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Zbiramo
zamaške za Gala

Smo med manj
zadolženimi

Konec novembra 2010 se je
v vrtcu Deteljica začela akcija
zbiranja plastičnih zamaškov za
šestletnega Gala. Gal je deček
s cerebralno paralizo najtežje
stopnje.

"Če bi hoteli, ima občina še precej zadolžitvenega
potenciala, saj smo med manj zadolženimi
slovenskimi občinami. Zadolžitev bi bila lahko do
tisoč evrov na prebivalca, Tržič pa je ta trenutek
na številki okrog 400 evrov," pravi župan občine
Tržič Borut Sajovic.
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Na obisk pride tudi
jamski škrat Perkmandeljc

Nekaj manj vpisanih
otrok kot lani

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Tržič - Svečano odprtje 39.
Mednarodnih dnevov mineralov, fosilov in okolja (MINFOS) bo v petek, 13. maja.
Razstava bo v Dvorani tržiških olimpijcev na ogled v soboto, 14. maja, med 9. in 19.
uro in v nedeljo, 15. maja,
med 9. in 18. uro. Organizatorji Turistično društvo Tržič,
Občina Tržič in Društvo prijateljev mineralov in fosilov
Slovenije letošnje dneve posvečajo razkrivanju lepot mineralnega sveta in pestrim fosilnim najdbam Zasavske doline pod skupnim naslovom
Iz geološke zakladnice Posavskega hribovja. Letošnjega
dogodka se udeležujeta občina Trbovlje s partnerji in stalni strokovni sodelavec Prirodoslovni muzej Slovenije.
Turistično društvo Trbovlje
bo pripeljalo tudi jamskega
škrata Perkmandeljca.
Organizatorji so strokovni
del dopolnili s pestrim programom, kjer bo vsak obiskovalec našel kaj zanimivega zase. Za nekatere bodo
zanimivi primerki mineralov in fosilov za domače
zbirke, učenja željni bodo
lahko obogatili svoje znanje
z ogledi strokovnih razstav
in se pogovorili s strokovnjaki. Največ zanimanja

Tržič - Uradni vpisi otrok v
tržiške vrtce so potekali med
sedmim in desetim marcem. "Novo vpisanih otrok je
bilo 137, kar je nekoliko
manj v primerjavi z lani.
Predvidevamo, da bomo
imeli v naslednjem šolskem
letu toliko oddelkov kot v letos. Še vedno bomo "gostovali" s tremi oddelki v Osnovni
šoli Tržič in v Osnovni šoli
Bistrica," sta sporočili Draga
Valjavec, pomočnica ravnatelja v Vrtcu Tržič in tamkajšnja svetovalna delavka Nataša Brzin. Še vedno je največ
vpisa v oddelke od prvega do

Foto: Tina Dokl, arhiv GG

Drugi konec tedna v maju bodo v Tržiču potekali že 39. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja.

S septembrom je v tržiške vrtce na novo vpisanih
137 otrok. Vse vpisane otroke, ki bodo na prvega
septembra dopolnili starost eno leto in več, bodo
sprejeli.
tretjega leta starosti. Največ
staršev je ob vpisu izrazilo
željo po vključitvi svojih
otrok v enoto Križe, zato so
morali nekaj novo vpisanih
otrok v enoto Križe preusmeriti v druge enote.
"Vse vpisane otroke, ki bodo
na prvega septembra 2011
dopolnili starost eno leto in
več, smo sprejeli. Na čakalno listo pa smo uvrstili enaindvajset otrok, ki bodo dopolnili starost eno leto po
prvem septembru, pri čemer smo upoštevali kriterije, kot jih določa Zakon o
vrtcih. Žal pa vseh s čakalne
liste ne bomo mogli sprejeti," sta povedali sogovornici.

med mladimi bo namenjenega raznovrstnim ustvarjalno izobraževalnim delavnicam. Na razstavi bo 15
strokovnih razstavljavcev, 70
prodajnih razstavljavcev iz 15
držav; Slovenije, Italije,
Madžarske, Slovaške, Češke,
Nemčije, Avstrije, Poljske,
Francije, Velike Britanije,
Kosova, Indije, Maroka, Rusije in Pakistana. Posebna
zanimivost 39. MINFOS-a
bodo kamni divjega petelina.
Zanimivo doživetje bodo vodeni ogledi s turističnimi
vodniki Turistično promocijskega in informacijskega

centra občine Tržič v Dovžanovo sotesko, ki je zaradi
edinstvenega nahajališča paleozoiskih kamnin zavarovana kot naravni spomenik,
in v Antonov rov v Podljubelj. V Dovžanovo sotesko
se bodo lahko obiskovalci
zapeljali tudi s kolesi.
Svoja vrata v času dogodka
odprejo tudi tržiške galerije
in muzeja. Tržiški gostinci v
času prireditve razvajajo goste z domačimi kulinaričnimi specialitetami. Na pokušino in k nakupu domačih dobrot vabijo tudi turistične in
ekološke kmetije v okolici,

odprti bodo trgovski centri v
bližini Tržiča. Priložnost za
ugodne nakupe bo letos prvič
tudi na sobotnem Tržnem
dnevu v atriju občine Tržič.
"To je prireditev, ki ima dolgo zgodovino, ki v mesto in
okolico privabi nekaj tisoč
obiskovalcev, ki si poleg razstave mineralov in fosilov
ogledajo tudi naravne in
kulturne znamenitosti in
spremljajoče dogodke. Tržič
je motiv in izziv za obiskovalce, v katerega se velja vračati tudi ostale dni v letu," je
povedal župan občine Tržič
Borut Sajovic.

Modularna enota v Križah je dobro zaživela, malčki uživajo,
saj imajo dobre pogoje za dejavnosti in igro. I Foto: Tina Dokl

AKTUALNO

MLADI

KULTURA

NAJ ŠPORTNIK

Križišče je nepregledno

Varujmo okolje,
ločujmo odpadke

Mladim ponudijo roko

Začarala ga je
švedska pokrajina

Jerman petič zapored
najboljši

V Galeriji Atrij občine Tržič je
do 18. maja na ogled fotografska razstava Karla Pesjaka
z naslovom Švedska.

"Tržič je imel lani tri tekmovalce na olimpijskih igrah. Če
v taki konkurenci nimaš rezultatov, tudi "na vasi" ne
moreš biti najboljši," razmišlja Andrej Jerman, petič zapored najboljši športnik Tržiča.
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Kdaj bo zgrajeno križišče pred Gorenjsko banko in Eurospinom na Bistrici pri Tržiču, župan Borut Sajovic na aprilski
seji svetnikom ni mogel odgovoriti. "Gre za državno cesto.
V Bistrici pri Tržiču smo veliko naredili že s priključkom, ki
ga je kot pogoj dobil investitor podjetje Lidl. Dovoz na državno cesto v dolžini 250 metrov je zdaj precej boljši. Res je
pa ostalo približno 40 let staro križišče, ki je nejasno, nepregledno in želimo si krožišča. Kdaj bo, je odvisno od
sprejetja državnega proračuna, občina pa bo morala poskrbeti za pločnik in javno razsvetljavo," je pojasnil župan. K
ureditvi križišča je občina Tržič pozvala že petega februarja
2010. S. K.

Komunala Tržič je v prisotnosti občanov izvedla mini
sortirno analizo ločevanja
odpadkov. Z majem bo obvezno tudi ločevanje biološko razgradljivih odpadkov.

V Mladinskem centru Tržič
so upihnili šesto svečko.
"Naš skupen namen je, da z
roko v roki mladim generacijam pokažemo smer, ki je
lažja ali pa včasih zahteva le
malo strpnosti," je dejala
Ljupka Cahunek.
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Aktualno
Mamenčizaver gre v Postojno

Marca so stekla intenzivna sanacijska dela na tržiških vodotokih, tako redna
vzdrževalna kot dela iz programov odprave posledic neurij iz let 2007 in 2010.

Razstava Lovci na mamute se seli iz Tržiča. Zbirko je lastnik Milan Kovač
prodal družbi Postojnska jama.

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Tržič - Dela naroča in vodi
Agencija RS za okolje, Oddelek območja zgornje Save,
po načrtih bodo dokončana
do poletja. Vodja oddelka
območja zgornje Save Urban Ilc je povedal: "V zadnjih treh letih so bila na Tržiški Bistrici in Mošeniku,
predvsem skozi naselje Tržič pa tudi gorvodno do Podljubelja, izvedena obsežna
sanacijska dela, ki bistveno
pripomorejo k zmanjšani
erozijski in poplavni ogroženost poseljenih območij v
občini Tržič."
Na sotočju Tržiške Bistrice
in Mošenika je neurje močno poškodovalo obstoječe
obrežne zidove, ki so že sanirani, obnovili so tudi prečne pragove. Skozi naselje
Jelendol je Tržiška Bistrica
močno spodkopala brežino,
na nekaterih mestih je ogrožala tudi lokalno cesto. V
dolžini 150 metrov se trenutno izvaja obrežno zavarovanje in prečni prag za
stabilizacijo rečne struge.
Nad objektom Dolina 31 je
struga Tržiške Bistrice močno zasuta, poškodovana je
desna brežina. V dolžini 250
metrov je predvideno vzpostavljanje ustreznega pretoč-

Tržič - Lastnik zbirke Milan
Kovač, arhitekt in velik poznavalec arheologije, je potrdil, da je zbirko prodal družbi Postojnska jama: "Pred
leti sem iskal prostore za stalno razstavo. Tedanji tržiški
župan Pavel Rupar mi je dejal, da so na voljo prostori v
opuščeni tovarni. Ideja, da bi
tja namestil razstavo, se mi je
zdela atraktivna. Za simbolno vsoto, en evro, so mi jih
dali v najem, na občini pa rekli, da bodo stavbo obnovili.
Odločitev, da tja postavimo
razstavo, se je izkazala za dobro, saj si jo je ogledala tretjina slovenskih šol. Dobro
smo sodelovali s Turističnim
promocijsko informacijskim
centrom Tržič in kombinirali ogled razstave z ogledom
Dovžanove soteske, mestnega jedra, Tržiškega muzeja.
Problemi so se začeli, ko je
voda začela pronicati v notranjost zgradbe, ki je bila nujno potrebna sanacije, občina
pa za sanacijo ni imela denarja. Zaradi tega so bili poškodovani tudi eksponati."
Dodal je še, da pristojne državne institucije nikoli niso
pokazale interesa za razstavo
in za morebitno pomoč, še
za tiskanje brošure ne.

V Jelendolu bodo delali še do sredine maja. I Foto: Tina Dokl
nega profila in obnova obrežnega zavarovanja.
V dolžini sedemdesetih metrov se je stabiliziralo strugo
Dovžanke, desnega pritoka
Tržiške Bistrice nad gradom
v Jelendolu. V neurju je bila
struga tako močno poškodovana, da je hudournik ogrožal bližnje objekte. Dno
struge se je stabiliziralo s šestimi pragovi, obrežno zavarovanje pa zaščitilo s kamnito zložbo. Na hudourniku,
ki pod Ljubeljem priteka v
Mošenik, so začeli s sanacijo in stabilizacijo sistema
obstoječih pregrad. Po sprejetju sanacijskega programa
odprave posledic neurja iz

septembra 2010 je predvidena sanacija obrežnih zavarovanj in prečnih objektov na
Mošeniku pod naseljem
Ravne.
"Stanje na vodotokih in politika države do vodotokov se
izboljšujeta, tudi po zaslugi
razprav v državnem zboru; k
temu smo zagotovo po velikih
poplavah v letu 2007 prispevali tudi Tržičani. ARSO,
Oddelek območja zgornje
Save se na probleme v Tržiču strokovno in hitro odziva,
v skladu s sredstvi, ki so na
razpolago. Kljub zadovoljstvu nad opravljenim pa nas
čaka še ogromno dela," je
dejal župan Borut Sajovic.

Foto: Tina Dokl

Dela na tržiških vodotokih

Del razstave bo na ogled v Tržiču le še do konca junija.
Milan Kovač je z obžalovanjem, da bo moral razstavo
seliti iz Tržiča, začel iskati
novo lokacijo. "Dosti interesa je bilo iz tujine, ko pa
se je kot ponudnik pojavila
družba Postojnska jama, je
bilo takoj jasno, da je to najboljša rešitev, ker zbirka
ostane v Sloveniji. Dopolnjena razstava bo dobila nov
prostor na več kot 2500 kvadratnih metrih površine v
Postojni; z gradbenimi deli
bodo končali oktobra, potem
moramo razstavo preseliti,"
je povedal. Podrli so že del
razstave Življenje v milijardi
let, drugi del razstave Lovci

na mamute pa bo na ogled v
Tržiču še do konca junija.
Tako se bo tudi kitajski mamenčizaver, ki je dolg kar
dvaindvajset metrov, za vedno poslovil od Tržiča.
Tržiški župan Borut Sajovic
je povedal, da tudi on obžaluje selitev, vendar občina
denarja 200 tisoč evrov, za
sanacijo stavbe nima, niti ga
ni imela za odkup zbirke.
"Dolžnost občine je, da financira javne zavode," je
poudaril župan, ki razmišlja, da bi v prihodnosti sem
lahko preselili knjižnico,
morda del Tržiškega muzeja
ali smučarsko zbirko ...

Darila za nove naročnike
BON V VREDNOSTI

20 eur

pri nakupu v
Centru očesne optike

www.gorensjkiglas.si

BON V VREDNOSTI

ali darilni bon za Očesno optiko Naklo
v vrednosti 20 EUR

20 eur

pri nakupu v
Centru očesne optike

www.gorensjkiglas.si

BON V VREDNOSTI

20 eur

pri nakupu v
Centru očesne optike

www.gorensjkiglas.si

NAROČILNICA (ustrezno označi)
ali
palični
mešalnik
BOSCH

❏ Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek. Želim ga prejemati 14 dni na ogled
brez vseh obveznosti.
❏ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR).
Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni
popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega
branja in darilo:
● vzglavnik Dremavček Slovenske postelje ali
● darilni bon za Očesno optiko Naklo ali
● palični mešalnik ali
● knjigo Pozdravljene gore II.
www.gorenjskiglas.si

vzglavnik Dremavček

Ime in priimek: .......................................................................................................................................................................................
Naslov: ............................................................................................................................................................................................................

Jelena Justin

Pozdravljene, gore II

ali
knjiga
Pozdravljene
gore II

Poštna številka in kraj: ....................................................................................................................................................................
Tel.: ........................................................................................................

Podpis: ...........................................................................

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

Smo med manj
zadolženimi

Lom pod Storžičem

Ureditev vaškega jedra
Za ureditev vaškega jedra v Lomu je v občinskem proračunu rezerviranih 20 tisoč evrov. "Projekt je tik pred rešitvijo,
saj nam je po desetletjih naposled le uspelo rešiti nerešena
lastninska razmerja. Sedaj poteka odmera, potem bomo naročili projekt ureditve vaškega jedra, dela pa bodo zaključena do poletja," je povedala Jasna Kavčič, vodja Urada za
prostor in okolje pri tržiški občini. S. K.

"Če bi hoteli, ima občina še precej zadolžitvenega potenciala, saj smo med manj zadolženimi
slovenskimi občinami. Zadolžitev bi bila lahko do tisoč evrov na prebivalca, Tržič pa je ta trenutek
na številki okrog štiristo evrov," pravi župan občine Tržič Borut Sajovic.

Kako se kriza v gradbeništvu
odraža v tržiški občini?
"Kriza se ni izognila nikomur, ne v Evropi ne v Sloveniji ne v Tržiču. Kljub temu
moram reči, da vozimo relativno uspešno, saj je bil največji projekt v zgodovini Tržiča (kohezija: odvajanje in
čiščenje odpadnih voda ter
oskrba s pitno vodo v občini
Tržič - izgradnja kanalizacije
in vodovoda) s podjetjem
SCT pripeljan do 90odstotne realizacije. Ostalo
nam je še deset odstotkov in
nekaj papirnate vojne. Zadovoljni smo, da je bil podizvajalec na tem projektu Cestno
podjetje iz Kranja, ki je svoj
del posla opravilo korektno
in pošteno, prav tako podjetje Primorje iz Nove Gorice,
ki je čistilno napravo dokončalo in imamo zanjo že uporabno dovoljenje in deluje.
Naknadno smo sicer izvedeli, da vsaj dveh podizvajalcev
podjetje Primorje ni poplačalo. Resnejša je zgodba, kar
se tiče podjetja SCT. Nagibamo se k unovčenju bančne
garancije in dokončanju
projekta s Cestnim podjetjem Kranj. Želimo, da se v
zaključek del vključi tudi Komunala Tržič, predvsem
zato, ker bo ta sistem, ko bo
zgrajen, tudi prevzela. Rešitev v unovčenju garancije,
sklenitev pogodbe za zamenjavo vodilnega partnerstva
je v interesu vseh, tako propadajočega SCT-ja kot seveda tudi gradbenikov, ki bodo
dobili delo.
Poskušamo zaključiti tudi
dela na gradbišču parkirišča
ob zdravstvenem domu, žal
ima izvajalec del Grad Bled
težave z likvidnostjo. Nekoliko počasneje potekajo dela
v naselju Ravne; letos je bila
potegnjena manjša etapa asfalta ter v teh dneh tudi naslednja etapa do mostu. Za

"S Cestnim podjetjem
Kranj smo podpisali
pogodbo za dokončanje
Športnega parka
v Križah, ki bo sredi
poletja tudi končan.
Do začetka poletja
pa pričakujemo
dokončanje izgradnje
pločnika na trasi
Kovor-Zvirče, koder so
dela predvsem zaradi
neplačil med izvajalci
zastala za trenutek."

Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič

Znižanje cen najema Dvorane tržiških olimpijcev
Dvorana tržiških olimpijcev je največja športna in prireditvena dvorana v občini Tržič, v kateri redno trenira petindvajset
športnih klubov in dve skupini rekreativnih športnikov. Zaradi dobrega in racionalnega poslovanja je upravljavec dvorane, podjetje Bios znižalo ceno najema dvorane in plezalne stene. Za skupine, sestavljene iz otrok, mlajših od šestnajst let, se je cena zmanjšala za 20 odstotkov, za ostale je
cena nižja za 10 odstotkov. S tem dvorana postaja ena najbolje cenovno dostopnih velikih športnih dvoran na Gorenjskem, so sporočili iz tržiške občinske uprave. S. K.
Borut Sajovic I Foto: Tina Dokl
dan državnosti pa bomo
imeli po štiridesetih letih
prvi zbor krajanov na Ravnah v prenovljenih prostorih mladinskega doma."
Na aprilski seji ste sprejeli
zaključni račun proračuna
občine za leto 2010. Kakšno
je stanje v občinski blagajni,
koliko je zadolževanja?
"V občini Tržič ni nobenega
prikritega
zadolževanja,
smo tudi ena izmed redkih
občin, ki svoje obveznosti od
začetka 2010 vsem obrtnikom, gradbincem poravnava redno. Iz časa mojega
predhodnika smo podedovali slaba dva milijona evrov
kreditov za Osnovno šolo
Tržič, ki so jo odprli 2002,
in financiranje Cankarjeve
ulice. Zdaj imamo skupaj za
6,2 milijona evrov dolgoročnih kreditnih obveznosti, v
mojem mandatu smo se zadolžili za projekt kohezije.
Kohezija je 25 milijonov evrov vreden projekt, iz katerega dobivamo 16 milijonov iz
Bruslja in za ta projekt smo
se vsega skupaj zadolžili, na
podlagi veljavno sprejetih
sklepov, proračunov, v višini
manj kot 5 milijonov evrov.
Meni kot županu se zdi to v
redu in prav, ker smo za 1
evro kredita dobili 2 evra iz
Bruslja in ker vemo, da koriščenje evropskih sredstev
po letu 2013 ne bo več mogoče v tako velikem obsegu.
Tudi pogoji zadolževanja so
bili relativno ugodni, letos
smo že začeli z odplačilom
kredita, obresti bomo poravnali sproti.
Če bi hoteli, pa ima občina
še precej zadolžitvenega potenciala, saj smo med manj
zadolženimi slovenskimi

Sanacija po neurju
"Občina Tržič in Splošno športno društvo (SŠD)
Tržič smo podpisali Pismo o nameri, s katerim
SŠD Tržič brezplačno občini preda zemljišča v
kompleksu letnega kopališča, občina pa v zameno
investira v Sokolnico, ki je tudi potreben obnove.
Društvo in občina sta pripravljena pristopiti
k aktivnemu sodelovanju pri obnovi celotnega
kompleksa letnega kopališča in izgradnji
športnega parka, dopolnjenega s turističnogospodarsko ponudbo. Nakazuje se rešitev
v petindvajsetmetrskem pokritem bazenu, v
drugem nadstropju bi bili fitnes, savna in solarij,
v tretjem pa prostor turističnega društva in
restavracija. Pod policijsko postajo je verjetna
lokacija nogometnega igrišča. Prva naloga bo
narediti dober idejni projekt, izbrati dobrega
projektanta, pripraviti finančno shemo."
občinami. Zadolžitev bi bila
lahko do tisoč evrov na prebivalca, Tržič pa je ta trenutek na številki okrog štiristo
evrov. V mojem mandatu se
zadolževali več ne bomo, razen če se bodo svetniki odločili za kakšnega od velikih
projektov, na primer širitev
Osnovne šole ali vrtca v Križah ali celovito prenovo letnega kopališča v rekreativno-gospodarsko-turistični
center."
Občina bo finančno pomagala, da se zaključi gradnja
doma na Zelenici, zato ste
sprejeli rebalans proračuna v
višini 120 tisoč evrov. Kot ste
tudi sami dejali, je prihodnost turizma v občini ravno v
planinskem turizmu.
"Zelenica je poleg Dobrče,
Kofc in Kriške gore ... eden
naših največjih potencialov
planinskega turizma in mo-

ram reči, da ljudje še ne dojemajo, da smo tudi na področju turizma naredili velike korake, da se turizem iz
ljubiteljske zadeve, s katero
se je ukvarjalo turistično
društvo, prehaja v resno gospodarsko dejavnost. Prvi
korak so prenočišča v gostilni Pr'Slug' v mestnem jedru, v Podljubelju so zdaj
štiri gostišča, znova je odprt
hotel Gora, bivši TGT, ki so
ga kupili Angleži in vanj začenjajo prihajati angleški
gostje. Odprt je hotel Oaza
miru, ki odlično dela, živi
karavla TGT ... Mejni plato
Ljubelj je zdaj lepo urejen z
novim asfaltom, parkirišči
in kmalu bo končan še planinski dom na Zelenici. 120
tisoč evrov bo omogočilo zaključek del, pridobitev uporabnega dovoljenja in začetek delovanja učnega gorniškega centra."

Občina Tržič izvaja sanacije cestišč, brežin in objektov, ki so bili
poškodovani v neurju leta 2009. Že so zaključili z rekonstrukcijo makadamskega vozišča lokalne ceste Senično-Novake. V
Podljubelju potekajo dela na sanaciji usada in erodirane brežine nad vodohranom Črni gozd. Po zaključku del na VH Črni
gozd bodo stekla še dela na lokalni cesti Podljubelj-Završnik (na
Rebru), kjer se bo saniral skalni podor ter dva usada. Na cesti
Podljubelj-Matizovc (Pr-Gebnu) se bo saniral prepust. Okvirna
predračunska vrednost del znaša 80 tisoč evrov. S. K.

Regijska štipendijska shema
Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je kot
štipenditor objavila Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog za
izbor v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Gorenjske.
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem letu 2011/2012 glede na njihove potrebe po kadrih. Na
osnovi izbora delodajalcev in njihovih potreb po kadrih bodo
predvidoma jeseni objavili javni razpis štipendij za šolsko leto
2011/2012. Potrebe po štipendistih je treba oddati do vključno 17. junija 2011, skladno z navodili na spletni strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj). S. K.
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Radi pomagamo
ljudem v stiski

Zbiramo zamaške
za Gala

Župnijska Karitas Tržič Bistrica in Krajevna skupnost sta organizirali
dobrodelni koncert v Osnovni šoli Bistrica.

Konec novembra 2010 se je v vrtcu Deteljica začela akcija zbiranja plastičnih
zamaškov za šestletnega Gala. Gal je deček s cerebralno paralizo najtežje
stopnje. Zamaški se zbirajo za nakup njemu prirejenega avtomobila ter še
nekaj osnovnih prilagoditev, ki jih deček vsakodnevno potrebuje.

Franci Praprotnik
Bistrica pri Tržiču - Župnijska Karitas Tržič Bistrica in
Krajevna skupnost (KS) Bistrica sta pred časom organizirali prvi dobrodelni
koncert, ki je bil posvečen
materinskemu dnevu in
družini. Na koncertu je sodelovalo petnajst različnih
skupin, pevskih zborov,
glasbenikov, igralskih skupin in plesalcev. V goste
smo povabili tudi družino
Olip iz Sel na avstrijskem
Koroškem.
Po uvodnih pesmih je navzoče pozdravil domači župnik
Jože Gregorič, ki je tudi predsednik Karitas Tržič Bistrica.
Povedal je, da je Karitas namenjena najbolj revnim in
pomoči potrebnim ljudem v
Tržiču, ki jih ni malo. Obrazložil je, kako je prišlo do
ustanovitve Karitas in kako
bo deloval.

Navzoče je pozdravila tudi
predsednica KS Bistrica Vida
Raztresen. Krajevna skupnost je v preteklosti zagotovila prostor, kjer smo prostovoljci pripravljali pakete za
pomoči potrebne, predsednica pa je izrazila pripravljenost KS za sodelovanje tudi
vnaprej. Pozdravom se je pridružil tudi tržiški župan Borut Sajovic, ki je prav tako izrazil zadovoljstvo nad koncertom in ustanovitvijo Karitas v Bistrici in izrekel vso
podporo občine in njega
osebno. Občina Tržič je prispevala 250 evrov pomoči
Karitasu Tržič Bistrica.
Tajnica župnijske Karitas
Tržič Bistrica Nuša Meglič
je predstavila delovanje
organizacije v preteklosti in
načrte za naprej. Povedala
je, da gre za organizacijo
prostovoljcev, ki želijo delati
ljudem dobro, da organizacija deluje tudi v Tržiču in

povsod tam, kjer živijo ljudje, ki pomoč potrebujejo.
Karitas v Bistrici načrtuje
tudi svetovanje in pomoč v
stiskah. Zaenkrat bo to potekalo v pisarni KS Bistrica, v
Tržiču pa se s pomočjo Občine Tržič urejajo prostori
za delitev pomoči.
Na koncu koncerta so obiskovalci z velikim aplavzom nagradili nastopajoče. Povedali
so nam, da si takih prireditev
v Bistrici še želijo in tudi
organizatorji si želimo, da bi
koncert postal tradicionalen.
Nastopajoče smo po zaključku koncerta povabili na
skromno pogostitev in klepet,
žene in dekleta pa so ob odhodu dobile nageljčke. Vstop
na koncert je bil brezplačen.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za prispevke, ki ste
jih darovali, sodelavci Karitas
pa obljubljamo, da bo ta denar prišel v roke ljudem, ki so
pomoči najbolj potrebni.

Nataša Potočnik
Tržič - Akcija je takoj dobila
pravi odziv. Starši, otroci in
zaposleni so vsakodnevno
prinašali tudi večje količine
zamaškov. Na podlagi takega, meni neverjetno dobrega odziva soljudi sem se odločila, da akcijo razširim po
Tržiču ter okolici. Veliko
vlogo pri tem je imel tudi
naš Radio Gorenc, saj so
mojo pobudo vzeli resno ter
sproti objavljali zbirna mesta in vabili Tržičane, da se
nam pridružite v akciji. Odziv je bil res velik in je prišel
iz vse Gorenjske, po kateri
se je akcija kar hitro začela
širiti. V prvih štirih mesecih, kar akcija teče, smo Gorenjci zbrali skoraj 1100 kilogramov odpadnih plastičnih zamaškov, ki jih je že
prevzelo podjetje za reciklažo s Črne na Koroškem. Menim, da smo s tem naredili
nekaj zelo dobrega za dečka
Gala, njegovo družino, prav
tako tudi vsem drugim ljudem s posebnimi potreba-

Več o akciji ali drugih
informacijah lahko
dobite pri Nataši
Potočnik oziroma na
facebook strani:
"Zbiramo zamaške
za Gala".

Na obisku v VVZ Deteljica, z leve proti desni Galova
mamica Lilijana Bukovič, Gal Majšler, Nejc Pernuš, ki ima
tudi lažjo obliko cerebralne paralize, in njegova mamica ter
vodja akcije na Gorenjskem Nataša Potočnik.
mi, saj smo jim s tem dali
vedeti, da nam ni vseeno za
sočloveka in da jim znamo
stati ob strani in jim pomagati po svojih močeh.
Ker se zamaški hitro kopičijo, smo prišli že malo do
prostorske stiske, vendar
nam je na pomoč priskočil
župan in nam ponudil prostor za skladiščenje teh zamaškov do odvoza v gradu
Neuhaus ter mi za to, da
prepeljemo že zbrane zamaške, ponudil tudi delovno silo.

Vesela sem, da imamo v Tržiču skladišče teh zamaškov in
toliko dobrih src, ki nam vsak
dan pomagate in dodate svoj
kamenček v mozaik uspeha.
Akcija zbiranja zamaškov bo
predvidoma trajala do konca
letošnjega leta, tako da še
naprej vabljeni k sodelovanju in hvala, ker vam ni vseeno za sočloveka.
Več o akciji ali ostalih informacijah lahko dobite pri
meni ali pa si več ogledate
na facebook strani: "Zbiramo zamaške za Gala".

Tržič

Društvo invalidov Tržič vabi na enodnevni izlet
Pripravili smo različna darila
za birmance: posebne knjižne
ponudbe, Sveta pisma, spominke,
albume in ostale pozornosti za to
priložnost. Birmanci ne pozabite,
tudi z vabilom lahko lepo povabite
svojce na vaše slavje.

Društvo invalidov Tržič vabi vse svoje člane v petek, 27.
maja, na enodnevni izlet, kjer boste doživeli lepote narave in
kulturnih znamenitosti Obsotelja in Kozjanskega, popestrili
pa ga boste s kopanjem v Termah Olimia.
Prijave z vplačilom zbirajo do vključno petka, 20. maja. V
primeru premajhnega števila prijav izlet odpade. S. K.

Tržni dan v Tržiču

Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, Koper

Če še ne veste kaj bi podarili
za prvo Sveto Obhajilo, imamo
pripravljeno veliko knjižno ponudbo,
spominske knjige, albume za
fotograﬁje, nabožne izdelke; rožne
vence, križe, angelčke,...

Da bi Vam olajšali iskanje idej vas
as
vabimo v našo knjigarno, kjer boste v
miru izbrali primerno darilo, vabilo ali
pa voščilo za krst, prvo sveto obhajilo,
sveto birmo, poroko ali drugo slavje.
ob Gimnaziji na Koroški cesti 19
ponedeljek – petek 8.00 – 19.00
sobota
8.00 – 12.00
nedelja in prazniki

zaprto

Lepo darilo mladoporočencem je
knjiga, ki ju bo spremljala na njuni
poti; imate kaj izbrati! Ponujamo pa
tudi prelepe poročne sveče, poročne
kipce, dragocene slike, simbole
poroke ter ostala spominska darila.

Ne pozabite, pri darilih je pomembno predvsem, da darilo podarite iz srca.

V soboto, 14. maja, od 8. do 13. ure bo v atriju občine Tržič
tržni dan. Na stojnicah bodo prodajali obutev, rokodelske
izdelke iz lesa, gline in volne, ponudili domače dobrote in
kmetijske pridelke, bo pa tudi pokušina vin. Med gosti bo
tudi Mojstrska delavnica Kosmač z igrami skozi čas, ujetimi
v les. Ob 11. uri bodo nastopile mažoretke KD Plesne skupine mažoretk Trbovlje. Ves dan pa se bodo v velikem kotlu
pri Špeli kuhale prave tržiške bržole. S. K.

Foto: Tina Dokl, arhiv GG

Pomlad je že odprla vrata,
da nas popelje v čudovit,
pisan svet. Na stežaj so
odprta vrata tudi knjigarne
Ognjišče v Kranju za vse, ki
iščejo primerno darilo zase
in svoje najdražje.
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Varujmo okolje, ločujmo
Komunala Tržič je v prisotnosti občanov izvedla mini sortirno analizo ločevanja odpadkov. Z majem
bo obvezno tudi ločevanje biološko razgradljivih odpadkov.
Suzana P. Kovačič
Tržič - Z uvedbo ločenega
zbiranja odpadkov je Komunala Tržič začela v prehodu v
letošnje leto. "Vsa gospodinjstva so prejela zelene zabojnike z rumenim pokrovom
za odpadno embalažo. Občani so nam večkrat sporočili,
da so dodeljeni zabojniki za

bolj stiskajo in poskušajo
zmanjšati volumen odložene
odpadne embalaže. Ob ponovno prejetih informacijah,
da so zabojniki z rumenim
pokrovom še vedno premajhni in v dobri veri vseh stanovalcev na istem odjemnem
mestu, da zgledno ločujejo in
stiskajo embalažo, smo se
odločili, da ob njihovi priso-

"Vsak posameznik bi se moral zamisliti,
koliko prispeva k degradaciji okolja in nenazadnje
tudi k estetski podobi naše dežele, v kateri
živimo. Z mislijo na prihodnje generacije je
potrebno z odpadki preudarno ravnati že v tem
trenutku," je dejal Silvo Buček.
odpadno embalažo premajhni po svojem volumnu. Velikost zabojnika je bila preračunana skladno s povprečno
količino proizvedenih odpadkov na prebivalca v Sloveniji.
Občane smo že preko predstavitev po vseh krajevnih
skupnostih v občini pozvali,
naj odpadno embalažo čim

tnosti izvedemo mini sortirno analizo odložene odpadne
embalaže," je povedal Silvo
Buček, prokurist pri Komunali Tržič.
S takimi akcijami bodo nadaljevali do junija in s tem
na praktičnih primerih občanom prikazali, kako je potrebno ravnati z odpadki pri

Biološko razgradljivi odpadki med odpadno embalažo,
odloženi v plastično (!) vrečko

Rezultat mini sortirne analize odložene odpadne embalaže
je pokazal, da je preveč naložen zabojnik predvsem zaradi
nepravilno odloženih frakcij in nestisnjene odpadne embalaže.
odlaganju v zabojnike za
ločeno zbiranje odpadkov.
"Poleg tega bomo že maja
začeli z ločevanjem biološko
razgradljivih odpadkov, ki
jih bodo večstanovanjski
objekti zbirali v zabojnike
rjave barve. Stanovalci v individualnih hišah pa so se
lahko opredelili za kompo-

stiranje ali za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
v zabojnik rjave barve," je
povedal Silvo Buček in poudaril, da je biološko razgradljive odpadke potrebno zbirati ali v biološko razgradljive vrečke ali v papirnate
vrečke, nikakor pa ne v plastične vrečke.

Vse iz enega zabojnika: stiropor, polna embalaža,
steklenice, nestisnjena odpadna embalaža, kosovni odpadki,
nevarni odpadki, blago

V sako slovo je težko,
najtežje pa je zadnje slovo
od tistih, ki smo jih imeli radi
in so bili vse življenje
ali del življenja z nami ...

Dovolite, da vam v KOMUNALI TRŽIČ v težkih
trenutkih stojimo ob strani, vas razbremenimo
dodatnih skrbi ter poti. Za vas uredimo vse za
pogrebno slovesnost: pomagamo vam izbrati
pogrebno opremo, naročimo vence, žalne
šopke, fotografske storitve, pevce, uredimo
dokumente ter vse ostalo v zvezi s
pokopališkimi storitvami.

Za ureditev navedenega se lahko oglasimo
na domu ali se vi oglasite v naših prostorih
na Cerkveni ulici 10 v Tržiču.

Naša pogrebna služba je dosegljiva
24 ur na dan, in sicer na telefonskih številkah
04/5971 330 ali 031/503 871.

Več si lahko preberete na naši spletni strani

www.komunala-trzic.si.

Pooblaščena agencija Vedamix d.o.o.,
Cesta Ste Marie aux mines 15, Tržič, T: 04/59 20 180, F: 04/59 61 158
PE Kranj, Kidričeva c. 2, T: 04/281 70 00, F: 04/281 70 10
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Mladi
Z besedo jim je vzbudila
ljubezen do Tržiča
Suzana P. Kovačič
Tržič - Draga Koren je na povabilo direktorice Centra za
socialno delo Tržič Ljupke
Cahunek pogosto prihajala v
Mladinski center Tržič.
"Z direktorico se poznava
že nekaj let, ker sem bila
deset let prostovoljka v
Domu Petra Uzarja v Tržiču. Vedela je, da rada sodelujem, da imam zelo rada
otroke, poleg tega me je zanimalo, kaj vse delajo v
mladinskem centru, kaj
jim center nudi, kako se
tam počutijo. Počasi smo

se zbližali, mladi so začeli
poslušati, ko sem jim pripovedovala o zgodovini Tržiča z namenom, da jim
vzbudim zanimanje in ljubezen do kraja, kjer prebivajo. Zdi se mi, da so nekaj
le odnesli od tega. Zadnje
čase ne hodim več tako pogosto zaradi zdravstvenih
razlogov in zaradi let, kadar
pa me povabijo, se zelo
rada odzovem; kot danes,
ko praznujejo šesto obletnico delovanja mladinskega
centra," je povedala Draga
Koren, ki je, kot je še poudarila, pristna Tržičanka.

V Mladinskem centru Tržič so se zahvalili Dragi Koren za
vse, kar je dobrega storila za mlade. I Foto: Tina Dokl

Mladim ponudijo roko
V Mladinskem centru Tržič so upihnili šesto svečko. "Naš skupen namen je, da z roko v roki mladim
generacijam pokažemo smer, ki je lažja ali pa včasih zahteva le malo strpnosti. Pa ne, da imamo
vedno prav. Radi jim prisluhnemo in skupaj z njimi iščemo rešitve," je dejala Ljupka Cahunek.
Suzana P. Kovačič
Tržič - Mladinski center
(MC) Tržič je odprt vsak delovni dan od 12. do 16. ure in
kot je povedala vodja centra
Tanja Alič, ga povprečno
obišče deset otrok in mladostnikov na dan, starih od
šest do štirinajst let. "Vrata
imamo odprta za vse otroke,
ki se želijo družiti z nami,
pogoj je le ta, da prvič pridejo skupaj s starši in da starši
s tem soglašajo," je razložila
Aličeva. Kot smo izvedeli na
praznovanju šestega rojstnega dne MC Tržič 20. aprila,
se pri njih vedno kaj dogaja.
"Organiziramo številne delavnice, zunanje aktivnosti,
izlete in tudi tabore, lani
smo bili na Kolpi. Vsak dan
od 12. do 14. ure nudimo
učno pomoč, kdor jo potrebuje," je povzela vodja centra, ki se je ob tej priložnosti
zahvalila tudi prostovoljkama Karmen Koblar in Jasni
Beganović, ki sta zelo predani delu z mladimi.
Za šesti rojstni dan so obiskovalcem pripravili kulturni
program, v katerem je prevladoval ples, orientalski in
tako imenovani "shuffle", pa
tudi "beatbox". Zbranim je
prijazne besede namenila tržiška podžupanja Andreja
Potočnik: "Takoj ko sem stopila v prostor, sem začutila

Šest svečk na rojstnodnevni torti za šesti rojstni dan I Foto: Tina Dokl
energijo, povezanost v eno
veliko družino. Tega se ne da
opisati, to se samo čuti. Na
vas je, da čim bolj držite skupaj, da se imate radi, da drug
drugemu pomagate. To je
največ, kar lahko storite."
Podžupanja je še dodala, da
se na Ravnah obnavlja večji
in primernejši prostor za dejavnost MC Tržič: "To je velik korak k temu, kar občina
dejansko podpira."
"Poleg redne dejavnosti, ki
jo izvajamo v prostorih Cen-

tra za socialno delo Tržič,
izvajamo tudi preventivni
program za otroke in mladostnike v prostorih mladinskega centra. Pravijo, ko
majhen otroček pade, mu
damo roko. Kaj pa, ko pade
večji otrok? S preventivnimi
programi tudi nekoliko večjemu otroku in mladostniku podamo roko, ko pade.
Lahko se zaplete v ljubezni,
v šoli ali pa doma s starši.
Kako je dobro, da ima nekoga, da mu te stiske, dokler

so še majhne, zaupa. Da ne
gre na ulico ali v slabo družbo, ki bi ga lahko popeljala
na slabo pot. To je naše
osnovno poslanstvo, ki ga
uresničujemo ekipa zaposlenih v naših prostorih
Centra za socialno delo," je
dejala Ljupka Cahunek, direktorica Centra za socialno
delo Tržič in poudarila, da
pa je mladinski center namenjen pravzaprav vsem
otrokom in mladostnikom,
ki se radi družijo.

Najboljše v ekologiji

Premiera filma Partizana

Neža Terziev, Maruša Bešter in Maša Remškar so postale regijske prvakinje
v ekoznanju. Maša se je izkazala še z nalogo Blata - mokrišče ali smetišče?

Amaterska filmska produkcija Pristava Pictures je po osmih letih spet
posnela film z naslovom Partizana.

Ana Hartman

Uroš Bodlaj

Križe - Osnovna šola Križe je
uspešno sodelovala tudi na
letošnjem Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju. Skoraj
štiri tisoč učencev od šestega
do osmega razreda s 170 ekošol je odgovarjalo na vprašanja o biotski raznovrstnosti,
podnebnih spremembah in
učinkoviti rabi energije, med
devetnajstimi sodelujočimi
ekipami z Gorenjskega pa so
se najbolj izkazale Slončice z
OŠ Križe: Neža Terziev, Maruša Bešter in Maša Remškar. Na šoli so se na Ekokviz
pripravljali mesec in pol. Z
mentorico Moniko Košir so
proučili učno gradivo in se o
temah pogovorili, dodatne informacije pa so poiskali še na
internetu in v knjižnici.
OŠ Križe je ekošola že četrto
leto, njeno poslanstvo pa
uresničujejo z različnimi dejavnostmi. Na šoli potekajo
zbiralne akcije papirja, plastičnih zamaškov in pločevine, vsako leto pripravijo obsežno čistilno akcijo, tako za-

Križe - Prvi film z naslovom Poslednji boj je bil posnet leta 2002 in so ga občudovali občani občine Tržič ter širše po Sloveniji,
poleg tega je dobil odlično
kritiko na amaterskem
filmskem festivalu TRAKulja. Zaradi takšnega uspeha

Neža Terziev, Maruša Bešter in Maša Remškar
posleni kot učenci pa so ponosni na projekt oživljanja
bližnjega mokrišča Blata, ki
ga je pod mentorstvom Božene Perko zasnovala že omenjena Maša Remškar. Projekt z naslovom Blata - mokrišče ali smetišče? je bil na
nedavnem regijskem srečanju mladih raziskovalcev najboljši v kategoriji Ekologija z
varstvom okolja. Mokrišče
Blata je bilo pred nekaj desetletji pester ekosistem s šte-

vilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, Maša pa je v
nalogi želela raziskati, v kakšen stanju je danes, ter oceniti kakovost vode potokov
Blata in Polana, ki ga napajata. Ugotovila je, da mokrišče
zaradi zasipavanja ter onesnaževanja izgublja vrednost
in pomen, v primeru komunalne ureditve bližnjega naselja pa bi bilo primerno
okolje za izobraževanje tržiških učencev.

smo se člani produkcije
Pristava Pictures odločili
posneti nov film, katerega
zgodba se prepleta okrog
dveh preprostih fantov, ki
hote ali nehote vstopita v
vrste Partizanov.
Film je poln komičnih prizorov in je na svojo nedavno premiero v Kulturni
dom Križe privabil okoli

230 obiskovalcev. Dvorana
je bila polna smeha in je
pokala po šivih. Glavni producent Igor Šober in oba
glavna igralca Sašo Fuchs
ter Uroš Bodlaj, ki smo
tudi ustanovitelji produkcije Pristava Pictures, pa obljubljamo, da glede filmske
produkcije še nismo rekli
zadnje besede ...
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Okolju prijazna šola

Varno v prometu
Suzana P. Kovačič

V Osnovni šoli Tržič so na dan Zemlje na prireditvi prikazali bogato ekološko dejavnost,
od delavnice Od ovce do volne do predstavitve planšarskih jedi ...
Suzana P. Kovačič
Tržič - "Dvanajst let smo bili
vključeni v projekt Eko šola.
Zdaj gremo svojo pot, imamo svoj šolski projekt Okolju prijazna šola, za katerega
so učenci sami oblikovali
tudi zastavo," je povedala
Irena Žnidarič, koordinatorica projekta Okolju prijazna šola v Osnovni šoli Tržič.
Na svetovni dan Zemlje,
22. aprila, so pripravili bogat in raznolik program. "V
okviru ekološke dejavnosti
na šoli smo pripravili tri
sklope: stojnice, na katerih
so bile predstavitve ekoloških izdelkov, številne delavnice in pomladanski festival, na katerem so se predstavili učenci z različnimi
talenti," je povzela Žnidaričeva. Predstavitve na stojnicah so imeli Društvo Ajda
Slovenija, Čebelarsko društvo Tržič, Društvo Svit, na
eni od stojnic je devetošolec
Miha Janc kuhal masovnek.
Frančiška Meglič je na delavnici Od ovce do volne
predstavila, kako se prede
na kolovrat. "Kolovrat je leta
1942 naredil Franc Kurnik,"
je povedala. Poleg je bil prikaz naravnega barvanja vol-

Frančiška Meglič je na delavnici Od ovce do volne predstavila, kako se prede na kolovrat.
ne iz rastlin, ki rastejo pri
nas. V OŠ Tržič - Podružnični šoli Podljubelj pa
uspešno deluje Čebelarski
krožek. "Šola ima svoj čebelnjak, krožek v povprečju
obiskuje deset do dvanajst
otrok. Da smo pri delu zelo
uspešni, dokazujejo tudi
najvišja mesta na lanskem
državnem tekmovanju," je
povedal mentor krožka Cve-

to Frelih. Med predstavitvami ob Dnevu Zemlje so bile
tudi domače živali, ki so jih
učenci prinesli od doma, pa
tudi bolj eksotične živali,
nekdanji smučar Bojan Križaj je prinesel kače. Prišli so
tudi iz društva Tačke pomagačke, za zavetišče Gmajnica pa so zbirali vse, kar bi
lahko prišlo prav zapuščenim živalim.

Na spomladanskem festivalu,
na katerem učenci predstavijo svoje talente, od glasbe, plesa do dramskih nastopov, je
nastopila tudi skupina petošolcev, sošolcev, ki so na Orffove inštrumente zaigrali avtorsko pesem Made in China.
Skupina imena (še) nima, v
njej pa sodelujejo Nuša Dovžan, Tadeja Pernuš, Tara Perko, Jure Slapar, Jure Meglič.

Mi in vi za otroke v deželi domišljije
Pred dobrim letom smo na Osnovni šoli Tržič ustanovili šolski sklad. Ta je bil glavni razlog za čudovito
prireditev v četrtek, 24. marca, ki smo jo poimenovali Mi in vi za otroke v deželi domišljije.

Prireditev v Dvorani tržiških olimpijcev je bila domišljijsko obarvana. Tekmovalci z matične šole in
obeh podružnic, Loma in
Podljubelja, so nas popeljali
v domišljijski svet najbolj
znanih pravljic (Rdeča kapica, Pepelka, Sneguljčica ...).
"Tekmovanje" so popestrili
glasbeno plesni nastopi bivših učencev OŠ Tržič. Tako
so nastopili Romana Kranjčan, Tomaž Ahačič, ansambel Zarja, plesalci Blejskega
plesnega studia in Plesni
klub Tržič. Za smeh so poskrbeli voditelji Alenka Dolenc, Boštjan Meglič-Peška
in Grega Janežič. Z vstopnino in srečelovom smo za
šolski sklad zbrali 2097 evrov, župan Občine Tržič Borut Sajovic pa je v imenu občine dodal še 300 evrov.
Še nekaj besed o šolskem
skladu, ki je v razmeroma
kratkem času upravičil svoj
obstoj. Šolski sklad pridobiva sredstva s prostovoljnimi
prispevki občanov, z donacijami, zbiranjem odpadnega
papirja, kartuš, s prireditvami za širšo javnost ... Namen šolskega sklada je, da z
zbranimi sredstvi omogoča

Foto: Tina Dokl

Martina Klemenčič

izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Tako so
sredstva sklada namenjena
nakupu didaktičnih sredstev
in pripomočkov, nakupu
nadstandardne in sodobnejše opreme, namenjamo jih
dodatnemu izobraževanju
nadarjenih učencev, spodbujanju razvojne in raziskovalne dejavnosti, za prevoze

otrok na razna tekmovanja,
za pomoč socialno šibkim
učencem ... Šolski sklad je
torej namenjen našim otrokom, ne samo mojim, tvojim, ampak vsem, ki obiskujejo to šolo. Predvsem je pomemben zato, ker spodbuja
vrline, kot sta prijateljstvo in
solidarnost. Prepričana sem,
da z vsakim darilom, zneskom pomagamo našim
otrokom in jih učimo nese-

bičnosti, ki jo v sedanjem
svetu tako zelo pogrešam.
Nikoli ne pozabimo na modre besede, da se preživljamo s tistim, kar dobimo,
toda življenje ustvarjamo s
tistim, kar dajemo. S prireditvijo smo dokazali, da Tržičani znamo stopiti skupaj,
odpreti srca in da smo sposobni prispevati svoj delček
v mozaik življenja naših
otrok.

Tržič - Tomaž Hafnar, policist Postaje prometne policije PU Kranj, je nedolgo nazaj obiskal osnovni šoli Bistrica in Tržič. Učencem je
predstavil svoje delo in
opremo, s katero izvaja naloge varnosti cestnega prometa. V sproščenem pogovoru jih je policist opozoril
in seznanil na pravila varne-

ga obnašanja v prometu,
predvsem varne vožnje s kolesom v prometu ter kako
pomembno je uporabiti varnostno čelado in biti viden v
prometu. Otroci so bili zelo
veseli sproščenega vzdušja
in so imeli veliko vprašanj.
Ob zaključku so si ogledali
policijsko motorno kolo in
tudi sami preizkusili, kako
delujejo policijska sirena in
modre luči.
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Suzana P. Kovačič
Podljubelj - Igralska skupina Kulturno-umetniškega
društva Podljubelj je nedolgo nazaj premierno uprizorila avtorsko črno komedijo
Ko inšpektorji obmolknejo.
Anže Bizjak je o avtorskem delu razmišljal že nekaj let, za soavtorstvo pa
navdušil še Kristino Bogataj, Anžeta Mikuliča in
Marka Nemca. V črni komediji spremljamo življenje vampirske družine; očeta Viktorja, njegovega sina
Vladimirja in sluga Gustava. Oče je zadnje čase zelo
posivel zaradi svojega edinca, ki bi se, glede na svoja
leta lahko že zresnil in si
našel primerno ženo za krvno nasledstvo. Zvesti sluga
Gustav skrbi za očeta in
sina, hkrati pa vse težje prikriva svoje pomanjkljivosti.
Vsem trem življenje grenijo
pokojninski inšpektorji, saj
njihov sistem številk kaže, da oče že nenormalno

dolgo prejema pokojnino.
Inšpektorjev se uspešno
znebijo, enkrat pa pride na
obisk inšpektorica in sin jo
povabi na večerjo ...
Anže Bizjak igra očeta Viktorja, Anže Mikulič sina Vladimirja, Marko Nemc se je
vživel v vlogo sluge Gustava,
Jerca Starc je inšpektorica
Emilija, Bojan Rejc inšpektor Goran, Kristina Bogataj
inšpektorica Liza in Irena
Udovč je starka. Večinoma
so študentje in večinoma domačini, ki "radi stopijo na
oder predvsem za svoje veselje", kot je povedala predsednica KUD Podljubelj Irena
Udovč. Črno komedijo Ko
inšpektorji obmolknejo sta
režirala Anže Bizjak in Bojan Rejc. Kostume je sešila
Tjaša Kidrič, nekaj so jih našli v domačih omarah tudi
igralci, scena je delo Anžeta
Bizjaka, Draga Ahačiča, Dominika Dobovška, Roberta
Perka in igralcev. Za luč, zavese, zvočne in ostale efekte
je poskrbel Jurij Turk.

Povezuje jih svet barv,
čopiča in platna
V Paviljonu NOB je bila v zadnjih aprilskih dneh na ogled razstava likovnih del članov Kulturnega
društva tržiških likovnikov in tečajnikov Ljudske univerze Tržič.
Suzana P. Kovačič
Tržič - Osemnajst avtorjev
se je s skupaj petintridesetimi izdelki poklonilo večinoma naravi v vsej njeni lepoti. V umetnost slikarstva je
razstavljavce popeljal slikar
Vinko Hlebš, ki je oceno
razstavljenih del dal v presojo obiskovalcem razstave, a
k temu hitro dodal, da je tečajnike kar dosti sekiral.
Kulturno društvo tržiških
likovnikov združuje petindvajset članov treh generacij, ki jih povezuje svet barv,
čopiča in platna. Svojo
skupno umetniško pot so
začeli kot tečajniki na Ljudski univerzi Tržič 2006, njihova volja, ideje, delo in uspeh pa so prerasli vsa pričakovanja. Decembra 2009 so
se povezali v Kulturno društvo tržiških umetnikov,
predsednica je Francka Globočnik. Med tečajniki je bilo
v šolskem letu 2010/11 tudi
devet osnovnošolcev, med
njimi Maja Drinovec, ki se

Foto: Tina Dokl

Ko inšpektorji
obmolknejo

je z motiviko narave predstavila tudi na razstavi. "Že
od majhnega rada rišem,
zato sem mamico tudi prosila, če lahko obiskujem tečaj," je dejala Maja, Vinko

Hlebš pa je dodal, da je imel
v tem šolskem letu tri skupine vseh generacij.
Odprtja sta se udeležila tudi
direktorica Ljudske univerze Tržič Metka Knific, ki je

zelo naklonjena temu projektu, in župan Borut Sajovic, ki je povedal: "Čestitam
predsednici društva, da je likovnike z bogatimi darovi
spet združila."

Začarala ga je švedska pokrajina
V Galeriji Atrij občine Tržič je do 18. maja na ogled fotografska razstava Karla Pesjaka z naslovom
Švedska.
Suzana P. Kovačič

Na generalki v dvorani v Podljubelju ... I Foto: Matic Zorman

www.gorenjskiglas.si

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore
je pred nami še drugi del uspešnice.
V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca,
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način
in vam hkrati ponuja veliko idej
za obisk gora.
Knjigo lepo dopolnjujejo
čudovite fotografije,
dodani so tudi
zemljevidi.

Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.
Knjigo lahko kupite na sedežu Gorenjskega glasa,
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali
po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Tržič - "Razstave v Galeriji
Atrij se letos kar vrstijo," je
kustos Tržiškega muzeja
Aljaž Pogačnik sredi aprila
napovedal odprtje še ene
imenitne razstave. Karlo
Pesjak, po rodu iz Kovorja,
ki že štiri desetletja živi na
Švedskem, predstavlja fotografije pod skupnim imenom Švedska.

za dobro fotografijo treba
biti potrpežljiv - čeprav v
avtu - pripoveduje fotografija z naslovom Severnica in
cirkumpolarne zvezde, pri
kateri je avtor navedel čas 6
ur in 45 minut.
Karlo Pesjak se s fotografijo
ukvarja od leta 1976. Desetletje zatem je postal fotograf
leta na Švedskem, leta 1989
je pridobil naziv mednarodnega fotografskega moj-

Karlo Pesjak je uveljavljen v krajinski fotografiji.
Tudi na tej razstavi prikazuje svoje videnje
narave, ki jo z vsakim izletom bolj spoznava
in se iz nje uči. Fotografske motive išče povsod,
kjer le more: na vrhovih planin, v meglenih
zasneženih dolinah, na izvirih potokov in rek.
Na razstavi je šestindvajset
fotografij, vsaka pripoveduje svojo zgodbo ... planšarici
z več vrst sira, severna jelena, čemaž, severni polarni
sij, planšarija Mittäkläppen
v pokrajini Härjedalen,
medvedje jezero ... "Narava
mi zelo leži, za dobro fotografijo tudi prespim v avtu
in zgodaj zjutraj vstanem,
da vidim, če je zunaj kaj lepega, da posnamem motiv,"
je dejal Karlo Pesjak. Da je

stra. Je eden izmed tridesetih članov švedskega kluba Photonatura, v katerem
se družijo krajinski fotografi. Udeležuje se raznih
samostojnih in skupinskih
tematskih razstav in evropskih fotografskih srečanj,
kjer je osvojil že več visokih priznanj, hkrati pa tudi
organizira predavanja z diapozitivi o Švedski, Norveški,
Sloveniji in drugih državah
sveta.

Karlo Pesjak pred fotografijo, ki jo je poimenoval Zviti lisjak.
Fotografija je nastala v pokrajini Blekinge, Höghult. I Foto: Tina Dokl

"V tem hitrem tempu, svetu brezkofeinske
kave in prometnih zamaškov, prevečkrat
pojmujemo lepoto narave za samoumevno. Na
srečo še vedno obstajajo ljudje na tem širnem
svetu, ki znajo videti to lepoto in jo delijo z
nami, tako kot to dela fotograf Karlo Pesjak," je
na odprtju razstave dejal kustos Aljaž Pogačnik.
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Z glasbo veselo v pomlad
Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov iz Tržiča je letos gostila osnovna šola Bistrica.
Anka Bulovec
Tržič - Na tradicionalnem
Spomladanskem koncertu,
ki je potekal aprila, se je
predstavilo šest otroških in
mladinskih zborov iz Tržiča
in bližnje okolice. Poleg prijetnega druženja ob glasbi je
bistvo dogodka pravzaprav
letni pregled dela, znanja in
napredka na področju otroškega in mladinskega zborovskega petja. Spomladanski koncert, kjer vsako leto
organizacijo prevzame Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava
Tržič s pomočjo tržiške občine in tržiške zveze kulturnih
organizacij, ni tekmovanje,
vendar v goste vedno povabijo strokovnjaka, ki oceni letno delo. Strokovni spremljevalec tokratne prireditve je
bil Karli Leskovec iz Domžal.
Vsi nastopajoči so se predstavili s po štirimi skladbami in
sicer umetno pesmijo slovenskega avtorja, napisano
za otroški ali mladinski zbor,
s slovensko ljudsko pesmijo

Otroški zbor OŠ Križe, ki ga vodi zborovodkinja Simona Kralj.
v priredbi ali izvirni obliki, s
pesmijo po lastni izbiri, ki je
napisana za otroški ali mladinski pevski zbor in
''tržiško'' pesmijo po lastni
izbiri. Pri otroških zborih so
bile lahko vse skladbe izvedene z inštrumentalno sprem-

Otroški pevski zbor OŠ Tržič pod vodstvom zborovodkinje
Mateje Ušeničnik.

ljavo, pri mladinskem zboru
pa sta morali biti dve skladbi
izvedeni brez spremljave in
ena izmed njiju je morala
zveneti večglasno.
Pod vodstvom zborovodkinje Marjete Čimžar so prvi zapeli otroci pevskega zbora

Delček nastopa dramskega
krožka OŠ Bistrica

POŠ Kovor (OŠ Bistrica).
Pod njeno taktirko sta se
predstavila še dva zbora otroški ter mladinski pevski
zbor OŠ Bistrica, ki sta prav
tako požela velik aplavz skorajda do zadnjega kotička
polne šolske avle. Nastopila
sta tudi otroški ter mladinski
pevski zbor OŠ Tržič, katerega vodi zborovodkinja Mateja Ušeničnik, pod vodstvom
zborovodkinje Simone Kralj
pa se je predstavil Otroški
pevski zbor iz OŠ Križe. Za
spremljavo na klavirju so poskrbeli Alja Pešak, Martin
Pernuš in Rok Tit Rozman,
inštrumentalno pa so blesteli tudi učenci - Katja Tišler
Sušnik, ki je igrala kljunasto
flavto, kitaro Manca Perko
ter bongo Jaka Pogačnik. Za
smeh so poskrbeli otroci
dramskega krožka OŠ Bistrica, program pa je povezovala
Marja Bohinjec.

Izobraževanje odraslih
Metka Knific
Tržič - Ko govorimo o izobraževanju odraslih, je najprimernejše izobraževanje
tako, ki je fleksibilno. To pomeni, da upošteva individualne potrebe posameznika,
njegove sposobnosti, stališča, želje, vrednote itd. Le
takšno izobraževanje bo namreč imelo podlago v notranji motivaciji, ki je ključnega pomena za dolgoročno
vztrajanje posameznika v
izobraževalnih programih
in njegovo spopadanje s
frustracijami.
Človek je dandanes izpostavljen veliki količini novih
informacij. Srečujemo se s
pojavom globalizacije izobraževanja, kar pomeni, da
potreba po vseživljenjskem
izobraževanju postaja vse
bolj razširjena. Pri tem je
ena ključnih nalog šole, da v
času formalnega šolanja posameznika razvojno preo-

brazi ter povzroči prehod iz
zunanje motivacije v notranjo. Velja namreč, da se bo
posameznik, ki mu je šola
privzgojila ljubezen do spoznanja in znanja, kar pomeni "ljubezen" do odkrivanja
neznanega, izobraževal vse
življenje.
Znanja, veščin in spretnosti
ni nikoli preveč in nikoli v
življenju ni prepozno, da bi
se človek začel ukvarjati s
čim novim ali pa da bi dokončal že v preteklosti zastavljeno pot. Zato na Ljudski
univerzi Tržič skrbimo za
nadaljevanje razvoja lokalnega andragoškega središča s
celostno ponudbo v izobraževanju odraslih in se borimo
za uresničevanje koncepta
vseživljenjskega učenja.
Želimo si novih izzivov, novih spodbud in novih znanj,
k iskanju novega pa spodbujamo tudi vse naše sodelavce in udeležence izobraževanj.

Fotografija iz strokovnega izleta: ogled Tovarne Krka,
Grada Otočec, Galerije Božidarja Jakca in obisk prve
Cvičkove princese v Jablancih pri Kostanjevici.

Tržič

Sprejemni izpiti za glasbeno šolo
Glasbena šola Tržič sprejema prijave na sprejemni preizkus
glasbenih sposobnosti za vpis v šolsko leto 2011/12. Prijave
bodo sprejemali v pisarni glasbene šole v torek, 10. maja, od
9. do 18. ure in četrtek, 12. maja, od 9. do 18. ure v oddelke
klavir, godala (violina, viola, violončelo), harmonika, diatonična harmonika, trobila (trobenta, rog, pozavna, tuba), kitara, pihala (kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon), petje, tolkala. Sprejemni preizkus bodo kandidati opravljali v
petek, 27. maja, od 17. ure dalje po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski šole. Brez preizkusa glasbenih sposobnosti pa vpisujejo v predšolsko glasbeno vzgojo otroke, rojene leta 2006, v glasbeno pripravnico pa otroke, rojene leta
2005, do zasedbe oddelkov. S. K.

Veliki spomladanski koncert

Orffova skupina, ki je spremljala otroški zbor OŠ Tržič.

Številni obiskovalci so bili nad nastopi navdušeni.

Navdušil je tudi Mladinski pevski zbor OŠ Bistrica.

Foto: Matej Slabe

Otroški pevski zbor POŠ Kovor pod vodstvom Marjete Čimžar

Pihalni orkester Tržič vas vabi na veliki spomladanski koncert, ki bo v petek, 27. maja, ob 20. uri v Dvorani tržiških
olimpijcev. Koncert bo posvečen rock in pop glasbi v preobleki za pihalni orkester, gost večera bo pevec Rok Ferengja.
Vstopnice so v predprodaji v Turistično promocijskem in informacijskem centru Tržič. S. K.

Tržiški glas, petek, 6. maja 2011

10
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Tek po ulicah Tržiča
V petek, 27. maja, bo "za stolpnico" v Tržiču start petega
teka po ulicah Tržiča v organizaciji Športne zveze Tržič in
Vrtca Tržič. Prijave bodo sprejemali v četrtek, 26. maja, na
naslovu Športne zveze Tržič, na GSM 051/354 064 ali 05/90
10 313, po faxu na 05/90 10 316 ali po e-pošti sportna.zveza.trzic@t-2.net. Prijava mora vsebovati priimek in ime tekmovalca ali tekmovalke, letnico rojstva in kategorijo, za katero se prijavlja, vrsta teka ter naziv organizacije, za katero
nastopa. Možnost prijave bo tudi na dan tekmovanja od 16.
do 17. ure v "prijavnici". Družine z otroki bodo tekle na 400
metrov, start bo ob 18. uri, start za rekreativni tek v dolžinah
1600 in 2400 metrov bo ob 18.20, start za tek na 10 tisoč
metrov, ki šteje tudi za državno veteransko prvenstvo v
cestnih tekih, pa bo ob 18.35. S. K.

Začetek alpinistične šole
Alpinistični odsek Tržič vabi k vpisu v Alpinistično šolo. Informativni sestanek bo v četrtek, 12. maja, ob 19. uri v prostorih Planinskega društva Tržič na Balosu 4. Vabijo vse, ki
radi zahajate v gore in bi radi spoznali veščine hoje in plezanja v gorah. S. K.

Diploma za Janeza Brzina

Foto: Matej Slabe

Na prireditvi Naj športnik Tržiča je župan Borut Sajovic podelil diplomo Občine Tržič Janezu Brzinu. Slednji je bil namreč
decembra, ko so se na slavnostni akademiji podelila priznanja, zaradi bolezni odsoten. Janez Brzin je v šport kot športni
delavec vključen že več kot petdeset let. Bil je med ustanovitelji hokejske sekcije, v sedemdesetih letih je bil član in predsednik športne komisije pri Zvezi sindikatov Občine Tržič,
kasneje je deloval v organih TKS Tržič, nato pa se je zaposlil
na Športni zvezi Tržič, kjer je deloval 25 let. Več kot trideset let
deluje tudi na področju smučarskega športa in že več kot
dvajset let je predsednik Skakalne sekcije SK Tržič, od leta
2005 pa opravlja naloge predsednika NSK Tržič Trifix. M. B.

Župan Borut Sajovic je podelil diplomo Janezu Brzinu.

Šlibarju Bloudkova plaketa za življenjsko delo

Foto: Gorazd Kavčič

Natanko pet desetletij, odkar je Jože Šlibar iz Kovorja na
skakalnici v Obersdorfu postavil svetovni rekord, saj je
skočil 141 metrov, je na slovesni prireditvi v Ljubljani prejel
Bloudkovo plaketo za življenjsko delo. Neustrašni Jože, ki se
je rodil 18. marca leta 1934, je s svojim dosežkom v domačih športnih krogih sprožil pobudo, da se uresniči Bloudkova želja - izgradnja 160-metrske skakalnice v Planici. Leta
1969 je začel delovati v tekmovalnem odboru Organizacijskega komiteja Planica. Pomagal je pri pripravah skakalnic
za tekmovanje, bil je vodja odskočne deske. V tekmovalnem
odboru je delal polnih 30 let, od 1969 do 1999. Za svoje
športne dosežke je prejel številna priznanja, seveda pa je bil
letos ponosen tudi na Bloudkovo plaketo, ki jo je prejel na
predlog OŠ Bistrica, Podružnične šole Kovor in Občine Tržič.
"Nagrada mi veliko pomeni, saj sem Stanka Bloudka poznal, vesel pa sem, da tudi mladi vedo za moj rekord," je po
podelitvi povedal Jože Šlibar. V. S.

Jože Šlibar je prejel Bloudkovo plaketo za življenjsko delo.

Pod Kriško začetek pokala
Z gorskim tekom pod Kriško goro se je začel letošnji Gorenjski pokal v rekreativnih tekih. Najhitrejša
sta bila znova Boštjan Hrovat in Valerija Mrak.
Maja Bertoncelj
Križe - Na velikonočni ponedeljek so bili prvič letos na
startu tekači, ki nastopajo v
Gorenjskem pokalu v rekreativnih tekih. Pokal se je začel s tradicionalnim gorskim tekom pod Kriško goro
za osemnajsti memorial
Janka Likarja, ki poteka v
organizaciji Planinskega
društva Križe.
Sto dvanajst tekačev se je
pomerilo na 6,9 kilometra
dolgi progi s startom v Križah in ciljem pri Planinskem zavetišču v Gozdu.
Vlogo favorita je s časom 30
minut in 13 sekund upravičil Boštjan Hrovat (THB) iz
Begunj, ki je po novi zmagi
povedal: "Od starta do cilja
sem tekel svoj tempo. Začel
sem kar hitro in konkurenca

Na startu je bilo sto dvanajst tekačev.
je ostala zadaj. Zmaga ni
bila vprašljiva." Marjana Zupančiča (KGT Papež) je pre-

Domačina Pavel Erlah in Janez Ambrož sta slavila vsak
v svoji kategoriji.

enotna tekača, velika prijatelja, ki skupaj trenirata enkrat na teden. "Če se pripravljava na maraton, pretečeva tudi po 30 km, trikrat
okrog Brda," je pojasnil Janez Ambrož, letnik 1939, ki
je pretekel že okrog trideset
maratonov. Še več, šestinštirideset, jih ima za sabo devet let mlajši Pavel Erlah:
"Trenutno se pripravljam za
maraton v Radencih, tako da
tečem večinoma samo ravnino. Preteči dobrih 42 km
mi zaenkrat še ne predstavlja problema." Tako Janez
kot Pavel sta redna udeleženca Gorenjskega pokala v
rekreativnih tekih, v sklopu
katerega bo letos enajst tekem. Tekači se bodo v tržiško občino znova vrnili 21.
avgusta, ko bo tek po Dovžanovi soteski.

hitel za minuto in pol, še
slabo minuto več pa je zaostal tretji Marko Pintar (ŠD
Sorica). Pri ženskah je s časom 37 minut in 59 sekund
slavila Valerija Mrak (ŠD
Koloka, AD Posočje) pred
Petro Race (AD Bled) in Klaro Lekše (TSK Valkarton Logatec). "Na startu sem imela
veliko treme, saj je bila to
moja prva letošnja tekma.
Po ravnini je šlo, v klanec pa
ne. Počutje ni bilo najboljše," je dejala Valerija Mrak
iz Gorenje vasi.
Teklo je tudi kar nekaj domačinov, med njimi sta bila
člana TK Tržiške strele, sicer doma iz Križev, Pavel Erlah in Janez Ambrož. Prvi je
bil najboljši v kategoriji nad
60 let, drugi pa nad 70 let.
"Zadovoljna sva z današnjim nastopom," sta bila

Do treh medalj na državnem
prvenstvu v ju jitsu
Mišo Radovančević
V Šempetru je 16. aprila potekalo državno prvenstvo v
ju jitsu borbah. Člani Meiyo
Rei Jitsu (MRJ) Tržič smo se
tekmovanja udeležili s tremi
člani, ki so vsi osvojili medalje. Žiga Frelih je zasedel
prvo mesto med kadeti nad
81 kilogramov, Miha Korez
tretje mesto med člani do 85
kilogramov in Aljoša Paurević tretje mesto med člani
do 94 kilogramov.
Nepričakovan uspeh mlade
tržiške sekcije je izredna nagrada za njeno zavzeto delo
in kratkotrajen obstoj, saj se
je sekcija izoblikovala šele
lani pod okriljem JK Triglav
Kranj. Posebnost MRJ je, da
so člani izključno Tržičani, ki
so med seboj v klubu delujejo na izredni entuziastični in
volonterski ravni, kot velika
družina. Vodstvo MRJ si prizadeva, da člani delujejo tudi
na drugih področjih, kultur-

Foto: MRJ Tržič

Tržič

Z leve proti desni: Žiga Frelih, Mišo Radovančevič, Miha
Korez in Aljoša Paurević

nih, dobrodelnih, predvsem
pa da nadaljujejo osebni izobraževalni razvoj v športu kot
v zasebnem življenju.
Častna in spoštovana pot
(Meiyo Rei Jitsu) in slogan
sekcije "to je to, kar smo, in
pot, ki smo jo izbrali" se je
pokazala za vse nas kot prava smer in fantastičen uspeh na državnem prvenstvu
je samo še večja vzpodbuda
za nadaljnje delo. Člani MRJ
smo med seboj izredno povezani in podlaga za uspeh
posameznikov na državnem
prvenstvu je delo in uspeh
vseh članov MRJ in posameznikov, ki nas v ideji
naše sekcije podpirajo. Načrti za tekmovalno prihodnost so državno prvenstvo
za mladince 15. maja, ki se
ga bomo udeležili z dvema
članoma, ter nekaj odprtih
turnirjev, predvsem pa bo
delo potekalo na lastnem
razvoju v krogu sekcije ter
na razvoju mladih.
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Naj športnik

Naj športniki Tržiča

Najobetavnejši je sedemnajstletni skakalec
Za najobetavnejšega športnika Tržiča za leto 2010 je bil izbran Urban Sušnik, član Nordijskega smučarskega kluba Tržič Trifix, ki je ob tem povedal: "Prvič sem prejel to priznanje. Pomeni mi veliko, še dodaten motiv za treninge naprej.
Prislužil sem si ga s pridnim delom in rezultati, ki sem jih
dosegel. S sezono sem kar zadovoljen, so pa še rezerve."
Danes sedemnajstletni skakalec se je že kot majhen navduševal nad smučarji skakalci. Pri petih letih in pol se je vpisal
v skakalno šolo in kasneje v klub. Kot so zapisali v obrazložitvi, so pri njem vseskozi prisotni volja, pridnost, velika želja po uspehu in talent. Je član slovenske mladinske reprezentance. M. B.

Najboljši športnik Tržiča za leto 2010 je alpski smučar Andrej Jerman, najobetavnejši je smučarski
skakalec Urban Sušnik, plaketo za dolgoletno delo na področju športa in rekreacije pa je prejelo
Splošno športno društvo Tržič.

Maja Bertoncelj

Foto: Matej Slabe

V Kulturnem centru Tržič
je 15. aprila potekala prireditev Najboljši in najbolj obetavni športniki Tržiča za
leto 2010. Podelitev je bila
obogatena s kulturnim programom, ki je bil v znamenju petja, plesa in humorja.
Priznanja je v imenu Športne zveze Tržič podeljeval
predsednik Boris Tomažin,
ki je med drugim povedal:
"Šport je vse bolj pomembna človekova dejavnost. S
svojimi pozitivnimi učinki
in vzorniki nas motivira in
vzgaja. Uči nas prenašati
poraz ali zmago, daje občutek spoštovanja do sebe in
tudi do nasprotnika. Uči
nas spoštovati pravil in nas
navaja na disciplino. Šport
je posebno pomemben pri
celostnem razvoju mladih.
Športna zveza Tržič bo
temu področju tudi v prihodnje posvečala veliko pozornost. Poleg tega moramo
športno rekreacijo povezati
in vanjo vključiti čim več
občanov, nadaljevati s tradicijo delavskih športnih iger
ter v redno vadbo vključiti
še večje število upokojencev." Zbrane je nagovoril
tudi župan Borut Sajovic,
pozdravil prireditev in delovanje Športne zveze Tržič

Urban Sušnik, najobetavnejši športnik Tržiča

Nagrajenci za leto 2010 skupaj z županom Tržiča Borutom Sajovicem (levo) in
predsednikom Športne zveze Tržič Borisom Tomažinom (desno): Splošno športno društvo
Tržič (zanj Andrej Kavar), Rok Perko, Anže Bajželj, Mitja Mežnar, Luka Leban, Andrej
Jerman in Urban Sušnik / Foto: Matej Slabe
ter poudaril pomen športa
za vse generacije.
Sledila je razglasitev najboljših. V kategoriji najobetavnejši športnik je bilo
osem nominirancev: Anže
Bajželj, Blaž Čerin, Urša
Mejač (vsi Kegljaški klub
Ljubelj), Matej Kavčič, Jaka
Kosirnik (oba Balinarski
klub Tržič), Jerca Meglič
(ŠPO PD Tržič), Luka Leban
in Urban Sušnik (oba NSK
Tržič Trifix). Največ točk je

dobil Urban Sušnik, na drugo mesto se je uvrstil Luka
Leban, na tretje pa Anže
Bajželj (Kegljaški klub Ljubelj). Devet nominirancev
pa je bilo za najboljšega
športnika: Uroš Ban (ALC
Lesce), Jure Bečan, Klemen
Bečan, Matej Sova (vsi ŠPO
PD Tržič), Janez Jazbec
(ASK Kranjska Gora), Andrej Jerman, Rok Perko
(oba Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič),

Mitja Mežnar (NSK Tržič
Trifix) in David Primožič
(Telemark klub Kranj). Prepričljivo je naj športnik postal Andrej Jerman pred Rokom Perkom in Mitjo Mežnarjem. Ob zaključku kariere je bil posebne zahvale deležen telemark smučar David Primožič, plaketo za dolgoletno delo na področju
športa in rekreacije pa je
prejelo Splošno športno
društvo Tržič.

Plaketa za dolgoletno delo
Športna zveza Tržič je podelila tudi plaketo. Prejelo jo je
Splošno športno društvo Tržič, za svoje dolgoletno delo na
področju športa in rekreacije v Tržiču. Plaketo je prevzel Andrej Kavar, predsednik društva, katerega začetki segajo v obdobje bralnega društva v leto 1889. Tam je vzklila ideja, da
bi se mladi fantje začeli načrtno ukvarjati s športom, in decembra 1903 je bilo ustanovljeno Sokolsko društvo kot takrat tretje v Sloveniji. Zagnanim športnikom je Karel Pollak
podaril zemljišče ob Tržiški Bistrici, kjer je leta 1910 zrasla
Sokolnica. Število vadečih v društvu se vztrajno povečuje,
število vadb narašča, Sokolnica pa vedno bolj dobiva podobo, v kakršni je sijala pred sto leti. M. B.

Jerman petič zapored
"Tržič je imel lani tri tekmovalce na olimpijskih igrah. Če v taki konkurenci nimaš rezultatov, tudi "na
vasi" ne moreš biti najboljši," razmišlja Andrej Jerman, petič zapored najboljši športnik Tržiča.
Končal sem na osemnajstem mestu."

Maja Bertoncelj
Tržič - Za najboljšega športnika Tržiča za leto 2010 je
bil izbran Andrej Jerman,
član Kluba učiteljev in trenerjev smučanja Tržič.

Ste pričakovali, da boste
znova izbrani?
"Po pravici povedano ne,
ker lani nisem imel ravno
blesteče sezone, a očitno je
bilo to dovolj. Leta 2010 so
bile na prvem mestu olimpijske igre, kjer pa se žal ni
izšlo po mojih željah. To je
že mimo, tako kot tudi sezo-

Foto: Matej Slabe

Petič zapored ste postali naj
športnik Tržiča. Kaj vam to
pomeni?
"To mi pomeni konstantnost, da zadnjih pet let dosegam rezultate na visoki
ravni. V Tržiču je kar močna konkurenca in lani smo
bili kar trije na olimpijskih
igrah. Če ne bi imel rezultatov, tudi "na vasi" ne bi bil
na vrhu. Ta priznanja mi
pomenijo zelo veliko."

Ste zaradi težav z opremo
razmišljali, da bi zamenjali
proizvajalca smuči?
"Zadnja leta je material
funkcioniral, eno sezono sedaj ni, in mislim, da se to
dogaja tudi drugim. V določenih stvareh moraš narediti korak nazaj, da lahko potem narediš dva naprej."
Ste že začeli s pripravami
na novo sezono?
"Imeli smo že testiranja
smuči, začenjamo tudi s
kondicijskimi pripravami."

V imenu Splošnega športnega društva Tržič je plaketo
prevzel predsednik Andrej Kavar. I Foto: Matej Slabe

Tekmovalno slovo Davida Primožiča
Od aktivnega športa se je poslovil telemark smučar David
Primožič (Telemark klub Kranj) iz Loma, ki bo junija dopolnil 34 let. Športna zveza Tržič se je dolgoletnemu reprezentantu in svetovnemu prvaku v telemark sprintu ob tej priložnosti posebej zahvalila. "Tri prelomnice spremljajo kariero
vsakega športnika: uspehi, poškodbe in zaključek kariere.
Poškodb je bilo dosti, uspehov tudi. Počasi je treba gledati
proti novim izzivom. Poročil sem se in se tudi odselil iz Tržiča. Kljub temu pa bo srce vedno tukaj. Rad bi se zahvalil
očetu in mami, ženi, vsem Tržičanom, ki so me podpirali.
Največ mi je pomenilo, ko me je kdo ustavil, potrepljal po
ramenih in dejal Gams, dobro si šel," je povedal David Primožič. M. B.

Andrej Jerman, najboljši tržiški športnik zadnjih let

na 2010/2011. Stremimo
novim zmagam naproti."
Kako pa bi ocenili preteklo
sezono?
"Bila je solidna. V prvem
delu mi ni šlo, za kar je bilo
kar nekaj razlogov. Imel
sem težave z opremo, kar so
priznali tudi v podjetju.

Mislim, da so sedaj znova
prišli na nivo, kot ga moramo imeti, če želimo konkurirati najboljšim v svetovnem pokalu. Drugi del sezone je bil v redu. Najvišje
sem bil na četrtem mestu.
Žal pa nisem dosegel cilja,
da bi bil med petnajst najboljših smukačev sezone.

Kakšni so cilji?
"To bo sezona, v kateri ne bo
olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, tako da so cilji
usmerjeni na tekme svetovnega pokala. Iskati bo treba
priložnosti za čim višje uvrstitve. Upam, da bodo rezultati tako dobri, da bom prihodnje leto znova na odru
prireditve Naj športnik Tržiča."

Davidu Primožiču (desno) se je ob koncu kariere zahvalil
tudi Boris Tomažin, predsednik ŠZ Tržič. I Foto: Matej Slabe
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Šport
Zaplešimo skupaj
Marta Markič
Tržič - Plesni klub (PK) Tržič je aprila organiziral prvo
plesno prireditev Zaplešimo
skupaj v dvorani Tržiških
olimpijcev. V skupnem nastopu smo združili ljubitelje
plesa iz Tržiča in okolice, k
sodelovanju smo povabili
plesne skupine in klube. Zaplesalo je 220 otrok, mladostnikov in odraslih ljubiteljev plesa različnih starosti
in različnih plesnih zvrsti.
Sodelovale so plesne skupine in klubi OŠ Naklo - skokice, Plesni fit studio Amenda's, Blejski plesni studio
Tržič, KUD Leyli, OŠ Križe,
OŠ Bistrica in organizator
plesni klub Tržič tudi s skupino VDC Tržič, ki pod vodstvom PK Tržič enkrat na teden izvaja plesno rekreacijo.

Neverjetno vzdušje so prispevali gledalci, ki so do
zadnjega kotička zapolnili
prireditveni prostor in spet
pokazali, da so najboljše občinstvo na svetu, saj so vsi
nastopajoči bili deležni velike podpore in navijanja.
Navdušili so plesalci orientalskih plesov, hip hop plesov, break danca, navijaških
skupin, izraznih plesov, najmlajših CICI plesalci, pop
in rock and roll.
Glavni namen prireditve je
bil druženje otrok, mladine
in ostalih ljubiteljev plesa v
obliki skupnega nastopa, da
se zabavajo, spoznajo in
seznanijo tudi z drugačnimi
plesnimi koraki, kot jih
sami poznajo in plešejo.
Glede na odzive je prireditev uspela, dokazali smo, da
je v Tržiču ples doma.

Blesteli doma, se dokazali v tujini
V Sankaškem klubu Podljubelj so se uradno poslovili od zimske sezone z uspehi na tekmah
Svetovnega pokala in Evropskega mladinskega pokala. Trije so osvojili zlato na državnem prvenstvu.
Gregor Perko
Podljubelj - Na svetovnem
pokalu v Novouralsku v Rusiji decembra 2010 je Matic
Nemc na prvi tekmi dosegel
odlično 18. mesto, na drugi
tekmi pa 14. mesto. Na svetovnem pokalu v Kindbergu
v Avstriji je januarja Petra
Dragičevič dosegla odlično
skupno 14. mesto, Matic
Nemc je dosegel odlično
skupno 20. mesto. Na svetovnem prvenstvu v Umhausnu v Avstriji je prav
tako januarja Petra Dragičevič dosegla skupno 17. mesto, Matic Nemc skupno 25.

mesto, Žiga Pagon pa skupno 18. mesto.
V začetku februarja je potekalo mladinsko Evropsko
prvenstvo v Laasu v Italiji,
na katerem je Petra Dragičevič dosegla skupno 11.
mesto, Matic Nemc pa
skupno 15. mesto. Na svetovnem pokalu, ki je potekalo februarja v smučarskem
središču Unterammergau v
Nemčiji, je Petra Dragičevič
dosegla skupno 12. mesto,
Matic Nemc pa skupno 19.
mesto. Na svetovnem pokalu v Olangu v Italiji konec
februarja je Petra Dragičevič dosegla skupno 15. me-

sto, Matic Nemc skupno 23.
mesto, Žiga Pagon pa skupno 8. mesto.
Petra Dragičevič je v močni
konkurenci v kategoriji mladink na svetovnem pokalu
skupno dosegla 15. mesto.
Matic Nemc je v kategoriji
mladincev na svetovnem
pokalu skupno dosegel 19.
mesto, Žiga Pagon pa je v
kategoriji članov na svetovnem pokalu skupno dosegel
36. mesto. Na svetovnih prvenstvih je sodelovalo 13 držav, 54 tekmovalcev in 21
tekmovalk. Ekipno je bila po
končanih svetovnih pokalih
Slovenija na šestem mestu.

Zlati: Petra Dragičevič,
Matic Nemc in
Žiga Pagon

Foto: SAK Podljubelj

Tako je bil videti nastop break danca. I Foto PK Tržič

Stari orli bodo spet vzleteli
Sebenje - NSK Tržič Trifix v
sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Sebenje v soboto, 7. maja 2011, v skakalnem centru Sebenje že tradicionalno organizira prav posebno prireditev pod imenom "Stari orli", ki se je
bodo udeležili sedanji in nekdanji smučarski skakalci iz
vse Slovenije, med njimi
tudi kar nekaj "velikih" imen
tega smučarskega športa Primož Peterka, Robert Kranjec, Jernej Damjan, Matjaž
Zupan, Franci Petek, Robi

Meglič, Roman Perko in še
številni znani nekdanji in sedanji tekmovalci. Tekmovalci se bodo za ogrevanje najprej pomerili v nogometu na
nogometnem igrišču v Sebenjah z začetkom ob 12. uri,
ki mu bo ob 15.30 sledila tekma v smučarskih skokih na
25-metrski skakalnici. Druga
serija bo potekala po prav posebnih pravilih, zato bo le-ta
še toliko bolj zanimiva, predvsem pa atraktivna za vse sodelujoče. Vljudno vabljeni
vsi, ki vas ta prireditev zanima. Informacije in prijave:
stari.orli@gmail.com.

Tržič

Državno prvenstvo v akrobatskem rock & rollu
Plesni klub Tržič organizira 20. državno prvenstvo v akrobatskem rock & rollu, ki bo 21. maja, v Dvorani tržiških
olimpijcev od 15. ure dalje. Finalna tekmovanja se bodo začela ob 19. uri. S. K.
Križe

Test hoje
Športna zveza Tržič bo v četrtek, 19. maja organizirala test
hoje od 17. do 19. ure pred Osnovno šolo Križe. V tem času
bo tudi merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja. Za
dodatne informacije pokličite na GSM 051/354 064. S. K.

Z uspehi so si odprli pot v tujino
Že nekaj let kegljači in kegljačice Tržiča žanjejo odlične rezultate. V klubu je kar sedem
kategoriziranih mladih športnikov kegljačev. Vsako leto vsaj eden ali dva od mladih tudi zastopa
Slovenijo na svetovnih prvenstvih.
Ema Zajc
Tržič - V letošnji kegljaški
sezoni so se izkazali tako
člani kot članice v ligaškem
delu, kjer so nastopali v 1.
A slovenski ligi. Moški so
zasedli odlično tretje mesto, ženske le eno nižje,
vendar je to obema prineslo uvrstitev na NBC - Evropa pokal. To mednarodno
tekmovanje bo potekalo oktobra v Skopju v Makedoniji, kjer bo nastopilo šestnajst evropskih držav. Tako
odličnih rezultatov kegljači
in kegljačice Tržiča še niso
dosegli v svoji zgodovini,
zato je ta uspeh še toliko
bolj cenjen.
Pohvaliti moramo tudi
naše mlade kegljače, ki so
na DP v kategoriji U-18
ekipno zasedli odlično prvo
mesto. Za ekipo U-18 so
nastopali Luka Mihelič,
Blaž Čerin, Anže Bajželj in
mladi Luka Potočnik.

Na DP v kategoriji U-18
pari, ki je potekalo v Hrastniku in Litiji, sta Blaž Čerin
in Anže Bajželj blestela in
zasedla prvo mesto. Pa tudi
na DP v kategoriji U-18 po-

samezno, ki je potekalo prvi
konec tedna v aprilu v Celju
in Tržiču, sta se naša dva
mlada kegljača (Blaž Čerin
in Luka Mihelič) odlično
odrezala, zasedla sta drugo

Foto: KK Ljubelj Tržič

Matija Stegnar

Na državni praznik, 8. februarja, je bilo v Savskih
jamah na Jesenicah državno prvenstvo. Sodelovalo je
50 tekmovalcev, ki so se
porazdelili v kar 14 kategorij. Skupno je na tekmi sodelovalo osem ekip iz Slovenije. V kategoriji mladink je Petra Dragičevič
pometla s konkurenco in
osvojila prvo mesto. Na
stopničkah se je ji je pridružila ekipna sotekmovalka Nina Bučinel, ki je dosegla tretje mesto. V kategoriji mladincev je svoje
dobre nastope v tujini
unovčil in osvojil prvo mesto Matic Nemc. V kategoriji članov je stal na zmagovalni stopnički in konkurentom odnesel pokal
naš Žiga Pagon.
Rezultati na domačih tleh
kažejo, da so naši člani
uspešno zaključili zimsko
sezono. Seveda si želimo
pridobiti člane, ki bi tekmovali v kategorijah, kjer
trenutno nimamo predstavnika. Kljub težavam, ki
nas pestijo, pa se vsi veselimo letošnje poletne sezone. Tekmovalci že pridno
menjajo šine ter nameščajo koleščke. Letos se bo
iskrilo na vseh prvenstvih
in pokalih.

Prva moška in ženska ekipa KK Ljubelj Tržiča: stojijo zadaj:
Ivan Kuharič, Dušan Eržen, Filip Praprotnik in Štefan
Jesenšek; stojijo spredaj: Jože Klofutar, Jure Mejač, Birgit
Šchoffman, Marijana Radonjič, Francka Ličar in Janez
Čerin; klečijo: Ema Zajc, Doris Frank, Nataša Nepužlan
in Blaž Čerin; spredaj pa ležita sestri Irena in Urša Mejač.

in tretje mesto; Blaž je prvo
mesto zgrešil le za dva keglja. Na domačem kegljišču
sta naredila odličen rezultat.
Podrla sta 600 in 603 kegljev. Mlada Anže Bajželj in
Luka Potočnik sta se prav
tako zelo dobro odrezala in
zasedla šesto oziroma dvanajsto mesto.
Ponosni smo tudi, da se
naši mlajši mladinci Urša
Mejač, Blaž Čerin in Anže
Bajželj spet potegujejo za
vstop v slovensko reprezentanco v kategoriji U-18 in
kategoriji člani, ki bo maja
nastopila na svetovnem prvenstvu v Sarajevu. Prav te
dni nastopajo na raznih turnirjih in si tako nabirajo točke. Vsi trije so prišli že med
prvih 8. Na svetovno prvenstvo v kategoriji U-18 gre 6
kandidatov, na člansko svetovno prvenstvo pa 10 kandidatov. Naš Blaž Čerin se
poteguje za vstop v ekipo U18 kot tudi v člansko ekipo.
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Zanimivosti

Če bi sešteli vse
prostovoljne ure ...
Naložba v nov planinski dom na Zelenici bo predvidoma vredna 750 tisoč
evrov, z rebalansom proračuna so tržiški občinski svetniki namenili 120
tisoč evrov za dokončanje del. "Že na začetku smo se dogovorili, da se na
račun gradnje doma na Zelenici ne siromaši drugih treh postojank
Planinskega društva Tržič," je poudaril Jože Štucin, ki vodi Odbor za
gradnjo doma na Zelenici.
Fricov kot

Nesrečnega decembra 1999
je pogorela koča na Zelenici.
Letos, predvidoma konec
poletja bodo na pogorišču
nekdanje odprli nov planinski dom s petdesetimi ležišči in sodobnim učnim gorniškim centrom. Če je pred
dvanajstimi leti sprva kazalo, da bo denar za nov dom
kmalu zagotovljen, se to ni
uresničilo ... Skupaj so se
"vzeli" prostovoljci in z denarjem od zavarovalnine
sami sanirali pogorišče in
zgradili cesto z žirovniške
strani ter do leta 2003 naredili začasno zavetišče. Še
istega leta so dobili na osnovi glavnega projekta gradbeno dovoljenje za nov dom.
Na drugem razpisu so za izvajalca del izbrali Smreko
Gornji Grad. "Medtem je
bila zgrajena cesta na Zelenico z ljubeljske strani za
potrebe RTC Zelenica, ki je
še kako koristila tudi gradnji
doma, saj smo kljub začetnim nasprotovanjem imeli
in imamo z njo velike koristi
tudi planinci. Zmanjšali so
se transportni stroški pri
gradnji, boljša je dostava, izboljšana je varnost smučišča, rana pa se počasi tudi zarašča. Osebno si težko predstavljam delovanje Doma na
Zelenici brez sodelovanja z
upravljavcem smučišča; doslej je bilo sodelovanje z direktorjem RTC Zelenica Janezom Šmidom v tem oziru
maksimalno korektno," je
povedal Jože Štucin.

S financiranjem so pomagali
Fundacija za šport, Planinska zveza Slovenije in posamezniki. "Med posamezniki
je največ donirala baronica
Born, zato smo ji v novem
planinskem domu poklonili
Fricov kot; tako je želela, ker
je bilo tako ime njenemu
stricu," je razložil Štucin.
"Že na začetku smo se dogovorili, da se na račun gradnje doma na Zelenici ne siromaši drugih treh postojank Planinskega društva Tržič na Kofcah, Dobrči in pod
Storžičem. Leta 2006 smo
imeli denarja na računu za
približno polovico doma.
Istega leta smo prvič naleteli
tudi na razumevanje tržiške
občine. Iz proračuna smo
dobili 100 tisoč evrov, za kar
smo vzeli hipotekarni kredit;
predsednica PD Tržič in članica Upravnega odbora PD
Tržič pa sta za to zastavili
svoji stanovanji, kar je višek
entuziazma. Glavni objekt
smo leta 2007 postavili pod
streho in leta 2008 vgradili
še okna. Denar za dimnik
smo denimo dobili iz licitacije likovnih del Društva gluhih in naglušnih AURIS
Kranj. Lansko pomlad smo
podpisali pogodbo za izvedbo notranjih del. Preko ministrstva za gospodarstvo
smo dobili tudi evropska
sredstva, ki so bila namenjena planinskim postojankam,
za obnovo kuhinje in gostinskega dela," je nadaljeval sogovornik.

Ideja o gorniškem učnem
centru
Nastajajoči nov dom je porajal nove ideje. "Zaživela je
ideja o izgradnji večjega gorniškega učnega centra s pomočjo sredstev, ki jih je za
program Karavanke - Prihodnost EU pridobila občina. S
tem smo kompletno opremili gostinski in spalni del, učni
center in kupili gorniško
opremo za učni center. Vso
gorniško opremo, kupljeno
iz evropskih sredstev, si bodo
planinci pet let lahko izposojali brezplačno. Tak je bil pogoj iz razpisa," je razložil
Jože Štucin.
Jeseni 2010 so bila dela že
dokaj zaključena. "Za posebno pridobitev v PD Tržič štejem, da smo v letu 2010
uspeli prvič po letu 2000 dobiti strokovnjaka, ki je prevzel gospodarski odsek. To
odgovorno delo je prevzel Janez Rotar ml., pri zaključevanju investicije pa nam kot
nadzorni organ in strokovnjak pomaga tudi ing. Bojan
Kokalj, tako da smo pri zahtevnih zaključnih delih
močno okrepljeni," je dejal
sogovornik, ki je prepričan,
da bi bilo, če bi bilo tako že
leta 2000, marsikaj lahko
drugače. "V dom smo na
ogled peljali strokovnjake iz
različnih področij. Pokazalo
se je, da bo do tehničnega
pregleda potrebno zgraditi
še sanitarije za osebje, biološko čistilno napravo, urediti
strelovodno omrežje, zunaj
objekta zgraditi lovilec olja,

Nov dom že kaže končno obliko. I Foto: arhiv PD Tržič
povečati moč električne
energije," je naštel Štucin.
Izkazalo se je, da je projekt
doma narejen pomanjkljivo,
da so potrebna dodatna dela,
zato je v "zadnjem zamahu"
do odprtja planinskega
doma letos Planinskemu
društvu Tržič zmanjkalo 120
tisoč evrov. Nasproti so jim
prišli župan Borut Sajovic in
tržiški svetniki, ki so z veliko
večino sprejeli rebalans proračuna za to vrednost. "Dokazali so, da Tržičani še znajo "stopiti skupaj"," je dodal
Štucin. Od Fundacije za
šport so dobili pol denarja za
čistilno napravo, ki je brez
gradbenih del vredna približno 10 tisoč evrov. Lani so
potegnili tudi nov cevovod
od glavnega rezervoarja do
doma v dolžini 200 metrov
in na novo uredili vse inštalacije znotraj rezervoarja, ker
je bila cev stara že več kot
petdeset let in je voda odtekala.
"Še kakih pet let bomo v PD
Tržič zaradi tako velike naložbe v nov dom na Zelenici
delali bolj "na kratko". A z
dobro voljo bomo zmogli,"
je prepričan Jože Štucin, ki
se skupaj s Tržičani že veseli dneva odprtja.

Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Jože Štucin je tudi eden od prostovoljcev pri gradnji doma.

Notranjost doma I Foto: arhiv PD Tržič

Prve stotke so že tu
Marinka Stanonik
Številni se nanj povzpnejo
zgolj zaradi lepega razgleda,
drugi iz radovednosti, tretji
zaradi kratkega 30-minutnega vzpona, še več pa nas je
tistih, ki se na njem tudi vpisujemo v vpisno knjigo, ki
nas pričaka na vrhu.
In tako smo v nedeljo, 10.
aprila, na 100. dan letošnjega
leta že lahko čestitali prvim
devetim najbolj vztrajnim in

trmastim, ki so se bili pripravljeni vsak dan, ob vsakem vremenu povzpeti na
vrh. Med letošnjimi najbolj
pridnimi sta zakonca Mojca
in Milan Gros, mati in sin
Vesna in Urban Žitnik, Jana
Ahačič, Louis Zupančič, Tomaž Kenda, Slavko Kravanja
ter Mirjan Dugovič - Valter,
ki je tudi izdelal lepe medalje, ki so potem krasile njihove vratove. Pestro in veselo je
bilo to nedeljsko popoldne in

Še imate čas, da se nam pridružite v akciji
"Stokrat na Kamnek", ki traja do 30. novembra 2011.

hrib se je ob vsej množici obiskovalcev verjetno kakšen meter znižal, na vrhu ni manjkal niti žar, na katerem so se
pekli slastni čevapčiči, poskrbljeno je bilo za suha grla
in tiste najmlajše, ki se niso
mogli upreti slastnim piškotom in zahvala gre vsem, ki
so to organizirali.
V vseh teh letih, odkar "letamo" na naš "kucelj", smo sklenili veliko novih poznanstev, si
v naglici morda izrekli le prijazen pozdrav in naredili ob vsej
tej naglici, ki preveva naša življenja, nekaj zase. Zato imate
še čas, da se nam pridružite v
akciji "Stokrat na Kamnek", ki
traja do 30. novembra 2011.

Foto: Mojca Gros

A, spet na Kamnek? Kje je že to? Kamnek, 873 m visok hrib, ki se pne nad
Tržičem, je zadnja leta, odkar poteka akcija "Stokrat na Kamnek", verjetno
najbolj oblegan hrib v občini.
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Križanka

Peter Rozman s. p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič
Tel.: 04 59 55 170, Tel./fax: 04 59 55 177
GSM: 041 733 709
e-mail: sencila_asteriks@siol.net

Asteriks se predstavi:
Kupce želimo zadovoljiti s kvalitetnimi izdelki in storitvami.
Naš moto je ponuditi tržišču najboljše s pomočjo
kvalitetnih materialov in usposobljenih kadrov.
Pokličite nas, kadar iščete kvalitetne izdelke z
zanesljivim delovanjem, ki vam jih hitro in kvalitetno
izdelamo in montiramo.

Naše podjetje vam izmeri, izdela in montira:
■
■
■
■
■
■
■
■

tende - markize,
žaluzije,
roloje,
lamelne zavese,
plise zavese,
rolete,
komarnike,
garažna rolo vrata, ...

TENDE IN MARKIZE
so namenjene senčenju teras, balkonov, oken, zimskih
vrtov, gostinskih lokalov, trgovin ...
Ponujajo ugodno bivanje v vročih dneh in so dekoracija hiši.
Izdelane so iz ALU ogrodja, preko katerega je napeto
impregnirano, PVC ali SCREEN platno.
Izbirate lahko med:
■ standardnimi,
■ polkasetnimi,
■ kasetnimi markizami
Platno vam lahko potiskamo z napisom ali logotipom.
Široka paleta barvnih odtenkov in različnih vzorcev vam
ponuja možnost, da tendo stilno uskladite z vašo hišo.
Upravljanje je ročno ali na električni pogon.
Naklon tende je nastavljiv od 0 do 90 stopinj.
Dolžina in izpah tende po naročilu.

Nagrade: 1. nagrada: jakna Asteriks, 2. nagrada: brezrokavnik
Asteriks, 3. nagrada: nahrbtnik Asteriks.
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite
na dopisnicah do petka, 20. maja 2011, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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Koledar prireditev, oglasi
Koledar prireditev za maj
Petek, 6. maja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

Četrtek, 12. maja, ob 18. uri v preddverju Kulturnega
centra Tržič
Odprtje razstave z naslovom Figura; Tržiški muzej, tržiške
osnovne šole in enote Vrtca Tržič

Petkovo predavanje: Zdrav način prehranjevanja
Sobota, 7. maja, ob 12. uri v smučarsko skakalnem centru Sebenje

Petek, 13. maja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč

Športna prireditev: "Stari orli 2011"; NSK Tržič Trifix

Petek, 20. maja, v pisarni Društva invalidov Tržič
Prijave za izlet 27. 5. v Obsotelje; DI Tržič
Sobota, 21. maja, izpred OŠ Tržič
Planinski izlet: Draga-planina Prevala-Podljubelj; Mladinski
odsek PD Tržič
Sobota, 21. maja, iz Križev
Planinski izlet: Učka; PD Križe

Sobota, 14. maja, v OŠ Križe
Sobota, 7. maja, od 12. do 20. ure na kegljišču v Tržiču
Tekmovanje v kegljanju v počastitev praznika dela in dneva
upora; ŠZ Tržič in KK Ljubelj Tržič

Sobota, 21. maja, ob 10. uri v Sebenjah
EKO DAN (delavnice, čistilna akcija, pohodi); OŠ Križe

Sobota, 7. maja, ob 21. uri na terasi kavarne Špela

Sobota, 14. maja, od 9. do 19. ure v Dvorani tržiških
olimpijcev

Akustični koncert skupine E.V.A.; Kavarna Špela

39. MINFOS; TD Tržič, Občina Tržič, DPMF Slovenije - Tržič

Sobota, 7. maja, brezplačni prevoz ob 10. uri iz
Podljubelja, 10.20 iz Križev (Tuš), 10.30 iz Tržiča (AP),
10.45 iz Bistrice:

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

Svečanost ob Dnevu zmage in Dnevu Evrope (Ljubljana); ZB
NOV Tržič
Nedelja, 8. maja, ob 8. uri, zbor na Balosu 4

Tržni dan v Tržiču; Boris Šukalo, Občina tržič, TD Tržič in
OOZ Tržič
Nedelja, 15. maja, od 9. do 18. ure v Dvorani tržiških
olimpijcev
39. MINFOS; TD Tržič, Občina Tržič, DPMF Slovenije - Tržič

Čistilna akcija po poteh štirih planinskih postojank; PD Tržič
Ponedeljek, 9. maja, od 17 do 20. ure v domu krajanov
v Lomu
Tekmovanje v streljanju v počastitev praznika dela in dneva
upora; ŠZ Tržič in ŠD Lom

Sobota, 21. maja, ob 15. uri v Dvorani tržiških olimpijcev
20. državno prvenstvo v akrobatskem rock and rollu; Plesni
klub Tržič
Sobota, 21. maja, ob 8. uri v Sebenjah - pri smučarsko
skakalnem centru
Občinsko prvenstvo v lokostrelstvu; Gorenjski lokostrelski
klub Tržič
Četrtek, 26. maja, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic
Petek, 27. maja, ob 18. uri, start pred stolpnico

Ponedeljek, 16. maja (do srede, 18. maja), od 18.15 do
20.15 v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Teden vseživljenjskega učenja: ABC računalništva za
starejše
Sreda, 18. maja, ob 18. uri v Paviljonu NOB

Ponedeljek, 9. maja, ob 18. uri v Paviljonu NOB

Prvi vaški sejem; KS Sebenje

5. tek po ulicah Tržiča; Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič
Petek, 27. maja, ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč

Mesečni šahovski turnir; Šahovsko društvo Tržič - jedro
Petek, 27. maja, ob 20. uri v Dvorani tržiških olimpijcev

Mesečni šahovski turnir; Šahovsko društvo Tržič - jedro
Torek, 10. maja, iz Tržiča

Četrtek, 19. maja, od 17. do 19. pred OŠ Križe

Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Tržič

Test hoje; ŠZ Tržič

Sobota, 28. maja, ob 7. uri izpred OŠ Tržič

Izlet na Bizeljsko; Društvo upokojencev Tržič
Četrtek, 19. maja, ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Planinski izlet: Ljubljansko barje in krajinski park v ustanavljanju; Planinsko društvo Tržič

Torek, 10. maja, ob 17. uri v Zdravstvenem domu Tržič
Srečanje članov društva onkoloških bolnikov Tržič

Torek, 10. maja, ob 17. in 19. uri v Kulturnem centru
Tržič

Srečanje članov društva slepih in slabovidnih

Četrtek, 19. maja, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja
Ura pravljic

Projekcija filma Sfinga, predstavitev knjige; Založba Didakta,
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in ekipa Sfinga

Razstava starih fotografij zbiratelja Jurija Smoleja; Tržiški
muzej

Odprtje razstave starih fotografij zbiratelja Jurija Smoleja in
predstavitev knjige Stare razglednice na Gorenjskem; Tržiški
muzej v sodelovanju z Gorenjskim muzejem

KMETIJSKA
ZADRUGA KRIŽE
trgovina
Tel.: 04/5951 505

KMETIJSKA ZADRUGA KRIŽE, z.o.o., CESTA KOKRŠKEGA ODREDA 24, KRIŽE

Fotografska razstava Karla Pesjaka: ŠVEDSKA; Tržiški muzej
Od 19. maja do 14. junija

Četrtek, 19. maja, ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine
Tržič

Vpis v alpinistično šolo; Planinsko društvo Tržič

... in še razstavi

Letovanje članov Društva upokojencev Tržič v Izoli

Ura pravljic: Kako je nastalo Blejsko jezero

Četrtek, 12. maja, ob 19. uri v prostorih PD Tržič (na
Balosu 4)

Gasilska veselica z ansamblom Lajb; PGD Podljubelj

Do 18. maja v Galeriji Atrij Občine Tržič
Četrtek, 19. maja (do 22. maja)

Četrtek, 12. maja, ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja

Sobota, 28. maja, ob 20. uri v Domu krajanov
Podljubelj

Trgovina je poznana številnim kupcem.
V enem delu trgovine ponujajo vse
potrebno za delo na vrtu, razno orodje, gnojila. semena in sadike, zemlje za
presajanje, lonce, korita za rože. Ob
petkih med 10. in 16. uro ponuja trgovina brezplačno svetovanje dipl.
agronomke v zvezi z zaščito in varstvom
rastlin.
TRENUTNO
UGODNA
PONUDBA BALKONSKEGA CVETJA!
V drugem delu trgovine je urejen
kotiček za prodajo živil DOMAČIH
proizvajalcev.

V stalni ponudbi so: jajca, sir, suhomesnati izdelki,
med, kis, sok, piškoti, moka, rezanci,
oljčno in bučno olje - VSE DOMAČE!

TURISTIČNO
DRUŠTVO
TRŽIČ
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Ponosni na tradicijo
Na praznik dela so po tržiški občini odmevali zvoki Pihalnega orkestra Tržič, na predvečer praznika je zažarel kresni ogenj. Kinološko društvo Storžič je
gostilo vajo enot reševalnih psov Slovenije. Med zares številnimi dogodki, ki jih organizirajo v tržiški knjižnici, je bil tudi projekt Podari knjigo ...

Pihalni orkester Tržič je imel prvomajsko budnico. "Ponosni smo na svojo tradicijo, obiskali smo večino krajevnih skupnosti v občini. Ob 4.15 smo krenili iz Raven do Tržiča, šli v Lom in
na Slap, kjer smo se srečali z motoristi starodobniki. Nadaljevali smo po Bistrici, imeli prijeten postanek pred Domom Petra Uzarja, šli v Loko, na Kovor, kjer smo se pred gasilskim
domom srečali s krajani, pa v Zvirče in na levi breg Tržiške Bistrice skozi Pristavo, v Križah smo imeli postanka na kmetiji Pr' Snarju, drugega pa v Snakovem, kjer so nas pričakali krajani.
Pot nas je vodila še skozi Sebenje, Žiganjo vas, z budnico smo okrog 12. ure zaključili v Seničnem," je povedal predsednik Pihalnega orkestra Tržič Vid Meglič. I foto: Matej Slabe

Tradicionalno, že sedmo leto sta Krajevna skupnost Kovor in Prostovoljno gasilsko društvo
Kovor na predvečer praznika dela organizirala srečanje ob tabornem ognju pred gasilskim
domom v Kovorju. Tradicionalno prvomajsko kresovanje v tržiški občini je bilo tudi na
Polani nad Križami. I foto: Tina Dokl

Kinološko društvo Storžič (na sliki) je pred kratkim v okolici Doma pod Storžičem
organiziralo vajo enot reševalnih psov Slovenije. Sodelovale so enote iz vse Slovenije,
približno sto udeležencev je bilo prijavljenih; vaja je bila namenjena vodnikom reševalnih
psov in njihovim nepogrešljivim štirinožnim prijateljem. I foto: Tina Dokl

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču so v tednu med 18. in 22. aprilom potekali
slovenski dnevi knjige. Pred vhodom so pripravili tudi akcijo Podarimo knjigo. Že ime pove,
da so poskrbeli, da knjiga najde pot do ljudi. I foto: Tina Dokl

Tretje leto sta oskrbnika Doma pod Storžičem Karmen in Marko Markič. Dom je odprt ob
sobotah, nedeljah in praznikih, od 15. junija do 15. septembra pa bo vsak dan. Oskrbnika
pripravljata domačo hrano v prenovljeni kuhinji. I Besedilo: Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

