta
2001. Takrat mi je plaz pred
očmi odnesel kolega. Sam
sem ostal zunaj plazovine.
Še več izkušenj imam z reševanj drugih v gorah, kjer
je bilo nekaj mrtvih in še več
poškodovanih.
Vedno bi se morali zavedati,
da so gore nevarne. Mladost
je čas poguma, zato si človek
upa in tvega več. Alpinisti
plezamo pogosteje težje
smeri. V zrelejših letih, ko
imamo družine, se umirimo
in smo previdnejši. Govorim
o lastni alpinistični poti, med
katero sem doživel grd padec
nad Dovžanovo sotesko."
Tržič je obdan z visokimi in
nižjimi vrhovi. Katera pobočja so posebej nevarna zaradi snežnih plazov?
"Zelo nevarno je območje
Zelenice, kar potrjuje zgodovina nesreč. Tam je pod
plazovi umrlo več obmejnih
vojakov, leta 1977 dva učitelja in štirje učenci ob vračanju v dolino, nesreče pa so
bile še pozneje. Izredno nevarno za plazove je južno
pobočje Košute. Tudi v Storžiču je bilo veliko smrtnih
žrtev zaradi plazov. Aprila

Slavko Rožič,
načelnik Gorske reševalne
službe Tržič
lani je tam umrl izkušeni alpinist Filip Bence, malo prej
pa pripravnik Janez Stegnar.
Janez Primožič, ki ga je plaz
odnesel z vrha, je imel srečo, da se je rešil. Storžič in
Zelenica sta pri nas gotovo
najbolj nevarna zaradi plazov. Seveda je lahko pozimi
nevarno še drugod. Največ
plazov se sproži v naklonini
od 20 do 40 stopinj, kar velja tudi za senožeti na zahodnem delu Kriške gore."
Kaj je krivo za nesrečo na
Zelenici in kako ste reševali
zasutega deskarja?
"Dejstvo je, da je servisna pot
ob smučišču nad srednjo postajo žičnice nevarna zaradi
snežnih plazov. Pot naj bi
služila le za službene potrebe, a to zdaleč ni tako. Ker
doslej ni bilo izrazite nevarnosti, so jo ljudje pozimi
uporabljali za planinsko pot.
Letošnjo nesrečo je povzročil
splet neugodnih naključij.
Plaz je nastal zaradi velike

količine nesprijetega snega,
ki se je sprožil v času, ko je
sonce obsijalo pobočje. Pri
kložastem plazu se utrga velika količina snega, ki hitro
pridobi kinetično energijo.
Zmes starega in novega snega ima veliko moč.
O zadnji nesreči smo bili obveščeni malo pred poldnevom. Inštruktorji smo bili na
seminarju na Jezerskem.
Zato smo pooblastili Matija
Perka, da je začel reševalno
akcijo. Takoj smo aktivirali
reševalce iz Kranja in Radovljice, iz Kamnika pa sta prišla
vodnika lavinskih psov. Na
srečo sta bila med prvimi na
plazu načelnik AO Tržič
Martin Belhar in izkušeni reševalec Janez Kavar. Takoj so
označili zadnjo točko, kjer so
videli ponesrečenca, nato pa
so iskali na najbolj logičnih
mestih pod drevesi. Po dvajsetih minutah prvega pregleda smo se lotili organiziranega iskanja s sondami in lavinskimi psi. Sodelovalo je
70 reševalcev in devet vodnikov psov. Zdravnika sta čakala na robu plazu, dokler nismo odkopali ponesrečenca.
Žal mu ni bilo mogoče več
pomagati."
V gorah bo zima še nekaj
časa. Kaj je treba upoštevati
pred odhodom v gore, kakšno znanje je potrebno, pa
katero opremo bi morali
uporabljati?
"Po novih padavinah se mora
sneg stabilizirati. Pred izbiro
ture se je treba odločiti, kam
bomo šli in kakšno je tveganje. Če je nevarnost nekje velika, bomo izbrali manj nevaren hrib. Če se znajdemo na
nevarnem področju za plazo-

Pod Zelenico je v plazu umrl deskar, trud reševalcev in zdravnikov je bil zaman.

ve, moramo izbrati varno
pot; ne na odprtih področjih
in grapah s snegom, ampak
po grebenih in gozdu. Glede
opozoril o nevarnostih proženja plazov svetujemo, da se
vsak odloči na podlagi treh
filtrov; regionalno, lokalno in
na sami lokaciji.
Naša postaja GRS je letos
organizirala drugi začetni tečaj turnega smučanja na Dolgi njivi. Tam se je zbralo petnajst udeležencev iz vse Slovenije, zanimanja pa je bilo
še več. Naučili smo jih osnov
gibanja s turnimi smučmi,
jih seznanili s presojo nevarnosti proženja plazov in izbiro varnih poti ter jim predstavili opremo. Priporočamo
uporabo lavinske žolne, ki
pomaga pri iskanju zasutega
in poveča možnost preživetja. Poleg žolne je v kompletu
sonda in lopata. Aktivna zaščita je nahrbtnik z napihljivimi vrečami. Edini dvom
glede tega je, da lahko uporabnik potem še več tvega.
Alpinisti uporabljamo popolno plezalno opremo - dereze,
cepin, čelado in drugo. Kdor
ni vešč uporabe te opreme,
lahko za turo najame gorskega vodnika. Žal je ta navada
pri nas premalo uveljavljena.
Tudi naša postaja GRS ima
dva gorska vodnika. Med 32
aktivnimi člani je 24 reševalcev in osem pripravnikov,
imamo tri vodnike lavinskih
psov, šest inštruktorjev in
zdravnika. Ob reševanju v
gorah pomagamo na smučišču Zelenica. Ob letošnji nesreči na plazu si je zlomil
nogo smučar, ki ga je oskrbela druga ekipa. Še več želimo
narediti pri preventivi, preprečevanju nesreč."
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Intervju

Skrb za ljudi kljub
varčevanju

Balinišče Ravne maja
Občina je zaupala gradnjo Balinišča Ravne
Gradbenemu podjetju Tržič. Direktor Zmago
Geršak je izrazil zadovoljstvo ob podpisu prve
pogodbe z Občino Tržič.
Stojan Saje

Občina Tržič že tretje leto namenja glavnino denarja za velike investicije. Župan Borut Sajovic je
opisal načine varčevanja in tudi skrb za socialno plat življenja. Nekateri najemniki občinskih
stanovanj se obnašajo neodgovorno.
Stojan Saje
Letošnje leto bo po finančni
plati eno najtežjih. Kako se
lotevate varčevanja v občinski upravi, pa kje bo čutiti
omejitve financiranja?
"Razmere recesije, ki vplivajo na občinski proračun, se
da premostiti na več načinov. Prvi razmislek je pri z
racionalni porabi denarja.
Že več let ni bilo tako malo
zaposlenih v tržiški občinski
upravi. Boljša organizacija
omogoča, da z manj ljudmi
opravimo več dela. Predvsem v uradu za prostor in
okolje je mnogo opravil s
pridobivanjem soglasij in
dovoljenj za obsežen projekt
Kohezije. Tudi pri vodenju
občine je znatna razlika.
Prej je imel Tržič štiri podžupane, sedaj zadošča eden.
Sestanke in seje sklicujemo
takrat, ko je potrebno. Občina Tržič je postala lani po
desetih letih končno likvidna. Ob tem ugotavljamo, da
se je v dobrih treh letih povečala vrednost občinskega
premoženja za skoraj 30 milijonov evrov. To pomeni, da
dobro gospodarimo.
Drugi pomemben vidik je
pridobivanje denarja iz Evrope, kar nam je uspelo v
treh velikih projektih. Finančno podpiramo le naložbe, za katere je zagotovljena
pomoč države ali drugih virov. Take investicije so balinišče Ravne, parkirišče in
igrišče ob šoli v Lomu, obnova stavbe na Balosu s
knjižnico, koča na Zelenici
in še kaj. Učinkovite so racionalizacije pri porabi energije za javno razsvetljavo,
nov način ogrevanja šole v
Lomu in sončna elektrarna
na strehi šole v Križah. Letos bo družba Elektro Gorenjska postavila enoto za
proizvodnjo električne in toplotne energije v šoli Tržič,
februarja pa smo podpisali
pogodbe za ogrevanje občinske stavbe, šole v Kovorju
ter gasilskega doma in prostorov KS Bistrica. Nekaj
smo skušali prihraniti tudi z
učinkovitejšim in cenejšim
vzdrževanjem cest, vendar
bo ta zima draga za vzdrževanje in popravila."
Ali morda pričakujete prilive denarja od prodaj občinskega premoženja, ki niso
bile uresničene lani in prej?
"Letos je situacija na trgu
nepremičnin še neugodna,
zato ne načrtujemo večjih
prodaj. Načrtovali smo realne prihodke od 200 do 300
tisoč evrov, ki jih bo možno

Župan Borut Sajovic: "Občina Tržič je postala lani končno
likvidna!"
doseči. Pomembne objekte,
kot je grad Neuhaus, bomo
prodali le ob dobri ponudbi.
Če bo investitor zagotovil z
obnovo stavbe večjo dodano
vrednost, je to smiselno. Potrebujemo dejavnost v javnem sektorju. Tam bi bil
lahko diagnostični center,
ali pa gostinsko turistični
objekt s prenočišči.
Občina pobere več denarja
tudi s komunalnimi prispevki, saj se spet več gradi
kljub krizi. Pri nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča smo končno izenačili
vse občane. To nadomestilo
sedaj plačuje več kot 95 odstotkov zavezancev. Prej so
bili nekateri privilegirani pri
tem, kar ni prav."

dogovarjamo o subvencijah
in enkratnih pomočeh posameznikom.
Izoblikovali
smo jasna merila, ki zagotavljajo enakost prosilcev.
Občina Tržič se je uspešno
vključila tudi v socialne projekte, ki se uresničujejo za
potrebe več občin. Zadovoljni smo, da bo nastal v Pristavi center za vključevanje
ozdravljenih odvisnikov v
družbo. Prispevamo svoj delež k Varni hiši Gorenjske.
Pred nedavnim smo podpisali dogovor za sofinanciranje objekta, ki bo namenjen
žrtvam nasilja. Vse gorenjske občine združujemo
moči, da bi v Kranju nastala
centralna podružnica Doma
Hrastovec za Gorenjsko."

Kljub omejenosti občinskega proračuna namenjate veliko skrbi socialni varnosti
prebivalcev. Kaj lahko poveste o tem?
"Občina Tržič nudi pomoč
občanom in občankam na
raznih področjih. Tržič ni
bogato mesto, zato s pametno razporeditvijo denarja
marsikomu olajšamo življenje. Vesel sem, da vrtci in
šole normalno funkcionirajo. Za mnoge krijemo razliko do ekonomske cene v vrtcih. Za nekaj ljudi brez lastnega premoženja poravnavamo doplačila za bivanje v
Domu starejših občanov. Za
delovanje Mladinskega centra Tržič namenjamo več kot
30 tisoč evrov na leto. Ljudje
v občinskih stanovanjih
imajo cenejše stanarine, kot
veljajo drugod. Skupaj s
Centrom za socialno delo se

Kako rešujete probleme na
stanovanjskem področju; je
dovolj starih stanovanj, koliko stane vzdrževanje in kdaj
bodo nova stanovanja?
"V lasti Občine Tržič je
okrog 230 stanovanj. Večina
izmed njih je starejših, zato
zahtevajo pogosto vzdrževanje. V obnove stanovanj vlagamo več kot 200 tisoč evrov na leto, precej denarja
pa gre za nujne adaptacije in
popravila. Zadnja tri leta
smo rešili stanovanjske probleme več kot petdesetim
osebam. Seveda je pritisk na
občinska stanovanja velik.
Tudi v prihodnje ne pričakujemo zmanjšanja. Čeprav
je v Tržiču dovolj stanovanj
na trgu, so za socialno najbolj šibke prebivalce predraga tako za najem kot za nakup. Zato se za dodelitev občinskih stanovanj stalno za-

nima nekaj prosilcev. Letos
bomo izčrpali kandidate iz
razpisa v letu 2007. Tako
bomo dali možnost tudi
drugim po enakih razpisnih
kriterijih.
Letos se bomo lotili pregleda skoraj vseh občinskih stanovanj, ker imamo veliko težav z najemniki. Nekateri
bivajo v njih skoraj brezplačno, ob tem pa se ne obnašajo kot dobri gospodarji. Žal
se dogaja, da dobimo po izselitvi slabih plačnikov stanovanje popolnoma opustošeno. Obnova posameznega
stanovanja nas je stala med
15 in 20 tisoč evrov. Človek
ne more verjeti, kako mačehovsko se obnašajo nekateri
do skupne lastnine. Taki gotovo ne bodo dobili možnosti za boljše stanovanje. Za
nova stanovanja ni veliko
možnosti. Žal mi je, da smo
v Bistrici zamudili najugodnejši rok za gradnjo stanovanjskega stolpiča na prostoru stare trgovine zaradi
nasprotovanja civilne javnosti. Ko bodo razmere za
gradnjo boljše, bo občina
skupaj z zasebnim investitorjem skušala zgraditi nekaj manjših stanovanj na
Kovorski cesti v Bistrici. Pogovarjamo se tudi o adaptaciji stare osnovne šole ob
Ljudski univerzi v Tržiču.
Tam bi po principu javnega
zasebnega partnerstva zgradili šest novih stanovanj."
Kako komentirate ravnanje
dela občanov, ki nasprotujejo rušenju nekdanjih stavb
Peka po prodaji investitorju
za novi trgovski center?
"Žalosten sem, da civilne
iniciative nastajajo tam, kjer
skušamo narediti nekaj boljšega. Kjer nekaj že desetletja propada, to nikogar ne
moti. Mandat županu in občinskemu svetu dajejo volivke in volivci. Njihova odločitev se vsaka štiri leta preverja. V primeru nekdanjih
stavb Peka je občinski svet z
veliko večino sprejel sklepe
o prodaji. Zadevo je že obravnavalo sodišče in v prvi fazi
pritrdilo Občini Tržič. Imamo tudi podatke, da so bili
vsi davki od tega posla plačani v skladu z zakonodajo.
Čakamo še, da ustrezni
organi opravijo nadzor vsega. Potem se bomo z argumentiranimi sporočili obrnili na javnost in zahtevali
vsaj moralno odgovornost tistih, ki so z nepotrebnim
pregrevanjem
problema
pregnali iz Tržiča kakšnega
investitorja na območju nekdanje tovarne BPT."

Tržič - Lansko jesen so dokončno odstranili nadstrešek in tribune na Balinišču
Ravne. Objekte so v preteklosti postavili brez dovoljenj,
zato se je Občina Tržič odločila za odstranitev črne gradnje. Ker je bilo staro balinišče po izgradnji stanovanjskega naselja na prostoru nekdanje šole in igrišča na Zalem rovtu edini športni objekt, je sklenila postaviti na
istem mestu novega. Letos
bo uresničila prvi del projekta, ki predvideva tudi ureditev večnamenske dvorane.
"Podpis pogodbe med Občino Tržič in Gradbenim podjetjem Tržič za gradnjo Balinišča Ravne daje zagotovilo,
da bomo uresničili dane obljube. Prepričan sem, da
bodo nove pokrite steze pravi čas nared. Tega bodo najbolj veseli tržiški balinarji,
med katerimi je veliko mladine. Mene veseli, da bo
delo opravilo podjetje, v katerem so v glavnem zaposleni domačini. Nova stavba bo
zrasla v soglasju s sosedi.
Odkupili smo tudi del zemljišč BPT Tržič. Za to smo
plačali 15 tisoč evrov, gradnja pa nas bo stala 228 tisoč

evrov. Ploščad s štirimi balinarskimi stezami bo pokrita
s streho. Pod njo bodo montažne tribune, ob stavbi pa
enajst parkirišč. Investicijo
nam bosta pomagala uresničiti Fundacija za šport ter
Ministrstvo za šolstvo in
šport, ki sta zagotovila 49 tisoč evrov," je povedal tržiški
župan Borut Sajovic. Zadovoljstvo je izrazil tudi direktor Zmago Geršak. Poudaril
je, da je podpisal prvo pogodbo z Občino Tržič, odkar
vodi gradbeno podjetje. Napovedal je, da bodo dela
opravili kvalitetno in v roku.
"Zadnja tri leta smo imeli
balinarji veliko težav. Že dalj
časa sta bili pokriti le dve
stezi, lani pa smo ostali brez
strehe. Med okrog 70 člani
je približno polovica tekmovalcev, ki se vozijo na treninge v Ljubljano. Vseeno so
bili lani zelo uspešni. Na
svetovnem prvenstvu je bil
Matej Kavčič tretji pri mladincih. Mladinec Primož
Majc je bil dvakrat državni
prvak, Jaka Kosirnik pa trikrat med dečki. V novi dvorani bo več možnosti za razvoj, tudi za sestavo ženske
ekipe," je ocenil Dare Primožič, predsednik Balinarskega kluba Ravne.

Dare Primožič, Borut Sajovic in Zmago Geršak
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Mnenja: proti
Rušitev stavb Peka

Radi bi ustavili
rušenje stavb
Zaradi prodaje nekdanjih nepremičnin Peka so se zbrali v civilni iniciativi nasprotniki, ki so hoteli
ustaviti rušenje stavb. Javno je protestiral občinski svetnik Jožko Kuhelj.
Stojan Saje

Rušenje nekdanje ambulante z vratarnico Peka (7. 1. 2010)

Okvara stroja ob rušenju stare upravne stavbe (7. 1. 2010)

Tržič - Občina Tržič je julija
lani prodala zemljišča s
praznimi stavbami, ki so
bila prej last podjetja Peko.
Nepremičnine je kupila
Kranjska investicijska družba, ki načrtuje gradnjo trgovskega centra v Tržiču.
Da bi ga lahko tam postavili,
se je obvezala porušiti stavbe. Predvsem slednja zahteva ob prodaji nepremičnin
je pred koncem leta sprožila
plaz obtožb na račun vodstva občine.
Prva poteza nasprotnikov
odločitve je bilo odprto pismo županu in svetnikom
Občine Tržič, ki sta ga podpisala nekdanji predsednik
Občinske skupščine Tržič
Ivan Kapel in arhitekt Rajko
Premrl. Na mize občinskega
sveta je prišlo šele decembra
lani. Avtorja pisma sta ob
ugotovitvi o uspešni dražbi
navedla podatke o nizkem
iztržku za nepremičnine. Iz-

Jožko Kuhelj, Jurij Rozman in Anton Šuštar pred nekdanjo
vratarnico Peka
189.017 evrov za stroške rušenja stavb. Dobili so izklicno ceno 307.101 evro. Zaradi
prepričevanja, da se moti, je
Tomazin napovedal sklic izredne seje in ponovno obravnavo zanj sumljive prodaje.
Na zahtevo skupine šestih
svetnikov je vodstvo Občine
Tržič sklicalo izredno sejo
za 30. december. Pred sejo

sko planiranje. "Zapeljal
sem se z avtom na gradbišče. Ko je padel kos zidu ob
avto, sem se umaknil. S policijo smo pozneje zgladili
zadevo," je dejal Kuhelj. Potrdil je, da je še svetnik LDS,
čeprav se z županom ne strinja v vsem. "Svetnikom so
predstavili, da prodajajo nepremičnine Peka za maksi-

Začetek rušenja novejše upravne stavbe - stolpiča (15. 1. 2010)

Na okrogli mizi je opisal kronologijo dogodkov Ivan Kapel (za mizo desno).

Podiranje železo-betonske zgradbe je bilo zamudno (25. 1. 2010).

Od nekdaj mogočne stavbe je ostal le kup ruševin
(4. 2. 2010). I Foto: Stojan Saje

razila sta sum, da je bil postopek prodaje v nasprotju z
zakoni. Dražba naj bi bila
razpisana za vnaprej znanega kupca, ki so mu prodali
nepremičnine kot prazno
stavbno zemljišče. Opozorila sta, da gre rušitev stavb na
stroške prodajalca, kar je v
nasprotju s trditvami ob odločitvi o prodaji nepremičnin aprila 2009. Občinski
svetnik Peter Tomazin je na
seji decembra menil, da so
jih s podatki zavedli. Ponovil
je, kako so izračunali izklicno ceno. Vrednost praznih
stavbnih zemljišč so ocenili
na 377.566 evrov, k temu so
prišteli 118.552 evrov za komunalni prispevek, od vsote
496.118 evrov pa so odšteli

so sporočili, da sta dva od
štirih sklicateljev umaknila
podpisa pod zahtevo za sklic
seje. Ker po poslovniku občinskega sveta ni bilo več
dovolj podpisov, so izredno
sejo preklicali.

Protesti ob začetku
rušenja stavb
Januarja letos so začeli rušiti nekdanjo ambulanto in
prizidek z vratarnico ter staro upravno stavbo Peka.
Pred sredino meseca so se
lotili tudi rušenja novejše
upravne stavbe, stolpiča
Peka. Na gradbišču se je 14.
januarja zgodil incident, ki
ga je povzročil občinski svetnik ter predsednik Odbora
za varstvo okolja in prostor-

malno ceno, pa da ne bo dodatnih stroškov. K razmisleku me je navedlo odprto pismo, ki smo ga obravnavali
decembra. Postalo mi je jasno, da so stavbe podarili.
Najeli smo odvetnico, ki bo
skušala doseči začasno prepoved rušenja stolpiča," je
pojasnil Jožko Kuhelj razloge za proteste
Sodišče je zavrnilo izdajo
odredbe za prepoved rušenja stolpiča. To je povzročilo
zbiranje nasprotnikov. Ob
gradbišču so se 20. januarja
zbrali tržiški svetniki Jožko
Kuhelj, Anton Šuštar in Jurij Rozman ter občani Gabrijel Ravnik iz Tržiča, Jakob Zupan iz Kovorja, Urban Ribnikar iz Sebenj in

Anže Kajbič z Mlake. Prva
dva sta novinarjem kazala
zahtevo za sklic izredne seje
s podpisi osmih svetnikov in
svetnic. Zatrjevala sta, da
bodo ponovno zahtevali
sklic te seje, kar se je zgodilo šele ob koncu februarja.
Ponovila sta informacijo o
prijavah vodstva Občine Tržič na tožilstvo in policijo
zaradi suma kaznivih dejanj. Razkrila sta tudi sum
naklepne goljufije. Pogodba
navaja prodajo praznih nezazidanih zemljišč, Davčni
upravi pa so prijavili prodajo
zemljišč s stavbami.

Civilna iniciativa
ne miruje
Še več govora o prodaji premoženja je bilo 20. januarja
v paviljonu NOB, kjer je
stranka Zares pripravila
okroglo mizo. Blizu štirideset udeležencem je Ivan Kapel opisal kronologijo dogodkov. Dejal je, da je Občina Tržič dobila leta 2004 od
države 4,9 milijona evrov
vredno premoženje Peka, ki
je bilo namenjeno za spodbudo razvoju. S prodajami je
dobila zanj 939,5 milijona
evrov, od tega le 327 tisoč evrov za zemljišča s tremi
praznimi stavbami. Rajko
Premrl je ocenil, da je rušenje trideset let stare stavbe
prava norost. Svetnik Peter
Tomazin je pojasnil, da je
nizka izklicna cena nastala
zaradi odštetih stroškov rušenja. Zavzel se je za vnovični sklic izredne seje, čeprav
to ne bo več preprečilo rušenja stavb. Srečanje so sklenili s pozivom občinskemu
vodstvu, naj odgovori na več
nejasnosti glede prodaje premoženja in rušenja stavb.
Civilna iniciativa je 4. februarja sklicala novinarsko konferenco v Tržiču, na kateri je
izrazila razočaranje zaradi
neodzivnosti občinskega
vodstva in organov pregona.
"Še vedno ni odgovorov, kdo
je ocenil, da je treba stavbe
podreti, pa kakšni so strokovni razlogi za to; kdo in
kdaj je naredil cenitev objektov skupaj z zemljiščem;
kdaj in kje je bila objavljena
prodaja celotnega stvarnega
premoženja; kolikokrat je
bila ponudba za premoženje
ponovljena; na kakšen način
je bilo ugotovljeno, da ni nobenega interesa za nakup
prostorov," so našteli svoja
vprašanja predstavniki civilne iniciative. Rihard Jerebic
pa je potrdil interes več tržiških podjetnikov, da bi sodelovali na dražbi pri nakupu
nepremičnin. Odvrnila jih
je zahteva prodajalca, da je
treba stavbe porušiti.
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Mnenja: za

Politični interesi rušijo razvoj

Mnenja prebivalcev

Vodstvo Občine Tržič trdi, da prodaja bivših nepremičnin Peka prinaša tudi koristi. Izdelalo je analizo
pravilnosti in ustreznosti te prodaje. Nasprotnikom očita, da rušijo razvojne projekte zaradi osebnih
in političnih interesov.
Stojan Saje
Tržič - Občina Tržič je postala lastnik nepremičnin
na območju tovarne Peko
na podlagi pogodbe z državo 17. decembra 2004 in dodatka k pogodbi 26. oktobra
2006. V njeno last so prešla
zemljišča in stavbe. Na 538
kvadratnih metrov veliki
parceli je bila upravna stavba Peko s 3777 kvadratnimi
metri površin, na 186 kvadratnih metrov veliki parceli stari del upravne stavbe s
614 kvadratnimi metri, na
1059 kvadratnih metrov veliki parceli bivša gostilna vratarnica z 921 kvadratnimi metri, na 388 kvadratnih
metrov veliki parceli bivša
železniška postaja s 517 kvadratnimi metri, na 297 kvadratnih metrov veliki parceli garaže PGP z 247 kvadratnimi metri, na 543 kvadrat-

tra Tržič. V njem bi bili poslovni stolpič, podjetniškoučni center s knjižnico,
poslovno-gostinski objekt in
obrtno-skladiščna cona. Za
poslovni stolpič ni bilo zanimanja, zato je skupaj z
Obrtno zbornico Tržič povabila k sodelovanju obrtnike
in podjetnike. Zaradi slabega interesa podjetnikov je to
idejo opustila. Julija 2008 je
lastnik podjetja Dona kupil
od Občine Tržič bivšo železniško postajo za 145 tisoč
evrov, februarja 2009 pa je
lastnik tiskarne Kara kupil
za 293 tisoč evrov bivšo
upravno stavbo podjetja
PGP.

Prodaja Kranjski
investicijski družbi
Za nekdanjo upravno stavbo Peka ni bilo interesa, ker
bi bila obnova energetsko

307.101 evro. Na osnovi te
izklicne cene je Občina Tržič prodala navedene nepremičnine na javni dražbi 27.
julija 2009. Takrat je bila
edini dražitelj Kranjska investicijska družba, ki je prodajalcu plačala 327.101 evro
kupnine.
Prodajo tega premoženja je
občinski svet Občine Tržič
obravnaval in potrdil dvakrat, na 20. redni seji 12.
marca 2009 in na 21. redni
seji 23. aprila 2009. V okviru te prodaje je Občina Tržič rešila tudi druge
zemljiško-knjižno nerešene
zadeve. Prek menjave z
družbo Peko je pridobila
zemljišča, kjer poteka občinska cesta v mesto, ob njej
pa stoji Park prijateljstva.
Po pobotanju je z menjavo
nepremičnin zagotovila prihodek 34.230 evrov za občinski proračun.

Občina Tržič je prodala nekdanje nepremičnine Peka in dovolila rušenje praznih stavb, da
bi spodbudila oživljanje že dolgo mrtvega tovarniškega območja.
nih metrov veliki parceli
obrat PGP z 809 kvadratnimi metri in na 406 kvadratnih metrov veliki parceli
bivša menza s 324 kvadratnimi metri površin.
Od leta 2006, ko je država
prenesla na Občino Tržič
del opuščenih nepremičnin
Peka, so potekale razne aktivnosti za oživitev tega območja. Bivša občinska uprava je nameravala ustanoviti
univerzitetno središče in
tehnološki center. Po izdelavi študij se je ta projekt izkazal kot ekonomsko neupravičen. Začetek leta 2008 je
iz enakih razlogov propadla
ustanovitev podjetniškega
inkubatorja v poslovnem
stolpiču (bivši upravni stavbi Peka). Občina Tržič je nadaljevala prizadevanja za
oživitev tega območja z oblikovanjem Poslovnega cen-

potratne stavbe ekonomsko
neupravičena. Druga težava
bi bila, da morebitni investitor ne bi mogel dobiti gradbenega dovoljenja, ker na
majhnem zemljišču v lasti
občine ni dovolj prostora za
ustrezno število parkirišč.
Glede na to se je Občina Tržič odločila, da bo prodala
nepremičnine kot prazna
zemljišča. Nepremičnine z
devetimi parcelnimi številkami je ocenil kot prazna
stavbna zemljišča sodni cenilec in izvedenec Janez
Fajfar na 377.566 evrov. Ker
so bili tam stara in nova
upravna stavba Peka ter vratarnica, je stroške rušitve
objektov ocenil na 189.016
evrov. Ob upoštevanju stroška rušitve in 118.552 evrov
vrednega komunalnega prispevka je ocenil vrednost
stavbnega zemljišča na

Koristi projekta
za tržiško občino
Občina Tržič je iztržila s
prodajo vseh nepremičnin v
območju Peko 939.551 evrov. Poleg teh prihodkov za
občinski proračun projekt
prinaša še druge pozitivne
učinke za gospodarski razvoj Tržiča. Z njim oživljajo
že desetletje opuščene tovarniške prostore. Prazne
stavbe bo kupec zemljišč
porušil (večino jih je že - op.
p.), investitor trgovskega
centra pa je od družbe Peko
kupil tudi zemljišča za parkirna mesta. Občina Tržič
bo tam uredila novo dostopno cesto do tovarne Peko.
Nova prostorska ureditev
mrtvega območja je največja dodana vrednost projekta,
je ocenilo vodstvo Občine
Tržič.

"Zdi se nam pomembno,
da v Tržiču oživljamo degradirana industrijska območja. Še bolj pomembno
je, da ne gradimo trgovskih
centrov na prvovrstnih
kmetijskih
zemljiščih.
Kranjska
investicijska
družba bo v Tržiču zgradila
novo nakupovalno središče, v katerem bo petnajst
delovnih mest. Tržiški podjetnik bo v dogovoru z isto
družbo preselil svojo trgovino v novo stavbo. V bivši
upravi PGP že deluje podjetje z dvajsetimi delavci.
Oglašajo se tudi investitorji, ki jih zanimajo prazni
prostori v stavbi Peka. Tam
bi lahko uredili več dejavnosti," je povedal Borut Sajovic, župan Občine Tržič.

Mojca Zupan, Bistrica: "Meni je hudo za stavbe,
blizu katerih sem dolgo živela. Dobro pa je, da
se dogaja nekaj za napredek Tržiča, za nova
delovna mesta. Zdi se mi, da bi prišla bolj prav
kot trgovina z živili prodajalna športne opreme."

Zavračajo očitke
o oškodovanju
Člani civilne iniciative (in
nekateri občinski svetniki op. p.) so javnost opozarjali,
da naj bi s prodajo praznih
zemljišč oškodovali občinsko premoženje. Navajali
so, da so bile po oceni iz
leta 2005 nepremičnine s
stavbami vredne 1.363.522
evrov. Okrožno sodišče v
Kranju je 15. januarja 2010
izdalo sklep, s katerim je
zavrnilo zahtevo svetnikov
za izdajo začasne odredbe o
prepovedi rušenja bivših
stavb Peka. V utemeljitvi je
navedlo, da je Občina Tržič
prodala nepremičnine za
nov namen, kot prazna
stavbna zemljišča, čeprav z
obstoječimi
zgradbami.
Cena iz leta 2005 je zgolj
knjigovodska vrednost, za
sedanjo tržno vrednost
zemljišč pa velja cenitev
sodnega izvedenca in cenilca. Glede na to je Občina
Tržič ravnala gospodarno
in v skladu z zakonom, je
ocenilo sodišče.
"V vodstvu občine obžalujemo, ker ozka skupina posameznikov, združena v civilno iniciativo zaradi osebnih
in političnih interesov, poskuša zrušiti že drugi razvojni projekt v slabem letu
dni. Zaradi njih je investitor
odstopil od namere za izgradnjo trgovskega centra
na prostoru letnega kopališča. Tržičani smo s tem izgubili edinstveno priložnost,
da bi s kupnino zgradili pokriti bazen v Križah in obnovili Sokolnico v Tržiču.
Vsem nasprotnikom sporočamo, da s svojimi akcijami
ne otežujejo samo izvedbe
dragocenega projekta za Tržič in ne blatijo zgolj župana občine. Predvsem škodujejo vsem občanom in občankam ter ugledu naše občine," sta poudarila v izjavi
za javnost župan Sajovic in
Drago Zadnikar, direktor
občinske uprave v Tržiču.

Stane Bodlaj, Kovor: "Žena Vilma je 35 let delala
v Peku, zato sem tudi sam povezan z usodo
stavb. Če so jih že morali zrušiti, bi bilo dobro
narediti kakšen proizvodni obrat. Trgovin v
mestu je dovolj, v vaseh na obrobju pa jih manjka.”

Marjan Sitar, Bistrica: "Proti rušenju stavb nimam
nič. Glede cene zanje in zemljišča menim,
da je veliko prenizka. Tukaj je dobra lokacija,
zanjo bi morali iztržiti več. Tudi v trgovini mora
biti konkurenca, kupci pa bodo izbirali sami."

Marija Studen, Sebenje: "Ne bi bilo treba podirati
starih stavb in še manj nove stolpnice. Prostore
bi lahko preuredili v stanovanja. Mnogi ljudje
živijo v slabih stanovanjih. Trgovin je že preveč
na kupu, denarja za nakupe pa premalo."
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Društva
Dišale tržiške bržole
Ljubljanski sejem Turizem in prosti čas velja
za eno največjih turističnih prireditev pri nas. Na
povabilo Turistične zveze Slovenije se je tam
predstavilo tudi Turistično društvo Tržič.
Damjana Škantar
Ljubljana - Med društvi iz
vse Slovenije je imelo svoj
prostor na sejmu v paviljonu
Jurček tudi Turistično društvo Tržič. Člani društva smo
obiskovalcem ponudili v
pokušino slovito obaro iz ovčjega mesa, tržiške bržole.
Obenem smo pripravili promocijo za drugi svetovni festival tržiških bržol, ki bo 19.
junija v Tržiču. Posredovali
smo tudi informacije o drugih prireditvah, po katerih je
Tržič najbolj poznan. Maja
so to mednarodni dnevi mineralov, fosilov in varstva
okolja, septembra pa tradici-

onalna Šuštarska nedelja.
Na lično urejenem razstavnem prostoru se je prek
dneva zvrstilo veliko obiskovalcev in gostov, ki so bili
navdušeni nad izvirno predstavitvijo. Zanimanje za pokušino bržol je preseglo pričakovanja; obare je zmanjkalo še pred koncem predstavitve. Glavni kuhar Miro
in kuharski pomočnik Boris
sta se izvrstno izkazala.. Za
popestritev sta Marjana in
Damjana kaligrafsko izpisovali imena ljubiteljev tržiških bržol na listine, mojstrica pletenja Tatjana pa je navdušila s ponudbo pletenih
izdelkov iz domače volne.

Veselo druženje ekipe TD Tržič z gosti na sejmu v Ljubljani

Največje stanovanjsko podjetje na Gorenjskem vam nudi
zanesljivo in strokovno upravljanje večstanovanjskih
stavb in poslovnih prostorov ter ugodno posredovanje
nepremičnin.

Širitev doma gre h koncu
Gasilci v Križah so napovedali, da bodo obnovljeni dom odprli začetek oktobra. Ob gradnji so se
izkazali pri rednih dejavnostih, za kar so edina zahvala priznanja.
Stojan Saje
Križe - Gasilstvo ima v Križah že 86-letno tradicijo.
Zanjo se ni bati, da bi izumrla, saj je med 113 člani Prostovoljnega gasilskega društva Križe od lani devet novih imen. Imajo dvajset članic, znova pa so oživili delo
veteranov. Tudi mladina in
mentor Andrej Jekovec si
zaslužijo pohvale za prizadevnost, je menil predsednik Dušan Bodlaj na občnem zboru. Poveljnik Janez Potočnik je naštel, da so
imeli enajst intervencij, kar
je več od prejšnjega leta. Izkazali so se s hitrim zbiranjem na klic za pomoč in izvozom na akcijo v petih minutah. Na občinskem gasilskem tekmovanju je sodelovalo največ ekip iz Križev, ki
so osvojile nove pokale. Odlično so organizirali regijsko srečanje članic.
Poveljnik in predsednik
društva sta se zahvalila krajanom, ki so lani prispevali
47 tisoč evrov za širitev gasilskega doma. Gradnja
dveh prizidkov se je začela
že leta 2008, ko so za vse
stroške odšteli več kot 148
tisoč evrov. Lani so jih imeli
za skoraj 69 tisočakov, čeprav so veliko del opravili
sami. Prostore doma so povečali za trikrat, največja
pridobitev pa bodo ob novem prostoru za orodje dovolj velike garaže za vozila.
Letos bodo izdelali fasado
na stavbi in uredili okolico z
dvoriščem in dovozno cesto.

Kot je napovedal predsednik Bodlaj, bodo dom slovesno odprli v začetku oktobra. Predavalnica bo namenjena tudi drugim društvom, sejna soba pa delovanju krajevnih skupnosti.
Župan Borut Sajovic je obljubil, da bo Občina Tržič
zagotovila še zadnjo četrtino od skupnega vložka 100
tisoč evrov v obnovo doma.
V naslednjih dveh letih bo
pomagala društvu pri nakupu novega orodnega vozila.
Edino društvo, ki pokriva
kar štiri krajevne skupnosti,
namreč potrebuje oboje.
Uspehe društva je pohvalil
poveljnik Gasilske zveze
Tržič Jani Žlindra, ki je
podelil najvišja priznanja.
Odlikovanje GZS II. stopnje

je prejel nekdanji predsednik PGD Križe Matjaž Potočnik. Občinska priznanja
si je prislužilo več članov

Matjaž Potočnik (desno) si je prislužil visoko gasilsko priznanje.

Veterani s poveljnikom in mentorjem (levo) ter predsednikom (v sredini)

Jubilej gasilcev v Bistrici
Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču deluje osem desetletij.
Poveljstvo je letos prevzel Aleš Meglič.

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04/20 68 700, F 04/20 68 701, I www.domplan.si, E domplan@domplan.si
PE Nepremičnine Škofja loka, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka, T 04/51 16 831,
F 04/51 10 835,
PE Nepremičnine Tržič, Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič, T 04/53 25 840, F 04/53 25 843
Delovni čas: ponedeljek: 10:00-14:00, sreda: 13:00-16:00, petek: 10:00-11:30

Izvedba celovitih geodetskih storitev po ugodnih cenah:
geodetski načrti, evidentiranje zemljišča pod stavbo,
ureditev meje (dela meje),
vpis stavbe in dela stavbe v kataster stavb,
izravnava meje, zakoličbe objektov, komunalnih vodov, cest,
parcelacije (delitev, združitev) - označitev meje v naravi,
evidentiranje zemljišča pod stavbo, komasacije stavbnih zemljišč,
sprememba bonitete zemljišča
Pokličite nas na tel. 031/695 484 ali se oglasite na sedežu podjetja!

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04/20 68 700, F 04/20 68 701, I www.domplan.si, E domplan@domplan.si
Delovni čas: ponedeljek: 10:00-14:00, sreda: 13:00-16:00, petek: 10:00-11:30

Stojan Saje
Bistrica pri Tržiču - V osrednji gasilski enoti tržiške občine, Prostovoljnem gasilskem društvu Bistrica pri
Tržiču, so ob koncu lanskega leta imeli 85 članov, med
njimi 41 operativnih gasilcev. Zaradi rekordnega števila intervencij so bili zelo
obremenjeni, je poročal na
občnem zboru poveljnik
Jani Žlindra. Od 52 akcij so
jih kar trideset povzročili
razni požari. Na vseh intervencijah je 487 gasilcev
opravilo 778 prostovoljnih
ur. Ob upoštevanju udeležbe na vajah in tekmovanjih,
pri izobraževanju, servisni
dejavnosti in preventivi so
za vse delo porabili več kot
štiri tisoč ur. Kot je v svojem
poročilu zapisal predsednik
Bojan Balantič, je bilo obsežno tudi delo upravnega

in ekipa članic, med dobitniki društvenih priznanj
pa je bila tudi veteranska
skupina.

odbora in drugih organov
društva. Nove kadre pridobivajo iz Društva mladi gasilec, ki ga uspešno vodi
Miha Trplan. Gasilci iz Bistrice so sodelovali na več
prireditvah, tudi na proslavi

ob prazniku KS Bistrica.
Društvo je dobilo svojo
spletno stran, največja pridobitev pa sta novo vozilo za
prevoz moštva in prikolica
za motorno črpalko. Okrog
45 tisoč evrov vredno naložbo

Novi poveljnik Aleš Meglič je dejal, da bo osrednji dogodek
slavje ob 80-letnici.

bodo predali namenu ob
majskem praznovanju 80letnice društva. To bo osrednji letošnji dogodek, je
napovedal novi poveljnik
Aleš Meglič, kateremu bo v
pomoč podpoveljnik Jani
Žlindra.
Društvu iz Bistrice sta čestitala za jubilej tržiški župan
Borut Sajovic in predsednik
Gasilske zveze Tržič Matjaž
Potočnik. Slednji se je zahvalil članstvu za požrtvovalno delo, tudi za pomoč
pri izvedbi prvega častniškega tečaja v občini, ki poteka
letos v Bistrici. Za zasluge v
preteklosti je podelil priznanja zveze. Prejeli so jih Anton Godnov mlajši, Jože
Gregorič, Sebastjan Ive,
Marko Jerman, Anja Klemenčič, Domen Ropret, Domen Turk, Aleš Meglič in
Peter Balantič. Značke za
delo v operativi so dobili
Sebastjan Ive, Aleš Meglič
in Dušan Bogataj, značke
za dolgoletno delo pa Uroš
Kolarič, Andraž Kikel, Brane Rokavec, Peter Kavčič,
Dušan Bogataj, Anton
Trplan in Franc Godnov.
Slednji je zvest gasilstvu že
šestdeset let.
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Društva, oglasi

Nagradili junake Kriške gore
Junaki te ali one gore res že postajajo vsakdanjost. Akcija Junaki Kriške gore ima vendarle dolgo
zgodovino, saj bo prihodnje leto praznovala polnoletnost.

Planinsko društvo Križe je organiziralo konec januarja triindvajseti Zimski TRIM pohod na Kriško goro. Tudi tokrat je
bilo izhodišče za vzpon v vasi Gozd. Kljub veliki količini
novega snega so organizatorji pravočasno splužili cesto in
uredili parkirišča. Zaradi zahtevnejših razmer za hojo so v
koči našteli le nekaj več kot tristo pohodnikov, kar je manj
od prejšnjih let. Kot je povedal predsednik Ivan Likar, so bili
vseeno zadovoljni z obiskom. Uspel je tudi srečelov z več
kot osemsto dobitki; zbrani denar bodo namenili za obnovo
koče. Za kulturni praznik so pripravili četrti pohod v spomin
na Štefana Bukovca, nekdanjega vodnika, markacista in oskrbnika koče na Kriški gori. Že dan poprej so pregazili pot
od koče do Tolstega vrha, da so olajšali pot več kot sto
udeležencem spominskega pohoda. Trud ni bil zaman,
saj so se v dobrih dveh urah hoje naužili sončnih žarkov in
lepih razgledov. S. S.

Junaki Kriške gore - od dojenčkov in otrok do žensk in
moških I Foto: arhiv PD Križe

Najboljše ženske: Anica
Klanjšek, Mirjana Žabkar in
Olga Rener I Foto: arhiv PD Križe

so bili še Ema Gale ter Aneja in Niko Gros. Iskrene čestitke vsem!
Pa poglejmo še velike zmagovalce! Pri moških so bili
največji junaki Boris Ribnikar s 355 vzponi, Dragoljub
Babić s 353 vzponi in Miro
Marinič s 342 vzponi. Pri
ženskah je bila zmagovalka
Mirjana Žabkar s 308 vzponi, druga je bila Anica Klanj-

Ivan Kokalj:
uspešen
in prodoren

www.gorenjskiglas.si

Privoščite si nekaj trenutkov
in v miru preberite Gorenjski glas,
ki za vas izhaja
vsak torek in petek.

Naj vas prijazno povabimo k naročilu.
Tel.: 04/201 42 41 ali e-pošta: narocnine@g-glas.si.
Z veseljem pričakujemo vaš odziv!

šek z 270 vzponi in tretja
Olga Rener z 205 vzponi.
Pohodništvo res postaja način življenja za mnoge ljudi,
ki aktivno preživljajo prosti
čas. Ko se tej dejavnosti pridruži še prijetna druščina, v
njej ni mogoče več manjkati. Organizatorji želijo vsem
novim in starim pohodnikom čim več pohodov in
prijetnih druženj.

Foto: Andrej Mali

Križe - Od začetka akcije Junaki Kriške gore so pravila
enaka in veljajo za vse. Planinsko društvo Križe upošteva načelo poštenosti, vztrajnosti in dobre volje. Velja le
en obisk Kriške gore na dan.
Dovoljene so vse poti vzpona,
torej tudi tiste iz Tržiča ali
Loma. Vzponi se sproti zapisujejo v poseben zvezek, ki je
shranjen v koči na vrhu;
vzpone med tednom, ko je
koča zaprta, se vpiše takoj, ko
je koča odprta. Za naziv Junak Kriške gore je potrebno
opraviti toliko vzponov, kolikor je nedelj v tekočem letu;
večinoma je to 52, včasih pa
jih srečno naključje prinese
tudi 53. Otroci imajo polovični popust. Akcija je brezplačna, občasno pa se spodobi
zgrabiti bukovo poleno na
sredini poti in ga pritovoriti
na vrh.
Tako enostavna pravila
prav vsak razume in se jim
tudi prilagodi. Vztrajnih pohodnikov pa je vsako leto

več. V letu 2009 si je svoj
del v vpisni knjigi zagotovilo 321 pohodnikov. Normo
je opravilo 187 pohodnikov,
od tega 63 žensk. Vsi vpisani so v lani opravili 18.421
vzponov. Med junake se je
uvrstilo pet otrok. Nesporna
rekorderka je Sara Jazbec z
90 vzponi. Nekaj posebnega je bil dojenček Jure Logar, ki se je pustil 57-krat
prinesti na Kriško goro. Potrpežljivi starši si zaslužijo
vse pohvale. Med otroki, ki
so dosegli polovično normo,

Pohoda na Kriško goro

Spoštovane bralke in bralci Gorenjskega
glasa in priloge Tržiški glas. Danes vam
predstavljamo uspešnega tržiškega podjetnika Ivana Kokalja. Ivan je domačin in
s svojo družino živi v vasi Brezje pri Tržiču pod Dobrčo, kjer ima tudi sedež svojega podjetja Pik As Tržič, d. o. o. Skozi
svojo delovno kariero se ni ukvarjal samo
z vodenjem svojega podjetja, saj to za dinamičnega moža, kot je on, ni dovolj. Poznamo ga tudi kot dolgoletnega predsednika KS Brezje pri Tržiču. V svojem prostem času ga poznamo kot velikega ljubitelja konj. Tako ga lahko srečamo na
sprehajalni ježi z enim od svojih konj ali
pa oblečenega v narodno nošo na zapravljivčku, s katerim popestri lokalno ali občinsko prireditev. Z gospodom Ivanom
smo se na kratko pogovorili o njegovem
poslovnem življenju.
Gospod Ivan Kokalj, s čim se ukvarja vaše
podjetje Pik As, d. o. o.?
"Podjetje Pik As Tržič in mreža maloprodaje Eurospin Tržič, Eurospin Kranj sta
podjetji, ki ju uspešno vodim kot lastnik
in direktor že vrsto let. Podjetje se ukvarja s trgovino na drobno in debelo s prodajo sadja in zelenjave, zamrznjenih izdelkov, z dnevno dostavo po Gorenjskem in
seveda z gostinskimi storitvami."
Koliko ljudi zaposluje vaše podjetje?

Ivan Kokalj

"V svojih podjetjih zaposlujem skupaj s
pogodbenimi delavci 42 Tržičank in Tržičanov. Lahko rečem, da vso svojo energijo usmerjam v poslovanje in vodenje podjetij, saj se dobro zavedam odgovornosti
do zaposlenih in njihovih družin."
Za uspešno vodenje podjetja ste prejeli
tudi nagrado srebrna gazela?
"Da. Za uspešnost svojih podjetij smo v
preteklosti dobili več priznanj. Največ pa
mi vsekakor pomeni prejetje priznanja
srebrna gazela za hitro rastoče gorenjsko
podjetje v letu 2008."
Kako se spopadate z gospodarsko krizo?
"V zadnjem času, ko se soočamo z globoko krizo, si kot direktor podjetja prizadevam, da tudi za ceno zmanjšanega dobička pri poslovanju svojim strankam ponudimo osnovna živila in storitve po čim
nižjih cenah in tako vsaj malo olajšamo
naše vsakodnevno preživetje."

PIK AS, TRŽIC, D.O.O. BREZJE PRI TRŽICU 41A 4290 TRŽIC

Ivana Valjavec

Križe
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Mladi
Zimske počitnice
v znamenju športa

Mali igralci na velikem odru

Med zimskimi počitnicami so imeli šolarji kar tri
tečaje zimskih športov: počitniško skakalno šolo
v Sebenjah, 5-dnevni tečaj smučanja in deskanja
na Zelenici in tečaj zimskih športov v Bodentalu.

Otroška gledališka ustvarjalnost v tržiški občini je bogata. To je potrdilo tudi letošnje območno
srečanje, ki je bilo prvič na odru Kulturnega centra Tržič.

Kristina Kavčič
Nove skakalnice v Skakalnem centru Sebenje, vsekakor pa tudi smučarski skoki
kot zelo zanimiv zimski
šport, so v počitniško skakalno šolo v organizaciji
Nordijskega smučarskega
kluba Trifix Tržič letos privabili trinajst udeležencev.
Nekateri med njimi so se s
tem športom že srečali. Kot
pravi Biserka Drinovec, pa
jih je kar šest prišlo čisto na
novo. Med njimi sta se
znašli tudi dve dekleti, kar
zagotovo dokazuje, da ne
gre le za moški šport in da
gre povabilo na poletno skakalno šolo predvidoma konec maja čisto vsem mladim pogumnežem.
Športno društvo Poskok je
pet čudovitih dni s kar 40
tečajniki preživelo na Zelenici. Približno pol deklet in
pol fantov je teden preživelo
na smučeh ali smučarskih
deskah. Imeli so kar veliko
sreče z vremenom, le v petek jim je ponagajalo sneže-

nje. Zelenica je idealna za
tovrstne tečaje, pripoveduje
Peter Jurkovič, saj je lahko
vsaka skupina na svoji vlečnici, pohvaliti pa gre tudi
osebje, ki poskrbi tudi za tovorjenje opreme. Tečaj je
minil brez poškodb, prav vsi
pa so se uspešno naučili
smučati ali deskati.
Pet dni pa je na tečaju zimskih športov v organizaciji
Kluba učiteljev in trenerjev
smučanja Tržič v avstrijskem Bodentalu v lepem
vremenu in na odlični snežni podlagi uživalo kar 55
otrok. Žare Štrukelj pravi, da
je bila večina otrok starih od
4 do 5 let, vsaj polovica pa se
jih je na smuči podalo prvič.
Na zaključno prireditev so
povabili starše in na zabavnem poligonu pokazali
osvojeno znanje, seveda pa
je vsak prejel medaljo in letos tudi več kot bogate praktične nagrade sponzorja.
Tako kot ŠD Poskok bo tudi
KUTS tečaj organiziral spet
konec leta, med božično-novoletnimi počitnicami.

Stojan Saje
Tržič - Območna srečanja
otroških gledaliških skupin
iz občine Tržič so vrsto let
potekala v Lomu pod Storžičem. Zato je pet učiteljic iz
Loma tudi letos priskočilo
na pomoč tržiški izpostavi
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti pri organizaciji prireditve v Tržiču.
Kot sta povedala Mira Kramarič in Boris Kuburič iz
vodstva izpostave, so prireditev prvič pripravili v Kulturnem centru Tržič. Tam
so otroci nastopili na velikem odru in spoznali gledališke prostore v zakulisju.
Seveda si je tudi veliko več
otrok ogledalo njihove predstave.
Otroška gledališka skupina
POŠ Lom pod Storžičem je
nastopila z igro Miškin dežnik, ki sta jo napisali in režirali Katjuša Šlibar Nemec in
Janja Meglič. Duhovito
zgodbo so predstavili Tinkara Perne, Ema Soklič, Matej
Rozman, Kristjan Štamcar
in Lara Primožič. Učenci
OŠ Bistrica Nika Toporiš,
Larisa Levstek, Domen Jančič, Nina Žumer, Manca
Jerman, Tea Ternik, Monika Stržinar, Jerca Oman,
Zala Valjavec, Ana Kogoj,
Jaka Jordan, Iza Potočnik,
Benjamin Štangar in Domen Vrhovnik so uprizorili

Prizor iz igre Pepelkin čevelj, ki jo je uprizoril dramski krožek OŠ Križe.
igro Okamnela lepotica, ki
sta jo režirali Tanja Kralj in
Jožica Ropoša. Helena Ahačič iz POŠ Podljubelj je poskrbela za priredbo in režijo
igre Modra vrtnica, v kateri
so si vloge razdelili Klara
Srečnik, Adriana Mediževec, Klemen Perko, Blaž Georgiev, Tilen Švab, Tinkara
Grm, Vesna Gačnik, Nadja
Nemec, Nik Dobovšek, Tara
Fiksl, Miha Klemenčič in
Aaron Veldin. Igro Pepelkin

čevelj sta postavili na oder
Helena Dejak in Mateja Jakopin iz OŠ Križe, zaigrali
pa so Nika Cizelj, Davor
Petrušič, Urh Primožič,
Neža Čadež, Patricija Ferlic,
Jerca Novak, Urban Bratina,
Jaka Meglič, Jan Bitežnik,
Kaja Šmid, Janja Oman,
Monika Jazbec, Nejc Pešak
in Nik Čadež. Kar 22 članic
mlajše dramske skupine OŠ
Tržič je nastopilo v igri Ko
so miši glavne v hiši, ki jo je

napisala in režirala Darka
Mikulandra. Vsem znane
Butalce v priredbi in režiji
Azemine Cinac so predstavili starejši igralci OŠ Tržič
Kaja Filipovič, Ana Marija
Hanžek Plemenitaš, Tanja
Bartolac, Žan Belhar, Rebeka Uzar, Maja Primožič in
Žan Hervol. Kot je ocenil režiser Franci Končan, podružnične šole v igri dohajajo
mestne šole, kar je zasluga
mentoric.

Foto: Gorazd Kavčič

Počitnice na Mladinskem centru Tržič
Proste počitniške dni je ekipa MC Tržič izkoristila tudi za druženje z varovanci Varstveno delovnega
centra Tržič.
Maja Kurnik

Počitniške delavnice
Ustvarjalne delavnice so v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja postale že kar tradicionalne, zato tudi februarske šolske počitnice niso bile izjema. Pod mentorstvom Eve Maršič, Katje
Zupan in Mateje Magdič je med 22. in 26. februarjem potekala delavnica z naslovom Pomlad že trka na vrata. Izpod
spretnih otroških prstkov so nastajali veliki pisani metulji, rožice in šopki iz krep papirja. Izdelke smo na ogled postavili
kar v prostorih knjižnice z namenom, da bodo v veselje tudi
dnevnim obiskovalcem knjižnice in da bodo kmalu priklicali
pomlad. Množičen obisk delavnic kaže, da so te vedno dobrodošla popestritev počitnic in da otroci, kljub poplavi računalniških igric in moderne tehnologije, še vedno radi ustvarjajo z rokami in pustijo domišljiji prosto pot. Eva Maršič

V preventivnem programu
Mladinski center Tržič, ki
deluje v okviru Centra za socialno delo Tržič, izvajamo
redne tedenske dejavnosti, v
času šolskih počitnic pa
organiziramo zanimive dodatne aktivnosti ter tako
mladim v lokalni skupnosti
ponudimo možnost aktivnega in kakovostnega preživljanja prostega časa.
Zimski počitniški teden
smo začeli z obiskom Varstveno delovnega centra Tržič, kjer so nas prijazno
sprejeli in nam pokazali,
kako preživljajo dan pri
njih. Skupaj smo izpeljali
kreativno delavnico, na kateri smo ustvarjali unikatne
voščilnice za bližajoči se
dan žena in si izdelali zanimive ogrlice iz glinenih kroglic. Dopoldanski čas smo
preživeli v prijetnem druženju, poslovili pa smo se v
želji po vnovičnem srečanju, saj je bilo medsebojno
spoznavanje in povezovanje
za vse nas prijetna izkušnja.

Varovanci Varstveno delavnega centra Tržič in ekipa Mladinskega centra Tržič so ponosno
pokazali svoje izdelke.
V torek smo na Sv. Jožefu
nad Tržičem lovili sončne
žarke, se kepali in s skupnimi močmi zgradili simpatičnega snežaka. Prijetno
utrujeni od vragolij na snegu smo v prostorih mladinskega centra igrali družabne
igre in se pogovarjali. Kot
vsake počitnice smo se tudi
tokrat družili s prijatelji iz

Dnevnega centra Škofja
Loka in Dnevnega centra
Škrlovec iz Kranja. Ohranili
smo vsakoletno tradicijo in
se skupaj odpravili na drsanje v Ledeno dvorano v
Kranj, v prostorih Dnevnega centra Škrlovec pa smo si
ogledali nastop "stand up"
komedijantov in se pogostili s koktajli in obloženimi

kruhki, ki smo jih sami pripravili. Pester in razgiban
program je pripomogel k
temu, da so počitnice še
prehitro minile. Polni lepih
vtisov in nove energije so
naši otroci in mladostniki
pripravljeni na spopad z novimi šolskimi izzivi, vsi skupaj pa nestrpno pričakujemo naslednje počitnice.
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Zanimivosti

Kralj konja z ročaji v Tržiču
V tržiški knjižnici so predstavili knjigo Miroslav Cerar in njegov čas. Glavnemu liku so se pridružili
telovadca Tine Šrot in Janez Brodnik ter njegova soproga Zdenka Cerar.
Stojan Saje
Tržič - "Pred vami je pol nekdanje reprezentance," je dejal Miro Cerar obiskovalcem,
ki so se zbrali 19. februarja
na predstavitvi knjige v
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Nato je pojasnil: "Dolgoletni telovadci smo dobri prijatelji. Mnogi se še dobivamo. Na željo nekaterih je nastala ta knjiga. Pred mojo 70letnico sem popustil pritiskom in sam pomagal pri
pripravi knjige, v kateri se ob
meni pojavljajo kolegi. Če ne
bi bilo te druščine, tudi takih
uspehov ne bi bilo. Telovadci
Sebastijan Piletič, Zala Zaletel, Edvard Kolar in Jože Kostanjevec so napisali spomine na čas, ki mu pripadam
tudi jaz. Poleg telovadbe je v
knjigi zajeto vse od moje
mladosti do družine in drugih aktivnosti."
Knjigo Miroslav Cerar in
njegov čas je lani izdala
Gimnastična zveza Slovenije. "Ob branju me je presunil opis skromnih razmer, v
katerih je odraščal Miro," je
priznala Marija Maršič v
uvodu pogovora s slavnim
gostom. Sam se je spomnil,
da mu je učitelj Rudi Završnik svetoval v osnovni šoli,
naj se poskusi razviti s telovadbo. V Narodnem domu
je imel drugi dom. Počitnice
je preživljal na Turjaku pri
starih starših. Na kmetiji,
kjer je bila tudi kovačija, je
moral prijeti za vsako delo.
Ob dedu, ki se je spoznal na
zdravljenje živali in popravila koles ter motorjev, se je
marsičesa naučil. Razkošja
res ni poznal, zato ga je pozneje na poteh po svetu
marsikaj presenetilo.

Prva banana na olimpiadi
"Leta 1960 sem prvič sodeloval na olimpijskih igrah v
Rimu. Najbolj se spomnim
dobre hrane. Pri dvajsetih
letih sem prvič videl in jedel
banano. Ko so nas prišli obiskat svojci, smo tudi njim da-

Multimedijsko
predavanje o Osončju
Z zanimanjem smo v petek, 19. februarja,
v prostorih bivše podružnične šole v Lešah
prisluhnili predavanju o Osončju. Šolo bi lahko
zaradi vrste zanimivih in poučnih dejavnosti
preimenovali kar v Izobraževalni dom Leše.
Melanija Primožič

Miro Cerar, Tine Šrot in Janez Brodnik - vrhunski telovadci in dobri prijatelji
jali prek mreže ob olimpijski vasi banane in drugo
sadje," je razkril svoje prigode ob športu telovadec Cerar. Priznal je, da povsod
niso bili gostoljubni. "Na
troboju med Nemčijo, Avstrijo in Jugoslavijo leta
1963 v Nemčiji smo zmagali. Užaljeni gostitelji nam
niso dali niti večerje. Drugo
jutro sva se s Šrotom lačna
odpeljala na Dunaj, kjer sva
do večera čakala na vlak.
Zmanjkalo je kruha in konzerv. Na postaji sva našla na
tleh drobiž, zanj kupila pol
hrenovke, Tine pa je našel v
torbi staro žemljo. Bila sva
vesela!"
Drobec o Cerarjevi večni lakoti je dodal Tine Šrot iz Celja. Spomnil se je vračanja z
olimpiade leta 1964 v Tokiu.
Med potjo so se ustavili v
nekem hotelu, kjer je natakar pomočil prst v krožnik
zagrebškega telovadca Petrovića. Ker je odrinil jed, ga
je Miro prosil, če jo da njemu. Pojedel je dve večerji.
Pogovor je nanesel tudi na
nagrade. Miro in Tine sta se
leta 1963 veselila evropskega prvenstva, saj so prej dali
atletom štipendijo za ude-

ležbo. Njima so obljubili par
športne opreme, dobila pa
sta le en komplet. Janez
Brodnik z Bleda je razkril,
da jih je generalni sekretar
iz Beograda na pregledni
tekmi pred prvenstvom
spraševal, kaj rabijo. Zaželeli so si copate in žogo. Ni razumel, kaj je žoga. "Reci
lopta, da svi znamo!" jim je
potem vendarle ustregel.

Kakšna je cena za uspehe
Tržiški župan Borut Sajovic
je izrazil zadovoljstvo, da so
v Tržiču med prvimi deležni
predstavitve knjige in obiska
vrhunskih telovadcev. Naštel je, da je Cerar osvojil tri
medalje na olimpijskih igrah, štirikrat je bil svetovni
prvak in desetkrat evropski.
Glede na to je želel njegov
komentar o ceni današnjih
športnih uspehov in ugašanju olimpijskega duha.
"V času naše generacije je
vladal amaterizem. Ko so
uvedli profesionalizem, je
šel razvoj športov v nepričakovano smer. Ob zasledovanju marketinškega uspeha
pozabljajo na športni duh in
prave vrline. Pomembno je

Članica tržiškega Sokola Zora Konič je bila vesela obiska Mira Cerarja.

privabiti gledalce z atraktivnimi tekmovanji. Organizatorji tekmovanj, ki ne poskrbijo za varnost športnikov,
ne zaslužijo pohval. Pozabljajo, da je športno obdobje
del celotnega življenjskega
opusa človeka. Ni sprejemljivo, da je nekdo zmagovalec in dobitnik medalje za
vsako ceno," je menil Miro
Cerar. Njegovemu mnenju
sta pritrdila tudi kolega Tine
in Janez. Prvi je ugotovil, da
pohlep po denarju nima
meja. Medije privlačijo senzacije in nesreče. Mednarodni olimpijski komite bi moral ustaviti inflacijo športnih
panog in dosežkov. Kot je
opozoril drugi, mnogi športniki ostanejo zaradi hudih
poškodb pohabljeni do konca življenja. Nenormalne so
borbe s težo tekmovalcev v
nekaterih športih. Najbolj
kruto pa je poseganje po poživilih zaradi želje po uspehu.
Miro Cerar je priznal, da je
tudi on doživel nekaj nesrečnih poskusov izvedbe elementov na orodju. Zdenka
Cerar je zaupala, da ni nikoli pokazal bolečin. Po ogrevanju na tekmi v Tokiu, kjer je
bila sodnica, je nesrečno pristal na tleh. Šele ko ni mogel
vstati, je spoznala, da si je
poškodoval gleženj. Pohvalila je tudi njegovo delavnost v
poklicu in skrb za družino,
čeprav so ga trije otroci malo
videli v času tekem. Pogovor
v Tržiču je razkril še mnogo
o tem, kaj počne Miro Cerar
danes, pa kako je povezan s
prijatelji. Tine je osvetlil njegovo veličino pred drugimi
šampioni. Vedno je izstopal
z elegantno postavo baletnika in virtuoznim slogom gibanja na orodju. Zaradi elegantne drže je veljal za kralja konja z ročaji. Po končani karieri so ga Japonci nagradili za njegove prvine, s
katerimi je očaral najboljše
telovadce in gledalce na največjih tekmovanjih.

Na začetku predavanja je
vse obiskovalce, skupaj z
medijsko hišo TV Media,
prijazno pozdravila predsednica Krajevne skupnosti
Leše Metka Kokalj in se zahvalila za udeležbo. Multimedijsko predavanje je vodil
profesor fizike Goran Ilič z
Jesenic skupaj s svojim prijateljem Matjažem. Oba delujeta v Astronomskem društvu NOVA na Jesenicah.
Skupaj smo se sprehodili
skozi osončje, spoznali marsikaj zanimivega, si ogledali
posnetke planetov, ugotovili, da je planet Zemlja zelo
majhen v primerjavi z drugimi planeti, si ogledali vesoljsko postajo in se ob pogledu nanjo spomnili vesoljskih misij astronavtke lešanskih korenin Sunite Williams. Na predstavitvenih
animacijah planetov smo
bili seznanjeni z izjemnimi
zanimivostmi in si ogledali
tudi najvišjo goro na Marsu,
ki se imenuje Olimp (morda
se bo v prihodnosti še preimenovala v Goro Zemljanov), ki v višino meri kar 25
km. Zanimivo in poučno je
bilo predvsem za mlade obiskovalce, ker so imeli priložnost, da so se lahko aktivno vključili v predavanje.
Med njimi je izstopal mladi
Lešan Nejc Meglič, ki je po-

kazal veliko znanja o vesolju. V šali smo mu dejali, da
bo lahko postal še novi lešanski astronavt, saj so mu
sedaj, ko je Slovenija z 22.
januarjem 2010 postala pridružena članica ESA-e, odprte vse možnosti, da gre po
tej poti. ESA je nevladna
organizacija, namenjena raziskovanju vesolja, s sedežem v
Parizu. Preko nje so mladim, ki prihajajo iz držav
članic, odprte vse poti do
raziskovanja vesolja. Zaradi
slabega vremena si ni bilo
mogoče s pomočjo teleskopa ogledati Lune, Jupitra, galaksij, kar je bilo prvotno dogovorjeno, zato sta predavatelja obljubila, da bosta opazovanje izvedla jeseni, septembra, ko bodo v Lešah
organizirali astronavtski dan.
Po zaključku predavanj in
pogostitvi, ki jo je pripravila
predsednica skupaj še z nekaterimi članicami krajevne
skupnosti, smo si ogledali še
Spominsko sobo Sunite Williams, ki smo jo osvežili s Sunitino novoletno voščilnico
in maketo Neila Armstronga,
astronavta, prvega človeka, ki
je pristal pred štiridesetimi
leti na Luni. Figuro astronavta je sestavila študentka Sonja Slabe, skrbnik spominske sobe Franci (Frank) Papler pa je izdelal stekleno piramido, v kateri je figura astronavta varno shranjena.

Podljubelj

Zlatoporočenca Hladnik

Zakonca Minka in Jože Hladnik iz Podljubelja sta 27. februarja slavila zlato poroko. Prvič sta stopila pred matičarja 29. februarja pred pol stoletja. Tokrat je opravil jubilejni obred tržiški župan Borut Sajovic kar v domu krajanov, kjer se je
zbralo več kot šestdeset svojcev in znancev slavljencev. Elektromonter iz Tržiča in delavka Peka iz Podljubelja sta si uredila dom ob hiši Minkinih staršev. Njuni hčerki Majda in
Mojca živita doma z družinama; starima staršema so v veselje vnuki Blaž, Neža, Miha in Nena. Jože je številnim znan kot
dolgoletni predsednik KS Podljubelj, gasilec in športnik. S. S.
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Kultura

Nasvetov ni
n´kol preveč
Nasvetov ni n´kol preveč je naslov nove
komedije, s katere premiero smo v soboto,
6. februarja, popoldne člani Dramske skupine
Bodoči Bodeči začeli novo sezono. Igro smo
ponovili še zvečer. Obe predstavi v dvorani
Kulturnega centra Tržič sta bili obiskani nad
našimi pričakovanji. Navdušen odziv gledalcev
pa je potrdil, da je preprosta, šaljiva tema
pričarala prijetno urico razvedrila.
Majda Pogorelec
Avtorica Alenka Vidmar se
je v pisanju, na moje prigovarjanje, preizkusila prvič,
kljub temu je izpod njenih
prstov prišlo zelo zanimivo
pisanje. Po prvem branju
skripte smo bili igralci popolnoma navdušeni nad tekstom. Pokali smo od smeha,
ker smo imeli nemalo preglavic z branjem, tekst je namreč napisan v govornem
narečju. Režiserski stolček,
ki ga žal še nima, je prevzel
Grega Pungaršek. To je njegova druga režija, saj je pred
dvema letoma že režiral
našo komedijo z naslovom
"113". Zgodba govori o treh
prijateljicah. Meta in Vera,
še vedno vezani na svojo domačijo, poročeni, malce bolj
zadržani. Poleg njiju še Katra, razposajena, moderna
ženska, ki je že pred nekaj
leti opustila delo na kmetiji
in si našla bolj primeren
kraj - lepotni salon. Skupaj v
prijetnem domačem kmečkem vzdušju preživljajo svoje sobotne dopoldneve z

"ročnimi deli". Pri tem jih
kratkočasi Metina mama, ki
rada pogleda v kozarček in
ima vedno pripravljeno
kakšno navihano modrost, s
katero jih poduči. Nikoli jim
ne zmanjka tem za pogovor,
sploh, če pri tem govorijo o
svojih moških. Ko dobijo še
obisk vaškega poštarja in ko
se zaradi popitih borovničk
razvežejo jeziki, je lahko slišati veliko zanimivega, s čimer bi se lahko poistovetila
marsikatera ženska. Takrat
ugotovijo, kako hitro lahko
mine čas v tako prijetni
družbi.
Po uspešni premieri nadaljujemo z gostovanji. Najprej
smo v nedeljo, 21. februarja,
nasmejali gledalce v dvorani v
Podljubelju. V soboto, 27. februarja, smo gostovali v Kulturnem domu Korotan na Jezerskem, takoj naslednji dan
pa smo se predstavili še v
Kulturnem domu Mlinše v
Zagorju. Naša naslednja
predstava bo v soboto, 6. marca, ob 19. uri v dvorani gasilskega doma v Dupljah. Lepo
povabljeni.

Pesem od zibeli do groba
Odrasli pevski zbori so nastopili na 29. srečanju Tržič poje. Prireditev so obogatili z ubrano besedo,
poezijo in glasbo.
Stojan Saje
Križe - Soboto pred letošnjim Prešernovim dnevom
je popestrila najstarejša pevska prireditev v občini Tržič.
Tamkajšnja izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je organizirala v
Osnovni šoli Križe 29. območno revijo odraslih pevskih zborov. Od šestih prijavljenih zborov je manjkal le Mešani pevski zbor KD Ignacij Hladnik iz
Tržiča zaradi zadržanosti zborovodje.
Občinstvu se je prvi predstavil
s tremi skladbami Mešani
pevski zbor KUD Lom, ki ga
vodi Jože Tišler. Zbor s 24 pevkami in pevci je zelo aktiven.
Lani je pripravil tudi samostojni koncert v domači vasi ob
90-letnici ustanovitve. Moški
zbor Društva upokojencev Tržič, ki deluje pri KD Bistrica,
nastopa 34 let. Nastopilo je
dvajset pevcev pod vodstvom
Staneta Bitežnika. Kot je dejal
povezovalec programa Janez
Kikel, zbor uspešno sodeluje
zlasti z ženskim zborom matičnega društva. Domačine je
zastopal Mešani cerkveni pevski zbor KD Kruh Križe, v katerem ohranja več kot stoletno
tradicijo več kot 40 pevk in
pevcev pod vodstvom Mance
Valjavec. Letos bo pripravil
koncert pesmi skladatelja Ignacija Hladnika ob obletnici
njegovega rojstva. Od lanske
jeseni vodi Mešani zbor Kres
KD sv. Janeza Krstnika Kovor,
ki deluje štirinajsto leto, zborovodja Jože Tišler. Sestavlja ga
petnajst pevk in pevcev, ki že
vadijo za junijski koncert duhovnih pesmi ob prazniku
župnije Kovor. Stane Bitežnik
vodi tudi Ženski pevski zbor
KD Bistrica, ki deluje dvanajst
let. Tokrat je nastopilo trinajst
pevk, ki jih je v skladbi Krila
spremljal Samo Bitežnik na

Cerkveni zbor iz Križev z več kot stoletno tradicijo vodi mlada zborovodkinja.
kitari. Nastope zborov je
spremljala Andreja Martinjak
iz Ljubljane.
Pevsko revijo so združili z
osrednjo prireditvijo ob
prazniku kulture. Slavistka v
pokoju Jožica Koder je razmišljala o pesmi, ki spremlja Slovence od zibeli do gro-

ba. Tržičani imajo mnogo
pesmi, ki izražajo ljubezen
do lepot narave in rodnega
kraja, je menila govornica.
Del svoje ljubezenske poezije je predstavil igralec David
Ahačič iz Križev ob spremljavi violinistke Tine Bohinc. Himno je zaigral Žiga

David Ahačič je recitiral svoje pesmi ob spremljavi
violinistke Tine Bohinc.

Jožica Koder je
razmišljala o pesmi,
ki spremlja Slovence
od zibeli do groba.
Tržičani imajo mnogo
pesmi, ki izražajo
ljubezen do lepot
narave in rodnega
kraja, je menila
govornica.
Jan Krese na trobento. Slovesnost je sklenil z recitacijo
Prešernove Glose tržiški župan Borut Sajovic. Ob pohvalah amaterskim ustvarjalcem, ki jih povezuje Boris
Kuburič, je ocenil, da so se
kulturi v Tržiču zjasnila vremena. Imajo nov kulturni
center, obnovljeno streho na
muzeju in knjižnici, letos pa
bo dobil novo dvorano Pihalni orkester Tržič.

Kulturni praznik v Lešah
Marja Bohinjec,
Boris Šter
Za kulturni praznik, v ponedeljek, 8. februarja 2010, se
je v lešanski šoli zbralo kar
nekaj ljudi. Stara velika učilnica je bila napolnjena do
zadnjega kotička. Ljudje so
občutili toplo dobrodošlico in
domačnost, ki so jih pričarale nove zavese na oknih, preproge na tleh in prasketanje
ognja v stari peči, ob kateri so
se greli že naši prastarši. Poleg domačinov so nas s svojim obiskom počastili še župan Borut Sajovic, predstavnik JSKD Tržič Boris Kuburič, predsednica ZKO Tržič
Metka Knific, igralca Marina
Bohinc in David Ahačič, župnik Ciril Lazar in predsednica KS Leše Metka Kokalj.

Na učiteljevem katedru, ki
nam danes služi za oder,
pod sliko Prešerna, ki jo je
naslikal nadarjeni domačin
Jan Novak, se je odvijal kulturni program. Ta večer
smo posvetili Prešernovi poeziji: dramski uprizoritvi
Povodnega moža in Hčere
svet, recitacije Prešernove
ljubezenske poezije, Vrba v
melodični obliki. Obiskovalci so lahko uživali ob tematski, oblikovni in izvedbeni
pestrosti Prešernovih pesmi. Polurni program sta pripravili Ana Šter in Marja Bohinjec iz Kulturno umetniškega društva Dobrča, v
njem pa so sodelovali: Cveto
Bohinjec, Marija Stare, Lilijana Papler, Gaber Smolej,
Miha Razinger, Tjaša Stare,
Urška Papler, Katarina Le-

gat, Gašper Gašperšič in kitarski ansambel Svarun
(Jure Japelj, Samo Bitežnik,
Grega Bitežnik). Prireditev
je vodila Marja Bohinjec.
Ob koncu pa so nastopajoče
in obiskovalce postregli s toplimi napitki in malimi prigrizki, ob katerih smo se
lahko "kulturno pomenkovali". Veseli nas, da se je
tega kulturnega dogodka
udeležilo toliko ljudi, in da
je vse več ljudi, ki se zanimajo in se aktivno vključujejo v kulturno dejavnost v
vasi in v ohranjanje naše
kulturne dediščine in ima
tako ta praznik, 8. februarja, za nas še večji pomen.
To je bila le ena od prireditev, ki jih pripravlja na novo
ustanovljeno
Kulturno
umetniško društvo Leše.

Poleg predstav v domači
vasi smo gostovali s svojim
programom "Leše se predstavljajo" v domu starostnikov v Tržiču, prav tako v Radovljici in v dvorani psihiatrične bolnišnice Begunje.
Poleg že naštetih pa v tem
programu nastopijo še pevski zbor Dobrča pod vodstvom Staneta Bitežnika,
Ana Bitežnik, ki se je med
študijem na Kitajskem
vzporedno učila igranja na
njihovo tradicionalno glasbilo "gudjing", Peričice in
plesna skupina Sahar. Največja želja Lešanov pa je
preureditev stare šole v
spodoben kulturni center,
kjer bi našli prostore tako za
potrebe krajevne skupnosti,
kulture in za družabna druženja vaščanov.
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Premiera predstave
Razred v Podljubelju
Letošnja uprizoritev komedije Kulturno umetniškega društva Podljubelj z naslovom Razred avtorja
Matjaža Zupančiča je bila že peta v režiji Irene Udovč.

Komedijo s tem naslovom je postavila na oder
gledališka skupina Kulturnega društva Kruh
Križe. Ustaljena igralska zasedba je nasmejala
občinstvo z zgodbo, polno zapletov.
Stojan Saje

udejstvovanju na "šentantskem" odru in prenašajo vse
naše umetniške "muhe".
Mirne duše lahko zapišem,
da sem na letošnjo ekipo
"svojih" igralcev zelo ponos-

na. Naša zvesta podljubeljska publika je tudi letos dvorano zapolnila do zadnjega
kotička (okoli 150 vas je
bilo). To je naša največja nagrada - hvala vsem.

Križe - Igralska skupina Kulturnega društva Kruh Križe
je v sedmih letih delovanja
uspešno uprizorila že vrsto
gledaliških predstav. Lansko
jesen se je odločila, da bo
postavila na oder komedijo
Stepana Lobozerova Kako se
znebiti tujca. Delo v prevodu
Vanje Slapar Ljubutin in Viktorja Ljubutina so pred leti izvedli v Kranju, za gledališče iz
Križev pa je besedilo priredila
v tržiško narečje Jožica Koder.
Kot je povedala režiserka Marinka Kenk-Tomazin, so z vajami začeli oktobra. Doma so
20. februarja pripravili prvi
dve predstavi. Gostovanja načrtujejo v drugih krajih, aprila
pa bodo gostili srečanje Dolfeta Anderleta.
Tudi tokrat se je domačinom
predstavila ustaljena igralska

ključnih in šaljivih nesporazumov. Za vse je kriv Miha s
svojo bujno domišljijo, ki jo
neti ljubosumje. Sam je namreč zagledan v čedno Tanjo.
Njihova družina oddaja sobo,
v katero prav Miha pripelje iz
mesta slikarja. Le-ta naj bi do
bližnjega praznika poslikal
kulturni dom. Miha zaskrbi,
da bo Andrej vrgel oko na njegovo izbranko. Zato se družini zlaže, da je slikar prišel iz
norišnice. Tujcu prav tako natvezi, da so vsi v družini premaknjeni in nevarni. Svetuje
mu, naj ima roke stran zlasti
od dekleta. Domače opozarja,
naj se Tanja ne približa slikarju, pa tudi oni naj ga pustijo
pri miru.
Življenje v hiši s tujcem zapletajo pogovori o tem, kdo bo
pokončal mačje mladiče na
podstrešju, in kdaj bo spet
praznovanje za Slavka. Sled-

Foto: Luka Rener

Tako so uprizoritev pod isto
režijsko taktirko že doživele
predstave Ščuke pa ni Toneta Partljiča (2005/2006),
Fejst fant izpod peresa neznanega avtorja (2006/
2007), 8. marec in Rdeča Kapica, avtorica katere je Alenka Goljevšček (2007/2008),
lanska sezona pa je bila v
znamenju predstave Niti tat
ne more več pošteno krasti, avtor le-te pa je Dario Fo. Letos
pa gre za bolj "intelektualno" besedilo, kjer vsak predavatelj vidi zgolj svoje področje, svoj vrtiček. Zato je v
igri veliko medsebojnega
zbadanja in podcenjevanja.
Zmešnjava se začne že na
začetku. Seminar je predviden za trideset kandidatov,
prikaže pa se zgolj ena kandidatka. Na koncu se celo iz-

kaže, da je za večino zmešnjav kriv na videz neškodljivi hišnik. Za vas smo se trudili: Anže Mikulič - vodja seminarja, gospod Vrisk; Urša
Kavar - stilistka, gospa Angelca; Marko Nemc - gospod dr.
Schultz; Aljaž Mikulič - gospod Santori; Irena Udovč terapevtka, gospa Slava; Anita
Ahačič - kandidatka; Franci
Janc - hišnik; Vanda M. Zakrajšek - šepetalka. Za sceno
sta poskrbela Franci Janc in
Janez Švab, kostume smo to
leto nabrali kar iz domačih,
sorodnikovih in sosedovih
omar. Za zvočne efekte je
skrbela Vanda M. Zakrajšek, za luči in zavese pa je
poskrbel Franci Janc. Hvala
vsem, ki nas iz leta v leto kakorkoli podpirate. Predvsem
pa gre zahvala staršem, ki
vzpodbujajo svoje najstnike
in najstnice pri kulturnem

Foto: Luka Rener

Irena Udovč

Kako se
znebiti tujca

Člani družine: mama, Tanja, Katarina (od leve)

Odprtje fotografske razstave Mateja Slabeta
V Galeriji Atrij Občine Tržič je od 25. februarja dalje na ogled razstava fotografij, ki nosi naslov
Parkour/Free run in bo na ogled vse do 24. marca.
Aljaž Pogačnik

Foto: Matej Slabe, Aljaž Pogačnik

Matej Slabe, mlad tržiški fotograf, se ob vnovičnem obisku v Galeriji Atrij Občine
Tržič predstavlja s ciklom

Parkour / Free run, ki je rezultat njegovega 3-letnega
fotografskega ustvarjanja.
Avtor si privošči vso svežino
tematike, ki omogoča eksperimentiranje in nove vizual-

ne motivike, ki so navsezadnje preizkus in potrditev
njegovega znanja ter kreativnosti. V sodobni fotografiji motiv Free run ni več
tako redek pojav. Free run je
oblika telesne discipline,
kjer udeleženci uporabljajo
urbano ali ruralno infrastrukturo za izvajanje točno
določenih elementov gibanja, prevzetih iz druge telesne discipline Parkour, ki pa
ji dodajo še svoja estetska
merila in akrobacije. Slabe v
svojem ciklu v fotografsko
polje postavi človeka, s katerim tvori dinamične figuralne kompozicije, ki predstavljajo avtorjevo osnovno fotografsko izrazilo. Fotograf
poskuša z nadgradnjo posameznih kompozicij s poseb-

nim kotom snemanja, neobičajne poglede pa še stopnjuje pri tistih posnetkih,
kjer se motivi razpotegnejo
v globino. Značaj prostora v
času zaznamovane dinamike figur je večinoma konkreten kraj, ki mu fotograf
zna vdihniti nekaj svojega,
nekako povsem lastno občutje. Zdi se, kot da Slabe
dokumentira nekakšen paralelni svet, kjer živijo ljudje, ki kljubujejo sili težnosti.
Vedno dela spontano, saj je
zanj pomembna interakcija
med njim in predmetom fotografiranja, ki nikoli ne
more biti enaka. Ljudje so
na Slabetovih fotografijah
ujeti v takšni dinamiki, da si
lahko gledalec predstavlja
veliko več, kot vidi.

zasedba. V vlogi Katarine je
nastopila Dragi Heijden Bajt,
njen mož Slavko je bil Roman
Teran, hči Tanja Tereza Gosar, mama Jana Mirt Kus,
skrbnik kulturnega doma
Miha David Ahačič in tujec,
slikar Andrej Jaša Krese. Za
kostume so poskrbeli sodelujoči, za sceno, osvetlitev in
zvok Slavko Bohinc, šepetalka
pa je bila Marija Močnik.
Predstava, ki temelji na preprosti zgodbi, je polna na-

nji leži na zofi z zlomljeno
nogo, kar je posledica enega
takih praznovanj s preveč pijače. Ker se tujcu zazdi družina res sumljiva, ponoči zbeži.
Vrne se naslednji dan ves premražen in lačen, ko v hiši ravno praznujejo. Tanji se posveti, da je za vse nesporazume
kriv Miha. Ko prizna, da si je
norost izmislil, ga naženejo,
Tanja pa odide s tujcem. Še
enkrat več se potrdi, da ima
laž kratke noge.

Hišnik Miha in tujec v hiši, slikar Andrej
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Rekreacija
V nedeljo, 14. februarja, je Sankaški klub
Podljubelj organiziral tekmovanji za Odprto
prvenstvo Podljubelja in Pokal Školjka v
rekreativnem sankanju. Šestinpetdeset
tekmovalcev je pomerilo moči na naravni
sankaški progi "Tominčev slap".
Tanja Kralj

Foto: Marijan Vešligaj

Tekmovali so sankači iz različnih delov Slovenije in Avstrije. Tekmovanja se je udeležil tudi tržišči župan Borut
Sajovic, ki je bil zelo konkurenčen in v svoji kategoriji
zasedel osmo mesto. Prvega
mesta na Odprtem prvenstvu
Podljubelja so se v svojih kategorijah veselili: Vid Kralj
(cicibani), Tina Velikanja (deklice), Andrej Ošina (dečki),
Katarina Černe (mladinke),
Jure Pohleven (mladinci),
Bernarda Lukančič (članice),
Pavel Ošina (člani), Tina Tolar (starejše članice), Uroš
Bahun (starejši člani), Barbara Rev (veteranke) in Albert
Perko (veterani). Zgoraj našteti tekmovalci so tudi na
drugi tekmi (Pokal Školjka)
dokazali, da so nepremagljivi
in spet dosegli prvo mesto in
tako slavili kar dve zmagi.
Najboljši čas na Odprtem pr-

venstvu Podljubelja sta postavila Bernarda Lukančič in
Albert Perko, na Pokalu
Školjka pa prav tako Bernarda Lukančič in Uroš Bahun.
Najboljši čas proge je postavil Albert Perko s časom
01:06:86. Tekmovanji se
upoštevata za točkovanje Tržiških športnih iger v sezoni
2009/2010 in za točkovanje
Pokala Slovenije.
Predsednica Sankaškega
kluba Podljubelj, Darja Govekar je po tekmovanju povedala: "Veseli me, da se je
tekmovanja udeležilo toliko
tekmovalcev. S tako veliko
udeležbo so sankači dokazali, da sankanje ni zamrlo in
je še vedno zelo popularen
šport. Pohvaliti moram tudi
vse, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi in izvedbi
tekmovanja. Vse je potekalo
tehnično brezhibno in kar je
najpomembnejše tudi brez
poškodb tekmovalcev."

Turnosmučarsko tekmovanje
V nedeljo, 7. februarja, je bilo turnosmučarsko tekmovanje na planini Korošica nad Ljubeljem.
Organizator tekme je bilo Društvo gorske reševalne službe Tržič, pri organizaciji pa sta tudi letos
sodelovala Alpinistični odsek Tržič in Športno društvo Lom.
Primož Štamcar
Na tekmi za Pokal Slovenije
v tekmovalnem turnem
smučanju 2010 so se pomerili tekmovalci v moški, ženski in mladinski kategoriji, k
udeležbi pa smo povabili
tudi vse "netekmovalne turne smučarje", ki so se v parih udeležili rekreativnega
turnega smuka. Organizatorji smo letos prvič izpeljali
tekmo na območju planine
Korošica (v prejšnjih letih je
tekmovanje potekalo na območju Javornika nad Lomom, še prej pa na Zelenici), predvsem zaradi lepega
visokogorskega okolja pod
Košutico-Babo s čudovitimi
pogledi na okoliške gore.
Precej pozornosti smo namenili varnosti: zaradi novozapadlega snega je bila tekma
za en dan prestavljena in deloma skrajšana tudi proga,
tekmovalci pa so imeli tudi
vso potrebno zaščitno/varnostno opremo. Proga je bila
kljub temu dokaj zahtevna,
tekmovanje pa se je končalo
brez večjih poškodb, le s precej padci, nekaj težavami z
opremo, zanimivo tekmo in
na koncu še z zmago Tržičana. Vsi tekmovalci so pokazali veliko moči in vztrajnosti
pri vzponih, pa tudi spretnosti pri zahtevnih spustih. Tek-

Foto: Vili Vogelnik

Sankači v Podljubelju

Zmagovalec tekme je bil Tržičan Tomaž Soklič (na sredini).
me se je udeležilo 30 tekmovalcev, pridružilo se jim je 16
turnih smučarjev v rekreativni tekmi. Med moškimi je bil
s časom 1 ura 18 minut najhitrejši Tomaž Soklič (Tržičan,
sedaj živi pod Krvavcem), ki
je že nekaj let med najboljšimi tekmovalnimi turnimi
smučarji v Sloveniji. Drugo
mesto je zasedel Marjan Zupančič, tretje pa Klemen Triler (oba člana TSK Olimpik iz
Krope). V ženski kategoriji že
nekaj let zmaguje tudi tokrat
nepremagljiva Jana Marinko,
sledili sta ji Jezerjanki Anja
Stenovec in Manca Šolar.
Med mladinci sta bila najbolj-

ša Jezerjana (prvi Žan Karničar, drugi Urh Karničar), tretje mesto pa je osvojil Luka
Mihelič (TSK Olimpik). V
rekreativni tekmi parov, ki
je potekala na krajši progi
(vzpon le do koče na Korošici in spust proti cilju), rezultat ni bil najpomembnejši,
sta se pa srednjemu času
najbolj približala Franci in
Primož Soklič iz Tržiča, sledila jima je tržiška alpinistična naveza Samo Opalk/ Miha
Zupan in kot tretja naveza
(tudi življenjska) Sašo Rožič/Tina Bergant. Vsi najboljši so prejeli lične pokale, ki
jih je izdelal vodja tekmova-

nja in v zadnjih letih pobudnik turnosmučarskih tekmovanj v tržiškem koncu Milan
Meglič iz Loma, praktične nagrade sta prispevala sponzorja Elan Begunje in Davidov
hram, vsi udeleženci tekmovanja pa so prejeli tudi spominska darila. Tekmovalce
čakajo še tekme v Bohinju,
Okrešlju in na Krvavcu, najboljše pa tudi preko meje, vsi
ostali ljubitelji turnega smučanja pa se le odpravite v gore
- seveda ob upoštevanju vremenskih/ snežnih razmer in
s popolno (predvsem zaščitno) opremo ter primernim
znanjem.

Prvenstvo v teku na smučeh
Presenečenje v finalu zimske lige v košarki
Zimska liga v košarki se je končala s presenetljivo zmago
ekipe Kavarna Apolo, ki je premagala ekipo GEN, ki je bila v
samem predtekmovanju skoraj nepremagljiva. Za tretje
mesto sta se pomerili ekipi The old English House in Rašica team. Tekma se je končala z zmago ekipe The old English
House. Peto mesto je osvojila ekipa KK Kropa, šesto pa Klub
500. Najboljši strelec je bil Boštjan Hari Rašica team 268
točk, drugi Janez Kozamernik 191 točk, ki je igral za ekipo
The old English House, tretje mesto je osvojil Mark Hudobivnik s 148 točkami in je igral za ekipo GEN. Najboljši strelec za tri točke je bil Boštjan Hari Rašica team s 36 trojkami,
drugo mesto je osvojil Aldin Čatič, Košarkarski klub Kropa s
30 trojkami in tretji Anže Lauseger, Kavarna Apolo z 28 trojkami. B. D.

Športna zveza Tržič, Tekaški klub Tržiške strele ter Športno društvo Stotinka so v prekrasnem
sončnem vremenu in na odlično pripravljeni tekaški progi organizirali Odprto občinsko prvenstvo
v teku na smučeh.
Biserka Drinovec
Zimske razmere so nam
omogočile, da smo 4. februarja 2010 po dolgem času
spet izpeljali tekmo v Križah. Zbralo se je več kot petdeset tekačev, tako mladih
kot tudi malo starejših. Tekači so bili razdeljeni v različne starostne skupine, prilagodili pa smo jim tudi dolžino proge. Prvi trije v vsaki
kategoriji so prejeli medalje.
V kategoriji nekategoriziranih cicibank je bil vrstni red
sledeči: 1. mesto je osvojila
Maja Drinovec, NSK Tržič
Trifix, 2. mesto Ana Marin
in 3. Neža Perko, obe TK Tržiške strele. V kategoriji kategoriziranih cicibank je
zmagala Živa Klemenčič,
TSK Merkur Kranj. Pri nekategoriziranih cicibanih je
1. mesto osvojil Žan Pevec,
2. Jure Zidar in 3. Mark Vozelj, vsi TSK Merkur Kranj.
Med mlajšimi nekategorizirani deklicami je zmagala
Tais Vozelj, TSK Merkur
Kranj. Med mlajšimi kategorizirani deklicami pa si je
zmago pritekla Nina Zadravec, 2. je bila Nina Klemen-

čič in 3. Rozi Osmič Golmajer, vse TSK Merkur Kranj.
Med mlajšimi nekategoriziranimi dečki je zmagal
Miha Poljanc, NSK Tržič
Trifix. Med starejšimi nekategoriziranimi deklicami je
zmagala Karin Erjavec, TK
tržiške strele, med kategoriziranimi pa je bil vrstni red
naslednji: 1. je bila Polona
Klemenčič, 2. Anita Klemenčič in 3. Lucija Čemažar, vse TSK Merkur Kranj.
Med mladinci je zmagal
Mitja Drinovec, NSK Tržič
Trifix, 2. je bil Nejc Stanek

in 3. Anže Marin oba TSK
Merkur Kranj. Pri mladinkah si je zmago pritekla Lea
Einfalt, druga je bila Eva
Klemenčič in tretja Anamarija Lampič, vse TSK Merkur Kranj. Pri ženskah je
zmagala Biserka Drinovec,
ŠZ Tržič, druga pa je bila
Milena Dolčič, DU Tržič.
Med mlajšimi člani je zmago osvojil Andrej Špelič,
TSK Merkur Kranj, drugi je
bil Matej Pajntar, Casa latina, tretji pa Blaž Erjavec, TK
tržiške strele. Med starejšimi člani je prepričljivo zma-

gal Franci Žnidarič, TK tržiške strele, 2. je bil Peter Meglič iz Dupelj, 3. pa Viktor
Križnar, NSK Tržič Trifix.
Med mlajšimi veterani je
zmagal Lado Sedej, 2. je bil
Drago Uzar, oba DU Tržič,
med starejšimi člani je bil
najboljši Ludvik Soklič, 2.
pa Andrej Nunar, oba DU
Tržič. Vsem sodelujočim čestitamo za dosežene rezultate in se zahvaljujemo za
udeležbo. TK Tržiške strele
in ŠD Stotinka pa za pomoč
pri pripravi tekme in meritvah.
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Žan Košir najboljši
od tržiških olimpijcev
Tržiški klubi so bili na minulih olimpijskih igrah dobro zastopani, najbolj zadovoljna sta se domov
vrnila Žan Košir, ki je v deskarskem veleslalomu osvojil šesto mesto, in Rok Perko, ki je bil štirinajsti
v smuku.

Uspeh mladih tekačev
na smučeh
Na italijanskem smučišču Val di Fiemme je
potekalo 23. in 24. januarja največje tekmovanje
za otroške kategorije v teku na smučeh, 27. Pokal
Trofeo Topolino. Tekma je bila na delu proge,
kjer so se prej pomerili najboljši tekači in
tekačice na svetu.
Rok Šolar

Tržič - Te dni so se iz Kanade vrnili še zadnji športniki,
ki so nastopili na 21. zimskih olimpijskih igrah. Med
nastopajočimi je bilo tudi
kar sedem tržiških športnikov, največ seveda alpskih
smučarjev.

Andrej Jerman slabše
od pričakovanj
Čeprav so številni vrhunski
rezultat pričakovali od enega najhitrejših smukačev na
svetu, enaintridesetletnega

kar dolga doba, se že sedaj
veselim nastopa v Sočiju,
upam pa, da mi bo uspelo
na olimpijskih igrah nastopiti tudi še čez osem let,"
dodaja Rok Perko.
S svojim olimpijskim nastopom je bil zadovoljen petindvajsetletni Janez Jazbec
iz Križev pri Tržiču, prav
tako član SK Tržič, ki je nastopil v veleslalomu in osvojil devetnajsto mesto. Žal pa
se prvi nastop na olimpijskih igrah ni najbolj posrečil
še enemu članu SK Tržič, sicer doma iz Žirovnice, Andreju Križaju, saj je v smu-

nisem nastopil na prvi tekmi na srednji skakalnici. V
začetku mi namreč v Kanadi na treningih ni kazalo
najbolje, nato pa sem bil
vedno boljši in vsak nastop
mi je bolje uspel," je po vrnitvi domov povedal Mitja,
ki je na veliki skakalnici
osvojil devetindvajseto mesto, skupaj z ekipo pa je bil
na osmem mestu.
"Sedaj me čaka še nastop
na skandinavski turneji,
upam pa, da bom tudi v
ekipi za tekmo v Planici.
Poletov se res že veselim,
rad bi izboljšal tudi svojo
rekordno znamko," tudi
pravi vedno nasmejani Mitja.

Mitja Oranič po prve
olimpijske izkušnje

Foto: Gorazd Kavčič

Prav tako kot Mitja je svojo
prvo olimpijsko preizkušnjo
v Kanadi doživel tudi njegov
klubski prijatelj in soimenjak Mitja Oranič, ki je nastopil v nordijski kombinaciji ter na srednji skakalnici
osvojil enaintrideseto, na veliki pa enainštirideseto mesto.

Andrej Jerman

Janez Jazbec / Foto: Gorazd Kavčič

Mitja Mežnar I Foto: Gorazd Kavčič

Za konec šesti Žan Košir

Za najboljši slovenski rezultat na smukaški preizkušnji
je tako poskrbel njegov
mlajši klubski prijatelj, štiriindvajsetletni Tržičan Rok
Perko, ki si je v težkih razmerah privozil odlično štirinajsto mesto. "Na nastop na
olimpijskih igrah sem čakal
od osmega leta naprej in

ben nastop na tekmi svetovnega pokala na Norveškem,
kjer je lani osvojil odlično
dvanajsto mesto. "Imam še
veliko moči in energije za
tekmo na enem mojih najljubših smučišč, v Kvitfjellu. Če mi uspe res vrhunski
rezultat, me morda čaka
tudi finale v GarmischPartenkirchnu, sicer pa
bom šel na finale evropskega pokala v Trbiž. Sledile
bodo še domače tekme in
odprto avstrijsko prvenstvo,
tako da se bo sezona vlekla
še do konca aprila," je pred
odhodom na nove tekme
povedal simpatični Rok, ki
ima v mislih tudi že nov nastop na olimpijskih igrah.
"Kljub temu da so štiri leta

Rok Perko / Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Križaj / Foto: Gorazd Kavčič

Andreja Jermana (SK Tržič),
pa se ta v Kanadi ni spoprijateljil s progo, tako da je v
smuku osvojil osemindvajseto mesto, v superkombinaciji je bil sedemindvajseti,
v superveleslalomu pa je odstopil.

Rok Perko že razmišlja o
Sočiju

ku osvojil sedemintrideseto
mesto, v veleslalomu je bil
triintrideseti, v superveleslalomu in superkombinaciji
pa je odstopil.

Poleg alpskih smučarjev je
v Vancouvru nastopil tudi
član NSK Tržič Trifix Mitja
Mežnar. Za enaindvajsetletnega skakalca pa je bila to
prva olimpijska izkušnja, ki
je ne bo hitro pozabil. "Res
hodimo po tekmah po vsem
svetu, vendar so olimpijske
igre posebno doživetje. Navdušila me je že veličastna
slovesnost ob odprtju, saj
sem se je lahko udeležil, ker

Za najboljšo končno uvrstitev tržiških športnikov na
21. olimpijskih igrah je poskrbel petindvajsetletni deskar Žan Košir, ki je predzadnji dan iger nastopil v
paralelnem veleslalomu.
Kljub slabemu vremenu in
slabih razmerah na progi je
navdušil z uvrstitvijo v četrtfinale, na koncu je osvojil
šesto mesto.
"V tej sezoni sem imel kar
nekaj težav in moj cilj na
olimpijskih igrah je bila uvrstitev med osem najboljših.
To mi je uspelo, čeprav vožnje v res slabih pogojih niso
bile optimalne," je po tekmi
povedal Žan, ki pa se bo o
nadaljevanju kariere odločil
po končani zimi.

Mitja Oranič / Foto: Gorazd Kavčič

Žan Košir / Foto: Gorazd Kavčič

Mežnarja navdušila
uvodna slovesnost

Tržič - V obeh dneh je v štirih
starostnih kategorijah nastopilo nekaj več kot 1.200 tekačic in tekačev v starosti od 9
do 16 let. Prišli so iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Grčije,
Španije, Češke, Bolgarije in
Švedske. Slovenci se tekmovanja udeležujejo že skoraj
od samega začetka. Sprva so
tja odhajali le mladi obetavni
tekmovalci pod okriljem
Smučarske Zveze Slovenije.
Zadnja štiri leta se tekmovanja udeležujejo predstavniki
slovenskih klubov.
Kot predstavniki Tekaško
smučarskega kluba Merkur
Kranj so letos nastopili v Italiji tudi mladi Tržičani Anthea Grum, Anita Klemenčič, Rozalija Golmajer Osmić, Nina Klemenčič in
Anže Marin. Kranjski klub
je letos dosegel svoj največji
uspeh na tem tekmovanju.
S samo 19 tekmovalci se je v
skupnem točkovanju med
90 klubi povzpel na najvišjo
stopničko. Za 16 točk je prehitel celo združeno hrvaško
ekipo, ki je s 60 tekmovalci
zasedla drugo mesto. Tak
uspeh so lahko dosegli le s
posameznimi odličnimi rezultati, h katerim so pripomogli tudi mladi Tržičani.
Pri mlajših deklicah je dose-

Foto: Valentin Klemenčič

zame je bil res nekaj posebnega. Že pred startom sem
imel občutek, da bom kar
eksplodiral od vse energije
in adrenalina in res sem bil
pripravljen na vrhunski rezultat, celo na medaljo. Sem
pač človek, ki si postavljam
visoke cilje. Zavedam se sicer, da je bilo v danih pogojih štirinajsto mesto res odličen rezultat, vendar pa
sem si želel še več," je po vrnitvi domov povedal Rok
Perko, ki je že takoj uspešno nastopal na tekmah evropskega pokala, ta konec
tedna pa ga čaka še pomem-

Vilma Stanovnik

gla prvo mesto Nina Klemenčič med 136 tekmovalkami; Rozalija Golmajer Osmić je zasedla trinajsto mesto. Pri starejših deklicah se
je uvrstila Anita Klemenčič
na tretje mesto med 139 tekmovalkami. Pri starejših
dečkih je Anže Marin zasedel sedemnajsto mesto med
153 tekmovalci. Pri mlajših
mladinkah je Anthea Grum
osvojila šesto mesto med 81
tekmovalkami. Prvo mesto
na Pokalu Trofeo Topolino
pomeni celotnemu klubu
veliko priznanje in potrditev
za celoletno trdo delo.
Odlično pripravljenost so
potrdili naslednji teden v Ratečah, kjer je bilo državno prvenstvo otroških kategorij v
teku na smučeh. Tudi tam
so dosegli odlične rezultate.
Na tekmi v klasični tehniki
je bila Nina Klemenčič druga pri mlajših deklicah, Rozalija Golmajer Osmić pa
deseta. Pri starejših deklicah
je bila Anita Klemenčič tretja, pri starejših dečkih pa je
bil Anže Marin peti. Na tekmovanju v štafetah v prosti
tehniki so vsi Tržičani stali
na zmagovalnem odru. Nina
in Anita Klemenčič sta s
klubskimi kolegicami postali
državni prvakinji, Rozalija
Golmajer Osmić in Anže
Marin pa sta bila druga.

Nina Klemenčič je osvojila prvo mesto pri mlajših deklicah.

Pri starejših deklicah je Anita Klemenčič zasedla tretje
mesto. I Foto: Valentin Klemenčič
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Razvedrilo, oglasi

Najlepše pesmi so napisane
Tega mota se drži ansambel Svežina, ki ga vodi bobnar Goran Poluga iz Podljubelja. Ob njem igrata
in pojeta Matej Kenda iz Žiganje vasi in Anica Koren iz Kranja.
Stojan Saje

Anica Koren iz Kranja igra klaviature in poje. Je že deseta
pevka Svežine, pravi pa, da tudi zadnja. Za moški vokal skrbi Matej Kenda iz Žiganje vasi, ki igra električno kitaro.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si
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Člani ansambla Svežina med nastopom na letošnjem pustovanju v Tržiču
Podljubelja, ki je ustanovni
član ansambla Svežina.
Od začetka pred šestnajstimi
leti je ansambel doživel vrsto
sprememb. Sprva je ga je sestavljalo pet glasbenikov, štirje iz Tržiča. Prva pevka je bila
Vesna Narat iz Podljubelja.
Po njej se jih je zamenjalo še
osem, zato se je ansambla
prijel sloves valilnice pevk.
Leta 2001 se je Svežini pridružila Anica Koren iz Kranja, ki poje v ansamblih od
svojega petnajstega leta. Za-

čela je z zabavno glasbo v
Kranju, nadaljevala z narodno zabavno glasbo v Bohinju,
sedem let je pela pri Gorenjskih navihancih, tri leta pa v
ansamblu Danila Čamernika. Pri Svežini igra klaviature
in poje, ker je bolj zgovorna
od moških, pa vodi tudi program. Nekaj za njo je prišel k
Svežini kitarist Matej Kenda
iz Žiganje vasi, ki tudi poje.
Kitaro igra od srednje šole,
ko je igral rock, danes pa ima
raje blues.

Člani ansambla se živo spominjajo koncerta ob 10-letnici ustanovitve, ko je bil njihov
gost pevec ansambla Pro arte
Vladimir Savčić - Čobi. Lepe
spomine imajo tudi na nastope v Besnici, kjer so dvakrat
prejeli Zlato voščenko. Ker so
vsi v službah, ni časa za samostojne koncerte. Radi pomagajo na prireditvah, zlasti
pri ozvočenju glavnega odra
Šuštarske nedelje in igranju
na piknikih v tržiškem domu
starejših občanov.

www.gorenjskiglas.si

Vodja ansambla Svežina je bobnar Goran Poluga iz
Podljubelja, ki se rad pridruži drugima članoma pri petju.
Ukvarja se tudi z ozvočenjem prireditev.

Tržič - Letos je ansambel
Svežina igral na pustovanju
v Tržiču. Na pustni torek je
zabaval še člane Društva invalidov Tržič. Njegova glasba gre vsem v ušesa in srca,
saj izvaja znane melodije v
raznih glasbenih zvrsteh.
"Držimo se mota, da so najlepše pesmi že napisane,"
pove vodja ansambla Goran
Poluga in dodaja: "Ko smo
že prej z ansamblom Blecato
posneli kaseto z lastnimi
skladbami, smo naredili izgubo. Ansambel Svežina
nima niti kasete niti kompaktne plošče. Nastopamo
povsod po Sloveniji, največ
na Gorenjskem. Igramo za
tiste, ki imajo radi zimzelene
melodije, znane slovenske
popevke, priljubljene narodno zabavne skladbe in pesmi
iz Dalmacije. To je naš repertoar, razen v slovenščini
pa pojemo v nemščini, angleščini in hrvaščini. Kako
nas ljudje sprejemajo, vidimo po njihovem odzivu. Če
plešejo, je znak, da je glasba
prava," pojasnjuje bobnar iz
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V mrzlih dneh
se nič ne
prileže bolj kot
crkljanje pod
toplo, pisano odejo.
Ogrejte srce vaši najdražji ali najdražjemu s toplo in
mehko odejo po akcijski ceni: 25 evrov + poštnina
Odeja je iz mešanice bombaža in akrila, v velikosti
150x200 cm.
Prevzem odeje priporočamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje). Na vašo željo vam jo
pošljemo tudi po pošti.

Za vas beležimo čas

Tržiški glas, petek, 5. marca 2010
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Koledar, oglasi
Sobota, 20. marca, ob 18. uri v brunarici v Podljubelju

Koledar prireditev marec

Turistično društvo Tržič, Občina Tržič, OŠ Tržič,
Tržiški muzej in javni zavodi Tržiča vabijo

Občni zbor AMD Tržič
Sobota, 20. marca, ob 19. uri v Domu krajanov
Podljubelj

na tradicionalno etnografsko prireditev
"Vuč u vodo" - GREGORJEVO V TRŽIČU

Sobota, 6. marca, v Paviljonu NOB

Komedija "Transvestitska svatba"; Skupina "3. vrsta, 5.
sedež" - KUD Podljubelj

"Vuč bomo u vodo vrgli" v četrtek, 11. marca, ob 17.30

Turnir gorenjske kadetske lige v šahu; Šahovsko društvo
Tržič jedro

Ponedeljek. 22. marca, od 9.30 do 11.30 v vrtcu Palček

Sobota, 6. marca, ob 7. uri izpred OŠ Tržič
Planinski izlet: Košenjak; Planinsko društvo Tržič

Sreda, 10. marca 2010

Dan odprtih vrat; VVZ Tržič

Paviljon NOB
16.00 - 18.00 Razstava Hiše sveta OŠ Tržič in razstava
gregorčkov tržiških osnovnih šol in vrtcev

Sobota, 6. marca, v Kulturnem centru Tržič
Komedija CiTi Teatra: LAŽI, AMPAK POŠTENO; Občina
Tržič
Predprodaja vstopnic: TPIC Tržič (vstopnica za par 15 evrov,
posamezna vstopnica 10 evrov)

Torek, 23. marca, od 9.30 do 11.30 v vrtcu Križe
Dan odprtih vrat; VVZ Tržič

Četrtek, 11. marca 2010
Zgornja kajža - Tržiški muzej
10.00 - 16.00 Razstava Gregorčki skozi čas v avli Tržiškega
muzeja (na ogled do 19. marca)
10.00 - 14.00 Ustvarjalna delavnica z izdelovanjem gregorčkov in spuščanjem po rakah ob muzeju

Sreda, 24. marca, od 9.30 do 11.30 v vrtcu Deteljica
Četrtek, 11. marca, ob 17.30 na parkirišču BPT Tržič
"Vuč u vodo" - GREGORJEVO V TRŽIČU; TD Tržič, Občina
Tržič in javni zavodi Tržiča
Četrtek, 11. marca, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Dan odprtih vrat; VVZ Tržič
Četrtek, 25. marca, od 9.30 do 11.30 v vrtcu Lom
Dan odprtih vrat; VVZ Tržič

Paviljon NOB
10.00 - 18.00 Razstava Hiše sveta OŠ Tržič in razstava
gregorčkov tržiških osnovnih šol in vrtcev
16.30 - 17.30 Ustvarjalna gregorjeva delavnica Izdelajmo si
"camboh" z učenci in mentoricami POŠ Podljubelj - OŠ
Tržič

Četrtek, 25. marca, ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine
Tržič

Petek, 12. marca, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja
Predavanje in predstavitev knjige Antona Komata Umetnost
preživetja; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v sodelovanju s
Planinskim društvom Tržič
Sobota, 13. marca, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič

Odprtje razstave Nuške Ravbar: Slike na steklu - velikonočni
motivi; Tržiški muzej

POTOPISNO PREDAVANJE: Simona ŠIVEC in Eva TOMŠIČ:
AFRIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v sodelovanju s
Klubom tržiških študentov

Srečanje plesnih skupin Tržiča in okolice: TRŽIČ PLEŠE
2010; OI JSKD Tržič

Petek, 26. marca, v Kulturnem domu Leše

Sobota, 13. marca, ob 14. uri v Kranju

Koncert ob dnevu žena in materinskem dnevu; KS Leše

Izlet Društva upokojencev Tržič, zvečer zbor članov in
praznovanje ob dnevu žena

Petek, 26. marca, ob 19. uri v Dvorani tržiških
olimpijcev

Torek, 16. marca, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja
Večer z naslovom NOVA SPOZNANJA IN NOVI PRISTOPI
K VZGOJI; gostja večera bo Jana BABŠEK; Knjižnica dr.
Toneta Pretnarja v sodelovanju z založbo DIDAKTA

Planinski pohod Društva upokojencev Tržič: Brežice - Cirnik.

Polka je ukazana 2010 - območno srečanje folklornih
skupin; OI JSKD Tržič

V razpisu za sofinanciranje strokovnega kadra na področju
športa v rednem delovnem razmerju lahko kandidirajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so imeli v zadnjih 6. mesecih pred razpisom sklenjeno
delovno razmerje z strokovnim kadrom;
- da za plačilo strokovnega kadra v rednem delovnem razmerju nimajo zagotovljenih sredstev iz drugih družbenih virov (npr. panožna zveza, Ministrstvo za šolstvo in šport,
....);
- da v občini Tržič obstajajo naravni, materialni in kadrovski
pogoji za izvajanje programov;
- da ima športna panoga daljšo tradicijo v občini;
- da se za doseganje vrhunskih rezultatov zahteva zgodnji začetek treniranja, ter da so skupine, ki dosegajo vrhunske
rezultate, sestavljene pretežno iz tekmovalcev, vzgojenih v
domačem društvu;

Paviljon NOB
Petek, 12. marca, med 16.00 in 18.00 in sobota, 13. marca,
med 9.00 in 11.00
Razstava Hiše sveta OŠ Tržič in razstava gregorčkov
tržiških osnovnih šol in vrtcev

Nedelja, 28. marca, iz Tržiča

Planinski izlet za mlade planince: Kraški rob; Mladinski
odsek PD Tržič

za sofinanciranje strokovnega kadra na
področju športa v rednem delovnem razmerju

V času prireditve bo na stojnicah gregorjeva tržnica
s ponudbo izvirnih gregorjevih spominkov, rokodelskih
izdelkov, gregorjevih napitkov in peciva
Za tradicionalni kres, požarno varnost in večer ob baklah
bodo skrbeli gasilci PGD Tržič in člani TD Tržič.

Športna zveza in Občina Tržič

Sobota, 20. marca, iz Tržiča

RAZPIS

Parkirišče BPT
17.30 Zbiranje in razvrščanje "gregorčkov"
17.45 Kulturni nastop učencev OŠ Tržič
Razglasitev Gregorčka 2010, nagradno žrebanje
Spuščanje "gregorčkov" po industrijskem kanalu BPT

Večer s tržiškimi olimpijci

Nedelja, 28. marca, ob 17. uri v Kulturnem centru
Tržič

Občina Tržič, Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v
rednem delovnem razmerju v letu 2010 na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Tržič in 20. člena Meril za sofinanciranje letnih
programov športa v občini Tržič objavlja

Pred paviljonom NOB
16.30 Vodeni ogled zanimivosti v starem mestnem jedru
v izvedbi mladih turističnih vodnikov OŠ Tržič v sodelovanju s TPIC Občino Tržič

Petek, 26. marca, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Prireditev so omogočili: Občina Tržič, Turistično društvo
Tržič, OŠ Tržič, KS Tržič - mesto, Tržiški muzej,
Ribiška družina Tržič, PGD Tržič, BPT naložbe, nepremičnine in energetika, d. d. Kranj, Komunala Tržič, d. o. o.,
Špela Šparovec s.p. in drugi donatorji
Medijski pokrovitelj: Radio Gorenc

- da so njihovi športniki v koledarskem letu pred prijavo na
razpis dosegli vrhunske rezultate (osvojen naslov mladinskega ali članskega državnega prvaka, evropski prvak,
svetovni prvak ...)
- da se ukvarjajo z olimpijskimi športi;
- da izvajajo programe športa za celotno območje občine
(na več lokacijah) ter da se programi izvajajo vsakodnevno
in najmanj 45 tednov na leto;
- da so nosilec najvišje kvalitete in kvantitete na področju občine ter da njihovi športniki nastopajo v najvišjih nivojih tekmovanj nacionalnih panožnih zvez.

V času prireditve Vuč u vodo, dne 11. marca 2010, bodo za
potrebe prireditve veljale naslednje cestne zapore:
- popolna zapora Predilniške ceste od odcepa pri transformatorski postaji nasproti pošte Tržič do parkirišča BPT LK
428 322 od 17.00 do 19.30 in popolna zapora parkirišča
BPT od 6.00 - 20.30;
Izvedba in potek prireditve bosta odvisna od vremenskih
razmer.

Višina sredstev: 13.854,72 EUR
Razpisno dokumentacijo in podrobnejše informacije dobite
na Občini Tržič, Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Društva naj prijave, podane na razpisnih obrazcih, skupaj z
zahtevanimi dokazili oz. prilogami (pogodba o zaposlitvi, fotokopija delovne knjižice, izjavo, da ne prejema dodatnih
sredstev za financiranje strokovnega kadra) pošljejo na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti s pripisom (za razpis: strokovni kader v rednem delovnem razmerju), najkasneje do 16. marca 2010 (poštni žig).
Prepozno oddanih prijav ne bomo obravnavali!
Komisija bo vse pravočasno prispele prijave obravnavala, ter
z društvi, ki bodo izpolnjevala vse pogoje, sklenila pogodbo
za sofinanciranje v proračunskem letu 2010.
Župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic

Veselo z Borutom Veselkom

OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ

Ura pravljic

Marec je mesec kar dveh ženskih praznikov. Zagotovo bo
vaša sestra, mama, babica ali prijateljica vesela, če jo boste
povabili na odlično monokomedijo Boruta Veselka Laži, ampak pošteno, ki v soboto, 6. marca, ob 19. uri gostuje v Kulturnem centru Tržič. Izkoristite lahko posebno ugodnost;
parom je na voljo posebna vstopnica, s katero prihranite kar
četrtino. Vabljeni k nakupu v predprodaji v Turistično promocijskem in informacijskem centru Tržič!

Smučanje z Andrejem
Sobota, 13. marca, ob 10. uri na smučišču Zelenica
Superkombinacija z Andrejem Jermanom; Jerry Fan Club in
KUTS Tržič

Tržiški glas, petek, 5. marca 2010
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tržiški glas
Pust razigral mlade in stare
Turistično društvo Tržič je pripravilo pustni sprevod po mestu in rajanje ob stolpnici. Maškare so se sladkale s krofi, najboljše maske v devetih
kategorijah pa so nagradili.

Pihalni orkester Tržič je vodil pustni sprevod po mestnih ulicah in zabaval udeležence
prireditve z dolgoletno tradicijo.

Rajanju maškar sta se pridružila tudi Jesen in Zima (župan in soproga), dogajanje pa so
opazovali številni domačini.

Čarovnica (Janja Budič) je vodila program, plemkinja (predsednica TD Tržič Marjana Zupan)
pa je razdelila vrsto nagrad.

Najbolj izvirna maska do sedmega leta starosti je bila po oceni komisije Gejša Pia; ob njej
predsednica turističnega društva.

Star planinec iz Loma si je prislužil kar dve nagradi; za najboljšo odraslo posamično masko
in najboljšo tržiško masko.

Najbolj aktualne maškare letošnje pustne prireditve so bili Valentinčki - babica Romana ter
Besedilo in foto: Stojan Saje
njeni srčni vnuki Tia, Val in Lev.

