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Tržič – Tržič je bil iz vasi 
povzdignjen v trg 12. decem-
bra leta 1492. Tako zelo 
pomembne so bile te pose-
bne trške pravice in svoboš-
čine za nadaljnji razvoj in 
razcvet, da si je občina Tržič, 
kot jo poznamo danes, ta 
dan izbrala za občinski praz-
nik. Letos so ga praznovali 
dan kasneje, minulo soboto 

v tržiškem Kulturnem cen-
tru. "Pred 522 leti nam je 
cesar Friderik podelil trške 
pravice, od tedaj je preteklo 
že precej Bistrice in Mošeni-
ka. Eno pa je gotovo. Takrat 
so in še danes žive tu pose-
bni, pridni in prizadevni lju-
dje. Tudi danes, v tem zah-
tevnem času, se uspešno 
razvijamo in tudi za jutri se 
s sodelovanjem in povezova-
njem postavljajo realni in 

dosegljivi načrti. Zadovoljen 
sem, ker nam ob prazniku 
uspeva podeliti diplome in 
plakete, ki dokazujejo, da 
imamo in znamo opaziti 
posameznike ter ekipe, ki se 
v duhu napredka in sodelo-
vanja trudijo, da nam je sku-
pni jutri še lepši in boljši," 
je poudaril župan Borut 
Sajovic.
Letošnji občinski nagrajenci 
so aktivni soustvarjalci 
dogajanja že vrsto let. Plake-
to Občine Tržič so prejeli 
prof. Janez Šter in operativ-
na enota Prostovoljnega 
gasilskega društva Križe. 
Diplomo Občine Tržič sku-
pinam občanov so podelili 
podjetju MALI-E-TIKO in 
Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Jelendol - Dolina, 
diplomo Občine Tržič posa-
meznikom pa Slavku Bohin-
cu, Mariji Janc, Jožetu Klo-
futarju in Žanu Koširju. V 
imenu vseh nagrajencev je 
prof. Šter dejal: "Lepo je, da 
ste nas opazili in nam pode-
lili priznanja. S tem ste naše 
delo nekako osmislili."
Župan je v nagovoru povzel 
pomembnejše projekte v 
letošnjem letu, med gradbe-
nimi dosežki je Gorenjska 
plaža, ki je poleti kljub bolj 
kislemu vremenu privabila 
že 10 tisoč kopalcev. Delali 

so na cestah, vodovodu, 
kanalizaciji, zgradili sodob-
no križišče na Loki. "Razvoj 
občine pa se ne šteje v kilo-
metrih asfalta, ampak v 
zgod bah ljudi, ki se začnejo 
že v vrtcih. Naši vrtci so pol-
ni, sprejeli smo vse otroke. 
Uspel nam je prvi popoln 
razpis za subvencioniranje 
gospodarstva, občina ima v 
lasti 230 stanovanj, ki ki jih 

lahko ponudimo ljudem. 
Več kot 70 let smo čakali na 
olimpijsko medaljo, Žan 
Košir nam je prinesel kar 
dve. Čestitam tudi letoš-
njim Kurnikovim nagrajen-
cem, ki so prejeli najvišja 
občinska priznanja za delo-
vanje na področju ljubitelj-
ske kulture. V Tržiškem 
muzeju sta na ogled najso-
dobnejša čevljarska zbirka 

in smučarski muzej ... Za 
usodo občine v letu 2015 se 
nam ni treba bati. Izvolili 
ste prave ljudi na prava 
mesta v občinskem svetu. 
Uspeli bomo, če bo le sode-
lovanje, dovolj volje in 
energije" je sklenil župan. 
V kulturnem programu so 
nastopili učenci Glasbene 
šole Tržič in Mia Žnidarič z 
bendom. 

Z optimizmom v novo leto
"Lepo je, da ste nas opazili in nam podelili priznanja. S tem ste naše delo nekako osmislili," je v imenu vseh dobitnikov letošnjih občinskih priznanj 
povedal prof. Janez Šter. Na sobotni slavnostni akademiji ob občinskem prazniku je bilo pogosto slišati besede, kot sta spoštovanje in sodelovanje. 

Župan Borut Sajovic z občinskimi nagrajenci, od leve Janez Šter, Marija Janc, Marjan Mali 
v imenu podjetja MALI-E-TIKO, Uroš Bodlaj v imenu PGD Križe, Mitja Meglič v imenu 
PGD Jelendol - Dolina, Slavko Bohinc in Jože Klofutar. Žan Košir je bil že na poti na prvo 
tekmo svetovnega pokala. / Foto: Luka Rener

Prvi glas slovenskega džeza Mia Žnidarič ob spremljavi 
soproga pianista, skladatelja in aranžerja Steva Klinka ter 
basista Roberta Jurkiča. / Foto: Luka Rener 

 
 
 

 
   
   
   
   
   

Tudi v novem letu naj bo Tudi v novem letu naj bo Tudi v novem letu naj bo    
vaš korak odmeven,vaš korak odmeven,vaš korak odmeven,   

vaša beseda pogumna,vaša beseda pogumna,vaša beseda pogumna,   
vaše življenje iskrivo,vaše življenje iskrivo,vaše življenje iskrivo,   

ustvarjalno in polno lepih ustvarjalno in polno lepih ustvarjalno in polno lepih    
trenutkov!trenutkov!trenutkov!   

 
Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič 

 

Drago Zadnikar, spec.,  

direktor občinske uprave s sodelavci 
 

Svetnice in svetniki občinskega sveta 

   
   

Njegove jaslice so  
"žive" jaslice
Janez Primožič bo odprl vrata za ogled premičnih 
jaslic v hiši svojih starih staršev. 
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Deskar Žan Košir, ki je iz 
olimpijskih iger v Sočiju pri-
nesel dve odličji, si je v kon-
kurenci uspešnih slovenskih 
športnikov priboril tudi naklo-
njenost športnih novinarjev 
in v glasovanju za najboljšega 
v državi osvojil tretje mesto. 
Priznanje je prejel na sloves-
nosti Športnik leta 2014. 
Hkrati sta tako Žan Košir kot 
najboljši naš športnik Peter 
Prevc prejela tudi olimpijski 
plamenici. Da sta res odlična 
športnika, sta tako Peter kot 
Žan dokazala tudi v novi 
sezoni, ko sta že stala na 
zmagovalnem odru. Žan si je 
na torkovi prvi tekmi svetov-
nega pokala v Carezzi prides-
kal drugo mesto.

Žanu priznanje

Tržičan Žan Košir se je razveselil olimpijske plamenice, ki 
jo je skupaj s Petrom Prevcem dobil za dve olimpijski odličji 
iz rok Janez Kocijančiča, takrat še predsednika, od torka pa 
častnega predsednika OK Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Pozornost gospodarstvu
Med prednostnimi nalogami v naslednjem 
proračunskem letu je župan Občine Tržič Borut Sajovic 
poudaril ustvarjanje čim boljših pogojev za gospodarsko 
rast in razvoj, kar zagotavlja več delovnih mest. 
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Občinski nagrajenci

Tržiški glas, petek, 19. decembra 2014

Suzana P. Kovačič

Plaketa Občine Tržič: 
prof. Janez Šter
Za zasluge na področju 
ohranjanja kulturne dedišči-
ne in za ozaveščanje širše 
javnosti o pomenu kulturne-
ga udejstvovanja oseb z 
okvaro sluha je plaketo 
Občine Tržič prejel prof. 
Janez Šter. Že dolga leta je 
aktiven v Krajevni skupnosti 
Kovor na področju kulture 
in zgodovine kraja in okoli-
ce. Dolga leta je skrbel za 

kroniko kovorskih gasilcev 
in poskrbel za ureditev te 
kronike od ustanovitve druš-
tva. Dolga časa je opravljal 
tudi vlogo kustosa v Tržiš-
kem muzeju, kjer je skrbel 
za galerijsko dejavnost, za 
raziskovanje in predstavlja-
nje javnosti tržiškega likov-
nega izročila. V vlogi turisti-
čnega vodnika in neprekos-
ljivega poznavalca tržiške 
kulturne dediščine in zgo-
dovine, tržiških znamenito-
sti, tržiških šeg in navad je 
poskrbel, da se je o zgodovi-
ni in znamenitostih Tržiča 
vedelo in govorilo tudi izven 
občinskih meja. Prof. Janez 
Šter je kot član Medobčin-
skega društva gluhih in 
naglušnih za Gorenjsko s 
svojo odprtostjo in strokov-
nostjo znal vzpostaviti mos-
tove in povezave, prek kate-
rih je bila splošna kultura 
predstavljena njihovi popu-
laciji, kar je zaradi komuni-
kacijske ovire še kako 

pomembno za splošno raz-
gledanost, obenem pa je 
tudi kultura gluhih in naglu-
šnih našla poti v širšo jav-
nost in tudi na tak način 
prispeval k prepoznavnosti 
njihove invalidnosti in oza-
veščanju javnosti o proble-
matiki oseb z okvaro sluha.

Plaketa Občine Tržič: 
Operativna enota PGD 
Križe
Za dolgoletno, prostovoljno 
in požrtvovalno delo ter za 
uspešno opravljanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči 

ob naravnih nesrečah je pla-
keto Občine Tržič prejela 
operativna enota Prostovolj-
nega gasilskega društva 
(PGD) Križe. Člani PGD 
Križe so v izjemnih delih v 
zadnjem času opravili pros-
tovoljno poslanstvo brez 
kančka zadržanosti. Opera-
tivni člani društva so bili 
dolge dneve in noči na tere-
nu pri izvajanju pomoči pri 
zadnjem vetrolomu, še 
posebej v okolici Križev, 
Sebenj, Seničnega in Nova-
kov, nudili so pomoč tudi 
pri žledolomu, snegolomu 
ter posledičnih poplavah. 
Operativa je bila že v izjem-
no hitri in kakovostni odziv-
nosti tudi s pomočjo Občine 
Tržič nagrajena pri izgrad-
nji doma ter obnovi voznega 
parka. Vendar pa tudi najbo-
ljša tehnika brez prostovolj-
stva nič ne pomaga. Opera-
tivni člani PGD Križe se 
udeležujejo tudi različnih 
vaj v obsegu gasilskih enot, 

tako preko občinskih meja 
kakor tudi preko državnih 
meja in tako ponesejo ime 
Občine Tržič naokrog. Izje-
mna aktivnost jih je že 
nagradila, saj je društvo na 
nivoju države prejelo brona-
sto plaketo za zasluge.

Diploma Občine Tržič: 
Žan Košir
Za osvojitev olimpijskih 
medalj, promocijo Tržiča in 
spodbujanje zdravega nači-
na življenja med otroki in 
mladostniki je diplomo 
Občine Tržič prejel Žan 

Košir. Žan je trenutno eden 
najboljših slovenskih des-
karjev na snegu, deska v 
paralelnih disciplinah in tre-
nira pod vodstvom Kluba 
KD ZAKON. Na zimskih 
olimpijskih igrah 2014 v 
Sočiju je kot prvi tržiški 
olimpijec osvojil dve olim-
pijski medalji, bronasto na 
paralelnem veleslalomu, ki 
je tudi prva za Slovenijo v 
deskanju na snegu, ter sre-
brno na paralelnem slalo-
mu. Z osvojitvijo olimpij-
skih medalj je požel ogrom-
no medijske pozornosti. Po 
vrnitvi iz Sočija se je udele-
ževal različnih občinskih 
prireditev, predvsem tistih, 
ki so med otroki promovirali 
športno aktivnost ter zdrav 
življenjski slog. 

Diploma Občine Tržič: 
Jože Klofutar
Za dosežke trajnejšega 
pomena na družbenem in 
športnem področju ter v 

mednarodnem sodelovanju 
občine je diplomo Občine 
Tržič prejel Jože Klofutar. 
Že zgodaj se je vključeval v 
družbeno in politično življe-
nje rojstnega kraja. Pomem-
bno vlogo je odigral tudi pri 
osamosvajanju Slovenije. 
Od leta 1994 do 2009 je bil 
predsednik Splošnega špor-
tnega društva Tržič (SŠD 
Tržič), v času od 1999 do 
2003 je opravljal tudi vlogo 
podpredsednika Športne 
zveze Tržič. Predsedovanje 
SŠD Tržič je prevzel v tež-
kih časih, saj je društvo med 

drugim skrbelo tudi za Let-
no kopališče Tržič, ki je bilo 
že takrat precej dotrajano in 
je bilo vsakoletno delovanje 
pravi uspeh. Občina Tržič 
ima tradicijo mednarodnega 
sodelovanja, Jože Klofutar je 
aktiven tudi na tem področ-
ju. Leta 1971 je prvič obiskal 
pobrateno mesto in se tja 
večkrat vračal kot član urad-
nih delegacij in član Komisi-
je za mednarodno sodelova-
nje, katere predsednik je bil 
v zadnjih dveh mandatih. 
Pod njegovim vodstvom se 
sodelovanje s partnerskimi 
in pobratenimi mesti nadal-
juje in razvija v pravi smeri.

Diploma Občine Tržič: 
Marija Janc
Za več kot pol stoletja preda-
nega in požrtvovalnega dela 
na področju humanitarne 
dejavnosti so diplomo Obči-
ne Tržič podelili Mariji Janc, 
ki se je v Krajevno organiza-
cijo Rdečega križa (KO RK) 
Podljubelj, ki ji je ostala zve-
sta vse do danes, vključila 
leta 1962. Je človek, ki z 
dušo in telesom pripada tej 
organizaciji in ni mogoče 
prešteti vseh njenih prosto-
voljnih ur. V okviru KO RK 
Podljubelj dvakrat na leto 
pripravijo pakete hrane in 
jih razdelijo družinam in 
posameznikom, nekaterim 
dajo tudi enkratno denarno 
pomoč. Vsako jesen poskr-
bijo za ozimnico in jo razde-
lijo pomoči potrebnim v 
vasi. Sodelovali so ob različ-
nih katastrofalnih nesrečah 
v krajih tudi zunaj občine: 
leta 2002 so ob veliki popla-
vi na Koroškem vaščani 

uspeli zbrati 1800 evrov in 
denar odpeljali v Slovenj 
Gradec in ga izročili druži-
nam, ki jim je voda zalila 
hišo. Glavna gonilna sila 
vseh humanitarnih akcij pa 
je prav predsednica KO RK 
Podljubelj Marija Janc. 

Diploma Občine Tržič: 
Slavko Bohinc
Za predano delo v krajevni 
skupnosti in pomembno 
vlogo na področju ljubitelj-

ske kulturne dejavnosti so 
diplomo Občine Tržič pode-
lili Slavku Bohincu. V druž-
benopolitično življenje se je 
Slavko Bohinc vključil že v 
prvih letih samostojne Slo-
venije, leta 2002 ga je svet 
Krajevne skupnosti (KS) 
Križe potrdil za njenega 
predsednika in to funkcijo 
opravlja že četrto mandatno 
obdobje. Njegovo delovanje 
je usmerjeno v plodno pove-
zovanje krajanov, kar se 
odraža v odličnem sodelova-
nju krajevne skupnosti z 
drugimi lokalnimi ustano-
vami in njegovo željo, ustva-
riti prijazno in varno okolje 
bivanja vsem krajanom vasi 
Križe. Gospod Slavko je tudi 
eden najbolj prepoznavnih 
in dejavnih Tržičanov na 
področju družbenega življe-
nja in amaterske produkci-
je, ki se odraža tudi v KS 
Križe. Je srčen človek, ki 
čuti veliko pripadnost kraju 
in ljudem, kjer živi in dela.

Diploma Občine Tržič: 
PGD Jelendol - Dolina
Za 60 let neprekinjenega 
delovanja v dobrobit ljudi in 
kraja ter konstantno izobra-
ževanje podmladka so 
diplomo Občine Tržič pode-
lili Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu (PGD) 
Jelendol - Dolina. Društvo 
deluje na območju KS Jelen-
dol, ki je po površini najve-
čja v občini Tržič, po dosto-
pnosti pa ena izmed težjih. 
Prav to je verjetno pred šest-
desetimi leti botrovalo odlo-
čitvi, da vasi Jelendol in 
Dolina potrebujeta svoje 
gasilsko društvo. Prizadevni 

gasilci so vsa leta od ustano-
vitve skrbeli za razvoj in 
napredek društva ter kraja 
in tako je tudi danes. V zad-
njem obdobju je društvo 
napravilo še posebno velike 
korake na področju posodo-
bitve opreme. V sezoni 
2013/2014 je dobilo novo 
gasilsko vozilo. V letošnjem 
letu se je tudi prva skupina 
mladih izšolala za opravlja-
nje gasilskih nalog. Za pot-
rebe novega vozila je bilo 

treba povečati tudi gasilski 
dom oz. garaži in vgraditi 
sodobnejša garažna vrata. 
Za društvo je bil to velik 
finančni zalogaj, ki ga brez 
izdatne pomoči občine in 
donatorjev ne bi zmogli.

Diploma Občine Tržič: 
podjetje MALI-E-TIKO
Za vztrajno povečevanje šte-
vila zaposlenih, vizijo in nji-
hov pomemben prispevek k 
oživljanju gospodarstva v 
občini so diplomo Občine 
Tržič podelili podjetju 
Mali-e-Tiko. Podjetje Mali 
Elektronika Marjan Mali je 
bilo ustanovljeno leta 1988 
in v dvajsetih letih je postalo 
prepoznavna blagovna 
znamka, saj v Sloveniji sko-
raj ne zasledimo elektron-
ske proizvodnje, kjer ne bi 
potrebovali hladilnih teles 
in ohišij, kamor proizvajalci 
vgrajujejo svoje elektronske 
sisteme in naprave. Julija 
2011 se je Mali elektronika 
iz Moš preselila v prostore 
podjetja TIKO in začeli so 
poslovati pod imenom 
MALI-E-TIKO. Recesiji nav-
kljub so za 16 odstotkov 
povečali prodajo že leta 
2012, leto kasneje za 23 
odstotkov in podobno rast 
predvidevajo tudi letos. Slo-
venija je premajhen trg, zato 
so se usmerili v Evropo, 
predvsem v Avstrijo, Nemči-
jo in Italijo, kamor izvozijo 
že več kot 65 odstotkov celo-
tne proizvodnje. Število 
zaposlenih se vztrajno pove-
čuje. Podjetje je uvrščeno na 
73. mesto med najhitreje 
rastočimi podjetji na 
Gorenjskem.

To leto je njihovo
Na slavnostni akademiji ob prazniku Občine Tržič so podelili priznanja letošnjim občinskim 
nagrajencem – prof. Janezu Šteru, Operativni enoti Prostovoljnega gasilskega društva Križe, Žanu 
Koširju, Jožetu Klofutarju, Mariji Janc, Slavku Bohincu, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jelendol - 
Dolina in podjetju MALI-E-TIKO. 

Operativna enota PGD Križe / Foto: Luka Rener

PGD Jelendol - Dolina / Foto: Luka Rener

Janez Šter / Foto: Luka Rener Žan Košir / Foto: Gorazd Kavčič Jože Klofutar / Foto: Luka Rener Marija Janc / Foto: Luka Rener Slavko Bohinc / Foto: Luka Rener Marjan Mali, MALI-E-TIKO 
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Tržič – Župan Borut Sajovic 
je imenoval Dušana Bodlaja 
za podžupana Občine Tržič. 
Funkcijo bo opravljal poklic-
no, kot je povedal: "Skrbel 
bom za povezavo med kraje-
vnimi skupnostmi in občin-
sko upravo, da bo komunika-
cija čim boljša na tem nivoju 
in da bodo krajevne skupno-
sti seznanjene z aktualnimi 
razpisi. Skrbel bom za vzdr-
ževanje občinskih cest v smi-
slu izboljšanja te infrastruk-
ture. Sem tudi vodja svetniš-
ke skupine in sem zadolžen 
za koordinacijo z drugimi 
svetniškimi skupinami. 
Seveda sem odprt tudi za 
pobude društev." Dušan 
Bodlaj je dolgoletni prostovo-
ljni gasilec, je častni predse-
dnik Prostovoljnega gasilske-

ga društva Križe. Župan je še 
dejal, da je zaposlenih na 
občinski upravi malo, dela pa 
je veliko, zato je Bodlaj dra-
gocena pridobitev. Odprto 
pušča tudi možnost za ime-
novanje še enega podžupana 
ali podžupanje za področje 
družbenih dejavnosti. 

Bodlaj podžupan poklicno

Dušan Bodlaj / Foto: Luka Rener

Tržič – Odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor ne bodo 
uspeli zapolniti do konca leta 2015, ocenjujejo pri Komunali 
Tržič. "Pri pričakovani dinamiki polnjenja odlagališča v letu 
2015 bo preostalo prostora še za približno dve leti intenzivne-
ga odlaganja odpadkov. Razloge, da odlagališča ne bomo 
uspeli popolnoma zapolniti do konca naslednjega leta, gre 
iskati v načrtnem zaviranju postopka pridobitve okoljevars-
tvenega dovoljenja, ki smo ga uspeli pridobiti šele konec leta 
2012. Občinski svet je že leta 2010 dal soglasje k dovozu in 
odlaganju odpadkov iz drugih občin. Poleg tega pa količina 
odpadkov, namenjenih odlaganju na odlagališčih, iz leta v 
leto pada," je pojasnil Sebastijan Zupanc, direktor Komunale 
Tržič, in dodal: "Zato velja političen razmislek, ali ne bi bilo 
morda modro in okoljsko primerneje, da se delovanje odlaga-
lišča Kovor podaljša še za dve leti." Po zapolnitvi odlagališča 
bi se to v naslednjih treh letih zaprlo, rekultiviralo in uredilo 
tako, da bo prek štirideset let stara rana sredi gozda v Kovor-
ju zaceljena. Zaprto odlagališče bo treba po pridobitvi odloč-
be o zaprtju naslednjih trideset let vzdrževati, zagotavljati 
odplinjanje deponijskega plina, čiščenje izcednih voda in na 
splošno skrbeti, da ne bi prihajalo do vplivov na okolje.

Odlagališče odpadkov se (le) počasi polni

Suzana P. Kovačič

Tržič – Okvirna škoda, ki so jo 
povzročili plazovi v obilnem 
deževju novembra meseca na 
območju tržiške občine, je po 
nestrokovni oceni med 350 in 
400 tisoč evri, je sporočil 
Drago Zadnikar, direktor 
občinske uprave. Samo inter-
vencijski stroški so znašali 
dobrih 12 tisoč evrov; največ 
so nanesli stroški nujnega 
interventnega odvoza materi-
ala (zemljine, kamnine ...), ki 
je neposredno ogrožal infras-

trukturo kot posledico zemelj-
skih plazov, nanosov na cesti-
šča ob poplavah. Župan Borut 
Sajovic je že večkrat opozoril, 
da je veliko plazov posledica 
posega človeka v naravo in da 
bo treba posege v prihodnje 
pro storsko bolje načrtovati 
(tudi pri izdaji gradbenih in 
drugih dovoljenj). En primer 
je tudi cesta od Bistrice pri 
Tržiču do Begunj, ki je ume-
ščena v plazovito območje in 
so poškodbe cestišča (in sana-
cija) ob močnejših nalivih kar 
stalnica.    

Poplave in plazovi niso 
prizanesli tržiški občini

Udor ceste na Hudem so že sanirali, izvajalec del je bilo 
podjetje VGP Kranj. / Foto: Tina Dokl 

Suzana P. Kovačič

V proračunu za prihodnje 
leto je predvidenih dobrih 
12 milijonov prihodka in 
15,9 milijona odhodka. Kako 
boste pokrili razliko in kako 
je naravnan proračun? 
"Sprejet je osnutek proraču-
na, zanj so glasovali vsi svet-
niki, kar je dobro sporočilo, 
zame in za občinsko upravo 
pa velika obveza, da skušamo 
prav vse dobrodošle pobude 
in dopolnitve vključiti v pre-
dlog proračuna, ki ga bomo 
predvidoma sprejeli januar-
ja. Zadolževanja tudi prihod-
nje leto ne predvidevamo, 
razlika v prihodkih in odhod-
kih, približno štiri milijone 
evrov, se bo pokrila s prene-
senimi sredstvi iz leta 2014. 
Približno milijon evrov 
bomo namenili različnim 
spodbudam gospodarstva, 
sem prištevam tudi turizem 
in del infrastrukturnih obje-
ktov. Rahlo povečujemo 
sredstva za šport in kulturo 
prek javnega razpisa za delo-
vanje društev, finančno bo 
poskrbljeno tudi za vse javne 
zavode in institucije, kar pa 
ne pomeni, da lahko samo 
trošijo. Kljub vsemu bomo 
vsi morali varčevati. Od vid-
nejših investicij bo sledila 
prva faza prenove Paviljona 
NOB v Tržiču, za kar že ima-
mo zagotovljena sredstva iz 
švicarskega mehanizma; 
zamenjali bomo stekla, 
objekt bomo izolirali in vgra-
dili toplotno črpalko.  
Pomembna skrb bosta še 
naprej vodovodna in komu-
nalna infrastruktura. Želim 
si, da bi država smele oblju-
be, ki jih je v času pristopnih 
pogajanj dala Bruslju, neko-
liko omejila in naredila pri-
merljive. Dejstvo je, da v več 
kot 60 odstotkih slovenske 
občine ne moremo zagotovi-
ti tistega, kar so v 90. letih 
prejšnjega stoletja nadstan-
dardno obljubili Bruslju. Kar 
se tiče gradnje kanalizacij-
skega omrežja in predvsem 
pogojev okrog gradnje, smo 
si sami postavili 40-krat stro-
žje normative kot npr. stare 
države članice EU. V teh 
časih, ko ljudje težko shajajo, 
imamo za cilj © zlato©  kanali-
zacijo, za posledico bomo 
imeli lačne ljudi!? Občanom, 
ki ne bodo priključeni v javni 
kanalizacijski sistem, že 
pomagamo na podlagi občin-
skega Pravilnika o sofinanci-
ranju malih čistilnih naprav. 
Prva proračunska sredstva za 
leto 2015 so že zagotovljena.
Same investicije pa ne pome-
nijo veliko, če se ob tem 
pozablja na ljudi. Trudimo 
se, da v vrtce sprejmemo vse 
otroke, uspešno deluje mla-
dinski center, občani pa ima-
jo možnost bivanja kar v 230 
ih občinskih stanovanjih, 
številnim pomagamo pri 

bivanju v domovih ali pomo-
či na domu. Zdravstveni 
dom posodabljamo in opre-
mljamo iz leta v leto. Vse 
subvencije in pomoči izpla-
čujemo redno. Smo pa tudi 
tesen sodelavec in motivator 
številnih družbeno odgovor-
nih društev in organizacij. 
Prav ponosen sem, koliko 
dobrodelnih dogodkov za 
pomoč ljudem smo skupaj 
zmogli samo v decembru."

Občina Tržič nima več naj-
nižje stopnje brezposelnosti 
na Gorenjskem ...
"Tako kot v Sloveniji se gos-
podarska situacija popravlja 
tudi v Tržiču. Občina na 
gospodarstvo sicer nima 
konkretnega vpliva, naša 
naloga pa je ustvarjanje 
pogojev za njegovo delovan-
je. Zadovoljni smo, ker zase-
bna podjetja povečujejo 
zaposlovanje in obseg opra-
vljenega dela. Skrbi me za 
tovarno Peko, ki je v državni 
lasti, in želim si, da bi se 
država kot odgovoren last-
nik bolj kot z nepremičnina-
mi ukvarjala s posodobitvi-
jo, preoblikovanjem in pro-
dajo čevljev. Naši uspešni 
podjetniki zasebniki doka-
zujejo, da se tudi na tem 
področju, če greš korak s 
sodobnimi trendi in tržnimi 
nišami, da uspeti."

Velika proračunska postav-
ka so ceste, vzdrževanje in 
sanacija po neurjih. V prora-
čun za leto 2016 ste zamak-
nili ureditev ceste proti Tiču. 
Zakaj? 
"V tržiški občini je razkošje 
poti tudi na področju cest. 34 
vasi in zaselkov potrebuje in 
zahteva solidno infrastruktur-
no povezavo po zahtevnem 
terenu, zato cestam vsako leto 
namenjamo veliko pozornos-
ti in sredstev za vzdrževanje, 
zmanjka pa jih za investicije. 
V naslednjem letu želimo 
zaključiti cesto Retnje–Smuk, 
ki ima velike stroške vzdrže-
vanja, ter dva strma odseka, 
ki se navezujeta na mestno 

jedro, odsek na Jožefa in 
Kukovnico. Za leto 2016 velja 
dogovor, da ima absolutno 
prednost cesta v Lomu med 
Potarjem in Tičem. Sredstva, 
ki jih bo treba še zagotoviti za 
ta projekt, se približujejo 
polovici milijona evrov."
 
S pripravo proračuna ste 
čakali, ker niste vedeli, kak-
šna bo povprečnina (glavari-
na) na občana ...
"Pomemben del prihodkov 
občinskega proračuna je 
poleg nadomestila za upora-
bo stavbnih zemljišč, ki je 
realni prihodek občine in 
znaša na leto okrog enega 
milijona evrov, še povprečni-
na, ki jih v občinske proraču-
ne iz dohodnin in drugih 
dajatev državljanov prispeva 
država. Iz tega naslova se v 
našo občino steče okrog 8 do 
9 milijonov evrov in zato bi 
vsako zmanjševanje teh 
sredstev s strani države moč-
no okrnilo investicijski 
potencial občine. Obstaja 
sicer realna možnost, da se 
bo povprečnina znižala v 
začetku leta 2015, za razliko 
od splošnega županskega 
mnenja pa sam razmislek 
po varčevanju države razu-
mem in to podpiram. Kot 
občanu in kot državljanu se 
mi zdi pomembneje, da 
država zagotovi stabilno 
delovanje pokojninske in 
zdravstvene blagajne in na ta 
račun smo se vsaj v naši 
občini pripravljeni odreči 
kakšnim metrom asfalta. Če 
prizadevanje države po kon-
solidaciji javnih financ ne bo 
uspešno, pa je varčevanje na 
področju občin napaka, kajti 
občine v Sloveniji so bile 
vedno ena gonilnih sil potro-
šnje, gradnje, razvoja, zato je 
treba biti na tem področju 
zelo premišljen. Danes je z 
denarjem na občinski ali na 
državni ravni dovoljeno dela-
ti samo še tisto, kar bo zago-
tovo prineslo rezultate."

Na postavki projekta Gorenj-
ska plaža je ostalo nekaj čez 

sto tisoč evrov. Kako jih boste 
porabili in kako kaže z uredi-
tvijo gostinskega lokala?
"Tudi v tretjem razpisu, ki se 
je končal 10. decembra, nis-
mo dobiti najemnika, ki bi 
dogradil in opremil lokal na 
Gorenjski plaži, zato bo ta 
naloga do začetka poletne 
sezone ostala Občini Tržič. V 
prvem delu želimo opremiti 
manjši gostinski lokal, ki bo 
nadomestil v letošnji sezoni 
obstoječi prehranski kontej-
ner in dopustiti možnost, da 
se lokal poljubno širi. Če je 
interes, k sodelovanju še ved-
no vabimo zasebnike. Za ure-
ditev lokala bo treba dodati 
nekaj več kot samo 100 tisoč 
evrov, naj pa povem, da je 
Občina Tržič za Gorenjsko 
plažo na račun že prejela 
denar, ki sta ga obljubili 
Evropska unija in država."

Občino bremenita tožbi, tož-
ba Aquaplusa se vleče iz pre-
teklosti, druga je tožba 
SCT-ja. SCT je šel v stečaj, vi 
pa ste, da ste lahko dokončali 
projekte v občini, unovčili za 
1,6 milijona evrov garancije. 
"V proračunu sta dve 
neznanki. Eno je odprta tož-
ba podjetja Aquaplus proti 
Občini Tržič zaradi izgube 
posla pri gradnji čistilne 
naprave, vodovodov, kanali-
zacije v letih od 2004 do 
2005. V kratkem času priča-
kujemo sodbo na prvi sto-
pnji. Sodobnejša zadeva pa 
je unovčitev garancije podje-
tju SCT, tu je občina za 
dokončanje projekta in za 
črpanje evropskih sredstev 
unovčila bančno garancijo in 
unovčena sredstva naložila 
na svoj račun. Stečajni upra-
vitelji SCT-ja pa se trudijo, 
da bi del teh sredstev dobili 
nazaj. Prva obravnava je bila 
že dvakrat preložena."

Občina se lahko pohvali z 
dragocenostjo, Dovžanovo 
sotesko. S svetniki razmiš-
ljate o tem, da bi ob vstopu v 
sotesko namestili parkomat 
za turiste. Svetnik Janez 
Meglič je nekaj takega pred-
lagal za Gozd. Kako realne 
so postavitve parkomatov? 
"Tržič mora postati tudi 
turistična občina, vložki v 
turistično infrastrukturo pa 
so visoki in zahtevni, zato se 
nam zdi prav, da bi glede na 
dostopnost naravnih zna-
menitosti nekaj k hitrejše-
mu razvoju prispevali tudi 
obiskovalci podljubeljske, 
jelendolske in lomske doli-
ne. Zapornice niso idealna 
rešitev, za osveščanje ljudi 
se mi zdijo boljša možnost 
parkomati, tako da bi tudi 
obiskovalci prispevali kak 
evro k stalnemu popravilu 
in izboljšanju prevoznosti 
cest, pa tudi k pospravljanju 
odpadkov in nadaljnji grad-
nji infrastrukture."

Pozornost gospodarstvu
Med prednostnimi nalogami v naslednjem proračunskem letu je župan občine Tržič Borut Sajovic poudaril 
ustvarjanje čim boljših pogojev za gospodarsko rast in razvoj, kar zagotavlja več delovnih mest. Župan 
tudi pojasnjuje, da je tržiško bogastvo v razkošju poti, na drugi strani pa tudi visok in nujen strošek. 

Župan Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Kovor – "Gradnja večnamen-
ske dvorane v Kovorju bolj ali 
manj poteka po načrtih, le da 
se bodo dela zaradi izredno 
slabega vremena in dodatnih 
del, ki so jih naročili gasilci, 
podaljšala za en mesec, do 
februarja 2015," je povedal 
Franci Smolej, predsednik 

Krajevne skupnosti (KS) 
Kovor. Podrobnejši finančni 
obračun vrednosti investicije 
bodo imeli konec meseca. 
"Temu lahko dodam, da smo 
za opremo vseh prostorov 
rezervirali v finančnem pla-
nu za 2015 potrebnih 100 
tisoč evrov in še 40 tisoč 
evrov za ureditev parkirišč in 
okolice takoj po koncu zime, 

ko bodo to dopuščale razme-
re," je še pojasnil Smolej. 
Prostore bodo v celoti začeli 
uporabljati predvidoma feb-
ruarja, uradno odprtje pa 
bodo prestavili na začetek 
pomladi, ko bo zaključena 
tudi ureditev okolice in bo 
odprto otroško igrišče, ki so 
ga morali začasno zapreti po 
prijavi krajanke.

Večnamenska dvorana bo že 
v soboto, 20. decembra, spre-
jela najmlajše obiskovalce, ki 
jih bo obiskal Dedek Mraz. 
"Le dan kasneje, 21. decem-
bra, bomo za najstarejše kra-
jane prvič letos pripravili 
družabno srečanje s krajšim 
kulturnim programom in 
prigrizkom," je napovedal 
Smolej.

Dom ima že srajčico
Gradnja večnamenske dvorane v Kovorju bolj ali manj poteka po načrtih, že jutri in v soboto bodo 
gostili dva dogodka. 

Projekcija dvorane / Foto: arhiv KS Kovor Takole je videti večnamenski objekt od zunaj. / Foto: arhiv KS Kovor

Suzana P. Kovačič

Tržič – "Po večkratnih 
nekajdnevnih močnih nali-
vih s kratkimi prekinitvami 
smo priča neusmiljeni 
naravi, ki je z obilnimi 
poplavami prizadela večji 
del Slovenije in povzročila 
precej nevšečnosti tudi v 
naši občini," je povedal 
Sebastijan Zupanc, direk-
tor Komunale Tržič. "Zara-
di obilnega deževja, naras-
lih rek, podtalnice in popla-
vljenih vodovplivnih obmo-
čij je nekaj vodnih izvirov 
začelo kaliti, kar predstav-
lja potencialno nevarnost 

kontaminacije pitne vode 
iz površine z mikrobiološ-
kimi in kemijskimi ones-
naževalci. Zato smo občane 
na vodovodnih sistemih 
Črni gozd in Mestni vodo-
vodni sistem obvestili, naj 
se voda v prehrambne 
namene preventivno pre-
kuhava. Občutljivost vod-
nega vira in sistema, ki 
napaja vzhodni del tržiške 
občine Črni gozd, se je 
izkazala v povečani motno-
sti pitne vode, zato Občina 
Tržič že pripravlja investi-
cijske ukrepe, da se to tve-
ganje čim bolj zmanjša," je 
še pojasnil Zupanc. 

Vodo prekuhavali 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Z investicijo v rent-
genski aparat je zdravnikom 
omogočena boljša diagnos-
tika ter uspešnejše zdravlje-
nje, pacientom pa prihran-
jena marsikatera vožnja do 
bolnišnice Jesenice ali 
Kranj. Vrednost celotnega 
investicijskega dela projekta 
znaša dobrih 185 tisoč evrov, 
od tega bo 90 tisoč evrov 
prispevalo Ministrstvo za 
zdravje, preostanek pa bosta 
vsak do polovice krila Obči-

na Tržič in Osnovno zdrav-
stvo Gorenjske. "Rentgen-
ski aparat ostaja isti, smo ga 
pa nadgradili z digitalno 
tehniko. To pomeni, da ne 
bomo več slikali na rentgen-
ske filme, kar je zastarel in 
drag postopek, pač pa na 
digitalni medij, kar zdravni-
kom omogoča boljšo mani-
pulacijo s posnetki, natanč-
nejši pregled, pošiljanje 
fotografij, ogled posnetkov z 
oddaljenih lokacij in hitrej-
šo diagnostiko," je povedal 
direktor Zdravstvenega 
doma Tržič Iztok Tomazin, 
dr. med. V Zdravstvenem 
domu Tržič v poprečju opra-
vijo 70 slikanj na teden, 
nekaj manj je zobnih rent-
genov. Rentgen je namreč 
še vedno ena osnovnejših 
diagnostičnih metod tudi v 
osnovnem zdravstvu.

Rentgen je sodobnejši
Zdravstveni dom Tržič je bogatejši za sodobnejši rentgenski aparat, ki 
predstavlja največjo materialno in najdražjo pridobitev doma v letošnjem letu. 

Župan Borut Sajovic, podžupan Dušan Bodlaj, Iztok 
Tomazin, Anica Hladnik iz Službe za javna naročila pri 
OZG in direktor OZG Jože Veternik / Foto: Vid Meglič
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Na Domu Petra Uzar-
ja so jeseni začeli z menjavo 
strešne kritine, z deli naj bi v 
grobem končali do konca 
leta, nekateri zaključki, kot so 
fasaderska dela, pa bodo ver-
jetno počakala na ugodne 
vremenske razmere. "V celo-
ti streho financiramo z lastni-
mi sredstvi – zaradi dotrajane 
strešne kritine ni bilo več 
mogoče čakati na možnosti 
novih razpisov, saj je v dom 
že zamakalo. Ob tem izvaja-
mo tudi energetsko sanacijo 

v nivoju strehe, torej potreb-
no izolacijo, s tem smo pos-
krbeli, da bo zima toplejša in 
bivanje prijetnejše že to 
zimo," je povedala Anamari-
ja Kejžar, direktorica Doma 
Petra Uzarja Tržič. Ocenje-
na vrednost investicije je 
približno 350 tisoč evrov, 
resnica pa je, kot je še pou-
darila direktorica Doma, da 
se pri obnovi starejših obje-
ktov lahko pojavijo tudi nep-
redvidena, a nujna dela. 
In ker dušo in srce Domu 
dajejo stanovalci in zaposle-
ni, naj še dodamo, da bodo 
imeli predbožično večerjo 
za stanovalce, gost bo Boris 
Kopitar. V Domu so izvedli 
tudi anketo o zadovoljstvu 
stanovalcev, ki so izrazili 
zelo visoko stopnjo zadovolj-
stva, kar potrjuje, da so 
zaposleni z direktorico na 
čelu na pravi poti.

Kmalu nova streha 
V Domu Petra Uzarja menjajo streho, stanovalci pa se že veselijo 
skorajšnjega obiska Borisa Kopitarja. 

V začetku jeseni so začeli menjati dotrajano streho na 
Domu Petra Uzarja. / Foto: Tina Dokl

Tržič – Sveti Krajevnih skupnosti (KS) v Občini Tržič so po 
lokalnih volitvah že začeli z delom. Predsedniki so vida raz-
tresen v KS Bistrica pri Tržiču, Metka Kolevski v KS Brezje 
pri Tržiču, Stojan Štefe v KS jelendol, Franci Smolej v KS 
Kovor, Slavko Bohinc v KS Križe, Sebastijan Ive v KS leše pri 
Tržiču, Matej Slapar v KS lom pod Storžičem, alenka rob-
lek v KS Podljubelj, Igor Grguraš v KS Pristava, aljoša uzar 
v KS ravne, Marko Poljanc v KS Sebenje, Primož Studen v 
KS Senično in Miha I. Primožič v KS Tržič-mesto. 

Znani predsedniki krajevnih skupnosti

Tržič – Občinski svetniki so na redni decembrski seji sezna-
nili s pozitivnim mnenjem k imenovanju Francija Podlipnika 
za ravnatelja Glasbene šole Tržič in imenovanjem nataše 
durjava za ravnateljico vrtca Tržič. za oba je to drugi man-
dat na tem položaju, oba so že potrdili člani Svetov obeh 
zavodov, čakata le še na pisni sklep oz. mnenje pristojnega 
ministrstva, kar je v njunih primerih bolj formalnost. 

Ravnatelja še naprej

Tržič – Poslanka andreja Potočnik (SMc) bo uradno odpr-
la poslansko pisarno 12. januarja ob 16. uri na Trgu svobo-
de 18 v Tržiču. uradne ure bodo vsak ponedeljek med 16. 
in 18. uro, razen takrat, ko so seje državnega zbora. na 
voljo je tudi po e-pošti andreja.potocnik@dz-rs.si, kjer lah-
ko prej najavite svoj obisk in temo razgovora. "Poslanska 
pisarna je predvsem eden izmed načinov komunikacije in 
stika z volivci," je povedala. Poslanka jana jenko (deSuS) 
pa je poudarila, da s Potočnikovo zelo dobro sodelujeta, 
tudi poslansko pisarno imata v istih prostorih. "Po najbolj-
ših močeh si prizadevava za razvoj Tržiča, pomagava odpi-
rati vrata, a vedeti je treba, da je za pripravo načrtov in 
izvedbo razvoja občine najpomembnejša lokalna samou-
prava, ki pa je v tem pogledu zelo učinkovita, saj je Občina 
Tržič ena najuspešnejših občin v črpanju evropskih sred-
stev," je izpostavila jenkova. 

Uradno odprtje poslanske pisarne



Zanimivosti

5Tržiški glas, petek, 19. decembra 2014

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški muzej je v 
sodelovanju z Lions klubom 
Bled Golf pripravil dobrodel-
no dražbo slaščic. Sredstva, 
zbrana z dobrodelno dražbo, 
bodo namenili za pomoč 
socialno ogroženim otrokom, 
ki obiskujejo vse tri tržiške 
osnovne šole in Glasbeno 
šolo Tržič. Otrokom bodo 
omogočili plačilo malic in 
kosil ter krili stroške udeležbe 
v šoli v naravi, na šolskih 
ekskurzijah, v glasbeni šoli pa 
bodo pokrili šolnino svoji 
izjemno nadarjeni učenki. 
Direktorica Tržiškega muzeja 
Jana Babšek se je zahvalila 
najprej vsem, ki so brezplač-
no spekli pecivo, članicam 
Društva podeželskih žena 
Svit Tržič, Mestni kavarni, 
Slaščičarstvu Cerkovnik, Sla-
ščičarstvu Ma-ja Podljubelj in 
posameznikom. »Tako bomo 
vsi skupaj naredili nekaj dob-
rega za tržiške otroke,« je 
dejala Jana Babšek in pouda-
rila, da se v življenju seštevajo 
že majhne spremembe. »Na 

tej dobrodelni dražbi sodelu-
jemo že vsa tri leta in se zelo 
rade odzovemo. Tokrat smo 
spekle štiri hlebe kruha, 25 
škatel piškotov, orehovo in 
pehtranovo potico,« sta v ime-
nu enajstih članic Društva 
podeželskih žena Svit, ki so 
pripravile dobrote, povedali 
podpredsednica društva 
Marinka Damjan in članica 
Marija Kavar. 
Polno Pollakovo dvorano v 
Tržiškem muzeju sta poz-

dravila Tea Gasser v imenu 
Lions kluba Bled Golf in 
tržiški župan Borut Sajovic. 
Licitacija, ki jo je vodil David 
Ahačič, se je začela, in že 
prvo pekovsko pecivo v 
podobi Miklavža je doseglo 
od izklicnih treh evrov kon-
čno ceno osemnajst evrov. 
Celoten izkupiček torkovega 
dobrodelnega dogodka je 
1717 evrov, najvišjo ceno, 
kar 70 evrov, pa je dosegla 
pehtranova potica.

Sladka dražba
Celoten izkupiček dobrodelne dražbe slaščic je bil 1717 evrov, najvišjo ceno, 
kar 70 evrov, pa je dosegla pehtranova potica.

Torkov decembrski večer v Pollakovi sobi Tržiškega muzeja 
je bil ovit v dobrodelnost. / Foto: Luka Rener 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na Miklavžev dan so 
odprli pokrito umetno drsali-
šče na balinišču na Ravnah. 
Drsališče v velikosti 27 krat 
10 metrov je namenjeno 
rekreacijskemu drsanju in 
druženju vseh generacij in je 
za uporabnike brezplačno. 
Za pomično drsališče so iz 
občinskega proračuna odšte-
li dobrih 20 tisoč evrov in 

kupili 120 parov drsalk, od 
otroških do odraslih. Župan 
Borut Sajovic je poudaril, da 
so odličnega sodelavca in 
partnerja našli v Balinar-
skem klubu Tržič AC Žepič 
in tako uresničili željo, da bi 
tudi Občina Tržič prvič v svo-
ji zgodovini dobila umetno 
drsališče. V prostorih bali-
narskega kluba ob drsališču 
(čez cesto) so na voljo brez-
plačna izposoja drsalk, topli 

napitki in sanitarije. Predse-
dnik balinarskega kluba 
Dušan Kavčič je poudaril 
izvrstne pogoje za drsanje 
tudi pri višjih temperaturah 
do dvanajst stopinj Celzija. 
Pri pripravi drsalne ploskve 
je sodeloval in jo tudi preiz-
kusil nekdanji hokejist, zdaj 
občan tržiške občine, Silvo 
Poljanšek. Že prvi dan je 
drsališče privabilo številne 
navdušence, med njimi tri-
najstletnega Jureta Stubljar-
ja, ki se je prejšnje sezone na 
drsanje vozil v Kranj, zdaj pa 
ima drsališče praktično © čez 
cesto© . Odprtja so se udeleži-
le tudi plesalke Plesnega stu-
dia Špela, ki so prikazale 
odlično plesno znanje © na 
suhem©  in dodale, da bo tudi 
drsanje na Ravnah prišlo na 
vrsto. Drsališče je odprto od 
ponedeljka do petka od 16. 
do 20. ure, ob sobotah, nede-
ljah in praznikih pa poleg 
teh popoldanskih terminov 
tudi dopoldne od 10. do 12. 
ure, ledeno ploskev pa bodo 
vzdrževali do konca januarja 
prihodnje leto.

Hura, drsamo!
Prvič so v tržiški občini naredili pokrito umetno drsališče, za lokacijo pa izbrali 
balinišče na Ravnah v sodelovanju z Balinarskim klubom Tržič AC Žepič.

Na pokritem umetnem drsališču na Ravnah v tržiški občini 
boste lahko do konca januarja brezplačno drsali in si prav 
tako brezplačno izposodili drsalke. / Foto: Luka Rener

080 22 04    www.eg-prodaja.si

Znižajte si račune za elektriko 
v letu 2015 s praznično 
ponudbo Elektra Gorenjska 
Prodaja.

Zahtevajte Praznični paket 
2015 in prihranite. 
Akcija traja do 31. 12. 2014 
oziroma do odprodaje količin.

Praznična ponudba
elektrike
Praznična ponudba
elektrike

Tel.: 04 598 12 00

Pooblašèeni serviser za Renault in Dacia.

Za osebna vozila vkljuèuje:
- do 5 litrov predpisanega visokokakovostnega olja

- oljni filter

- zamenjava in pregled vozila po 25-ih kontrolnih toèkah

  Cena:      

             

62,99 € (dizelski motor)

57,99 € (bencinski motor) 

Za kombi vozila vkljuèuje:
- do 7 litrov predpisanega visokokakovostnega olja

- 

- zamenjava in pregled vozila po 25-ih kontrolnih toèkah

  Cena: 77,99 €

oljni filter

Ostala naša ponudba

JANUARSKA AKCIJAMENJAVA OLJA + OLJNEGA FILTRAza vse znamke in tipe vozil...

- zamenjava in pregled vozila po 25-ih kontrolnih toèkah

AVTO ŠIVIC, d.o.o., Loka 80, Tržiè, GSM: 051 671 000, info@avto-sivic.si, www.avto-sivic.si

Prodaja novih vozil Renault, Dacia in Nissan, gar. popravila Renault in Dacia, 

servisna, kleparska in lièarska popravila vseh znamk osebnih in kombi vozil, 

menjava avtostekel, polnjenje in popravila klim, pnevmat. prodaja in montaža, 

led luèi-parkirni senzorji prodaja in montaža, diagnostika vozil, Chip-tuning.

Zakaj Avto Šivic? Ker imamo znanje in izkušnje, 
ker smo zanesljivi, prilagodljivi in vedno dosegljivi, 
ker prisluhnemo in delamo s srcem ...

Novo Prenovljena roèna avtopralnica

12MESEÈNO
JAMSTVO

Naroèila že sprejemamo!

Sistem AVTOPLIN priznanega proizvajalca LANDIRENZO.

Cena že od 1350 €. Prihranek na gorivu do 45%. Možno obroèno plaèilo.
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Samo Lesjak

Tržič – Priznanj, ki sta jih 
podeljevala župan Borut 
Sajovic ter predsednik izpos-
tave RK Tržič Igor Grguraš, 
so bili deležni vsi krvodajalci, 
prav poseben aplavz pa je bil 
namenjen četverici, ki je kri 
darovala več kot petdesetkrat, 
to so Drago Ahačič, Mirko 
Anko, Sead Malić in Drago 
Štefe. »V občini Tržič je bilo 
letos skoraj petsto krvodajal-
cev, ki so darovali kri v dveh 
akcijah, in sicer spomladi ter 
jeseni. Uredili smo njihove 
arhive, tako da jih ob obletni-
cah obdarimo ter se jim 
zahvalimo. Rdeči križ je – ob 
znatni pomoči občine – pos-
tavil stvari na zdrave temelje, 
tako da aktivno pomaga 
pomoči potrebnim, teh je v 

občini od 220 do 250. Zbira-
mo hrano, vodo, sanitarne 
izdelke, oblačila, najbolj 
ogroženim pa tudi finančno 
pomagamo pri pomembnih 
življenjskih stroških,« je 
dejal Igor Grguraš, ki je pou-
daril tudi veliko neformalno 
solidarnost med ljudmi, ki se 
je izkazala zlasti ob letošnjih 
poplavah, pri katerih so raz-
delili več kot 17 ton dobrin. 
Pomembna pridobitev je 
tudi predavalnica, v kateri 
mladi vozniki in voznice 
opravljajo tečaje prve pomo-
či. Za prijeten kulturni pro-
gram so poskrbeli Folklorna 
skupina Karavanke, Plesni 
studio Špela, Plesni klub 
Tržič, Pevski zbor Dobrča, 
Kulturno društvo Jerbas ter 
pevki Sara Kobold in Neža 
Čadež.

Dobro se z dobrim vrača
V Kulturnem centru Tržič je potekala letošnja 
druga humanitarna prireditev Dobro se z dobrim 
vrača, na kateri so podelili priznanja 
krvodajalcem domače občine, ki nesebično 
rešujejo življenja.

Krvodajalci občine Tržič rešujejo življenja. / Foto: Luka Rener 

David Ahačič

Križe – Mnogi nas prepričuje-
jo, kako težko je živeti v času, 
polnem strahu, kriz in egoiz-
ma. A solidarnost, ki jo opa-
zujemo npr. ob hudih narav-
nih nesrečah, dokazuje, da 
smo Slovenci še bitja s čute-
čim srcem, odprtim za člove-
ka v stiski. Tudi v Križah je 
dobrodelnežev veliko – s svo-
jim darom so omogočili, da 
bo župnijska karitas lahko 
odgovorila na eno prošnjo 
več. S prostovoljnimi prispev-
ki smo na koncertu zbrali več 
kot 2200 evrov, ki jih bomo 
med letom porabili zlasti za 
plačilo položnic, nakup hra-
ne, higienskih pripomočkov 
in zdravil ter obdarovanja 
novorojenčkov in starejših. 
Precejšen delež smo zbrali z 
lastno akcijo – izdelovanjem 
adventnih venčkov. 
Vabilu organizatorjev so se 
prijazno odzvali kriški pritr-
kovalci, mladinski PZ OŠ 
Križe s Simono Kralj, Gašper 
Komac s prijateljem Eraz-
mom, Maruša Ficko, Kvintet 

Tivoli iz Lesc, Tomaž Ahačič, 
plesalki Laura in Maša iz Ple-
snega studia Špela, ansam-
bel Veseli Begunjčani ter 
humoristična skupina 
SMEH (Marja Bohinjec, 
David Ahačič in Boris Kubu-
rič). Vsem nastopajočim, 
požrtvovalnim sodelavcem 
in uslužbencem OŠ Križe, 
pri katerih koncert že tradici-
onalno gostuje, velja iskrena 
zahvala. Program sta povezo-
vala Štefanija Grašič in David 
Ahačič, zbrane pa je nagovo-
ril tudi tržiški župan Sajovic 
(Občina je prireditev sofi-
nancirala z javnimi sredstvi). 
Prostovoljci župnijske kari-
tas pod vodstvom župnika 
Iva Kožuha in tajnice dr. 
Hermine Krese pripravljamo 
dobrodelni koncert v želji, da 
bi s pridobljenimi sredstvi 
mogli omiliti več človeških 
stisk, zato se vsem ljudem 
dobre volje zahvaljujemo za 
obisk in za dar ter vas vse že 
danes vabimo na prireditev 
prihodnje leto! In ne pozabi-
te imeti odprtih oči ter rok za 
pomoč trpečemu človeku.

V družini smo doma
Na prvo adventno nedeljo je ob zaključku tedna 
karitas Župnijska karitas Križe pripravila že 13. 
tradicionalni dobrodelni koncert, ki se ga je v avli 
OŠ Križe udeležilo več kot tristo obiskovalcev. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – "Mimoidoče smo 
pred nedavnim opozarjali 
na problematiko zavržene 
hrane, saj do tako velike 
količine zavržene hrane pri-
de zaradi preveč pridelane, 
nakupljene ali skuhane hra-
ne. Veseli smo bili obiska 
najmlajših, vrtičkarjev in 
šolarjev, pa tudi starejših 
občanov, ki so po večini 
zagotavljali, da niso potratni 
in da se pri nakupih vedejo 
odgovorno. To je bil tudi cilj 
akcije: spodbuditi ljudi k 
odgovornejši potrošnji in 
tudi spremembam v razmiš-
ljanju, da bi tako postali 
odgovorni do sebe, okolja in 
ne nazadnje tudi do svoje 
denarnice. Raziskava Evrop-
ske komisije je namreč 
pokazala, da v povprečnem 
evropskem gospodinjstvu 
na tak način vržemo proč 
kar 250 evrov letno," je 
povedal Sebastijan Zupanc, 
direktor Komunale Tržič in 
se za pripravo akcije zahvalil 
lokalnima podjetjema, Zele-
njavarstvu Teran, kjer so 
jim posodili zelenjavo in 
sadje, ter podjetju Kvibo, 
kjer so prišli nasproti s 
ponudbo suhe hrane.
Obstaja deset enostavnih 
korakov, kako zmanjšati 
količino zavržene hrane. 
Natančno so ti koraki opisa-
ni na spletni strani Komu-
nale Tržič, tu jih omenimo 
samo nekaj. Prvi korak je 
"Načrtujmo svoj jedilnik". 

Vnaprej pripravimo seznam 
jedi, ki jih bomo jedli v pri-
hajajočem tednu. Za vsak 
obrok določimo število por-
cij. Pri tem preverimo urnik 
svojih družinskih članov – 
bomo vse dni večerjali sku-
paj, se bomo ob koncu tedna 
odpravili na kosilo k sorod-
nikom, pričakujemo goste? 
Preverimo, katere sestavine 
za pripravo obrokov že ima-
mo doma in pripravimo sez-
nam živil, ki jih še potrebu-
jemo. En korak naprej se 
glasi "Izogibajmo se impul-
zivnim nakupom". Nakupo-
valni seznam imejmo vedno 

pri roki in se skušajmo izo-
gibati impulzivnim naku-
pom. Če opazimo živilo, ki 
je v akciji, pomislimo, če 
izdelek resnično potrebuje-
mo. Živil, ki se hitro pokva-
rijo, ne kupujmo na zalogo. 
Pazimo, da se v trgovino ne 
odpravimo lačni, saj bomo 
takrat nakupili veliko več, 
kot potrebujemo. 
In še en koristen korak 
"Bodimo pozorni na veli-
kost obrokov". Za pripravo 
testenin potrebujemo pribli-
žno 100 gramov na osebo, 
za pripravo rižote pa 75 gra-
mov na osebo, kar je približ-

no četrtino "šalčke". Pri 
odmerjanju količine zelen-
jave si lahko pomagamo s 
krožnikom, tako bomo dobi-
li občutek, koliko hrane 
odmerimo na posameznika. 
Na voljo so tudi številna 
spletna in mobilna orodja, 
ki nam lahko pri tem poma-
gajo. Sicer pa imejmo vedno 
v mislih, da je bolje postreči 
manjše obroke in po potrebi 
hrano dodati. In za konec: 
"Uporabimo ostanke hra-
ne". Z ostankov sadja lahko 
pripravimo okusne smutije, 
z ostanki zelenjave pa odlič-
ne enolončnice. 

Vsak zavrže 82 kg hrane 
Komunala Tržič je v sklopu pobude Skupaj za boljšo družbo v atriju Občine Tržič postavila stojnico z 
82 kilogrami različnih živil, kar pomeni povprečno količino zavržene hrane na prebivalca Slovenije v 
enem letu.

Od leve: sodelavca Komunale Tržič Metka Žumer in Dušan Tolimir, predsednik KS Kovor 
Franci Smolej s soprogo in med njima direktor Komunale Tržič Sebastijan Zupanc ter 
okoljska inženirka Tina Božič. / Foto: Tina Dokl

Polona Brodar

Tržič – Praznično vzdušje 
smo prvič pričarali že 5. 
decembra, ko smo se družili 
na Miklavževem sejmu, 
Miklavževem sprevodu in 
pohodu z baklami, ki ga 
organizira Tržiški muzej, 
dan pozneje pa skupaj pori-
sali medenjake in jih za 
okrasitev smrekic odnesli 
domov. Prvi dan božič-
no-novoletnega sejma bo 
20. decembra. Z Alteršolo 
bomo priredili gibalno 
ustvarjalno delavnico z igro 
snežink, kjer bomo obliko-
vali novoletne okraske. 
Teden dni pozneje bomo 
sejem ponovili, obenem pa s 
Kulturno-umetniškim druš-
tvom Načeta paleta že prip-
ravljali scenografijo Ledene 
dežele, ki bo za otroško sil-
vestrovanje postavljena v 
starem mestnem jedru. 
Sejem bomo zaključili 30. 
decembra. 

Kaj pa silvestrovanje? To bo 
letos ledeno in ognjeno. 
Otroško silvestrovanje bos-
ta obiskali snežni kraljici, 
Kulturno-umetniško druš-
tvo Načeta paleta bo posta-
vilo pravi ledeni gozd s 
smrekami in živalmi, ki jih 
bodo oblikovali iz vej. Otro-
ci bodo prepevali z Melito 
Osojnik, si ogledali igro 
Zgaga – ledena princesa, 
zaplesali s snežaki in Ano 

iz Plesnega kluba Tržič, z 
Alteršolo v ustvarjalni dela-
vnici izdelovali vizitke in 
novoletne čestitke, v popol-
dansko otroško novo leto pa 
jih bosta popeljali snežni 
kraljici Maša in Vivi. Vrhu-
nec otroškega silvestrovan-
ja bo prihod Dedka Mraza, 
otroci bodo z njim nazdra-
vili z otroškim šampanj-
cem, med otroke bomo raz-
delili kar 500 balonov, vsak 

otrok bo prejel darilo iz 
škratove zavijalnice daril. 
Zabava se bo z ognjenim 
večernim silvestrovanjem 
nadaljevala ob 22. uri. Za 
vroč začetek bo poskrbela 
ognjena princesa Maša 
Trček. Z orientalskim nas-
topom se bo predstavila v 
koreografiji svoje učiteljice 
Iris Šober. Nato pa bodo za 
stopnjevanje vročine do 
polnoči skrbeli Ognjeni 
muzikanti. Malo pred pol-
nočjo nas bo obiskal še 
Pavarotti alias Tomaž Aha-
čič - Fogl.
Mestna kavarna pa bo pos-
krbela, da v leto 2015 ne 
boste stopili ne lačni in ne 
žejni. Za prijetno vzdušje 
boste skupaj z nami poskr-
beli vi, dragi obiskovalci. Ne 
pozabite na volnene rokavi-
ce in toplo kapo, pridite v 
čim večjem številu in se pre-
pustite prazničnemu razpo-
loženju na lepo okrašenih 
tržiških ulicah.

Tržiški veseli december
December je čas praznovanj in obdarovanj, majhnih in velikih pričakovanj, toplih objemov 
in otroškega smeha, je čas majhnih radosti za vse nas.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Namen okrogle mize 
je bil jasen: ozavestiti širšo 
javnost, da nasilje v družbi 
je in obstaja, zato se je o tem 
treba več pogovarjati. Udele-
ženci z več področij delova-
nja – od vzgojiteljic v Vrtcu 
Tržič do Centra za socialno 
delo Tržič, policije in sveto-
valnih delavk – so govorili o 
vrstah in strategijah prepre-
čevanja nasilja ter razmišlja-
li o tem, kakšna družba 
smo, kako vzgajamo svoje 
otroke. Dejstvo je, da nasilje 
ni samo konflikt, ampak je 
nasilje kaznivo dejanje, naj-
pogostejše pa je med oseba-
mi, ki se med seboj poznajo. 
Nasilje ima več oblik, v vsa-
kem primeru pa negativno 
vpliva na žrtev in povzroča 
psihično in fizično bolečino. 
Nasilje se žal lahko začne že 
v najzgodnejšem obdobju, 
zato so večino časa na okro-
gli mizi posvetili dilemam, 
vprašanjem v zvezi z nasil-
jem v predšolskem obdobju. 
"Posamezni otroci so med 
seboj verbalno nasilni, pri 
starejših se lahko pojavijo 
tudi fizične oblike nasilja. 
Pri tem je najpomembnejša 
vloga vzgojitelja, da otroke 

seznani s tem, kaj je nasilje 
– ne samo fizično, ampak 
tudi besedno in čustveno. 
Pri tem moramo otrokom 
jasno povedati, kaj ni v redu 
in zakaj ni v redu, da otrok 
sam ne bo nasilen do drugih 
in da bo vedel, kdaj se drugi 
nasilno obnašajo do njega. 
V vzgojno delo vpletamo 
veliko socialnih iger za pri-
dobivanje socialnih veščin 
in otroke učimo odgovorne-
ga vedenja," je povedala 
Nataša Brzin, svetovalna 
delavka v Vrtcu Tržič, ki je 
vodila okroglo mizo, ter 
dodala: "V razgovorih s star-
ši svetovalni delavci, vzgoji-
telji pogosto zaznavamo, da 
starši izgubljajo starševsko 
moč. Mnogi v današnjem 
času čutijo strah in krivdo, 
ko se po najboljših močeh 
trudijo vzgojiti svojega otro-
ka. Počutijo se krive, ko od 
otroka zahtevajo tisto, kar je 
prav, ker se bojijo, da mu 
bodo škodovali. Žal je pogo-
sto napačno prepričanje 
staršev, da je bistvo dobrega 
starševstva zagotavljanje 
tega, da je otrok srečen in da 
v najmanjši meri izkusi 
neprijetna čustva. Pri sode-
lovanju s starši zato pogosto 
poudarjamo pomen postav-

ljanja meja in pravil, ki so 
bistvenega pomena za zdra-
ve odnose. Postavljena pra-
vila nam povedo, kakšne 
izbire imamo na razpolago. 
Pravila so tista, ki otroku 
dajejo občutek varnosti, kaj-
ti otrok lahko občuti svobo-
do in neodvisnost le znotraj 
varnih meja. Otrok mora 
vedeti, kaj se od njega priča-
kuje in kaj je dovoljeno. Le 
tako se bo naučil, kaj je prav 
in kaj narobe. Prav to pa 
predstavlja temelj vzgoje za 
nenasilno družbo. "Zakon o 
preprečevanju nasilja v dru-
žini vzgojno-varstveni zavod 
tudi zavezuje, da so v prime-
ru, ko zaznajo okoliščine, na 
podlagi katerih je moč skle-

pati, da gre za nasilje v dru-
žini, dolžni takoj obvestiti 
center za socialno delo, zato 
so v vrtcu pozorni tudi na 
morebitne znake nasilja, 
spremljajo vedenja otrok in 
morebitne spremembe v 
družini. "Vsi zaposleni smo 
seznanjeni s pravilniki in 
postopki ravnanja v primeru 
zaznave nasilja. V diskusiji 
smo ugotavljali, da je v teh 
primerih potreben stroko-
ven, premišljen pristop in 
veliko čustvene subtilnosti," 
je še dejala Brzinova. 
Med povabljenimi gosti so 
svoj prispevek podali regij-
ska koordinatorka za obrav-
navo nasilja v družini Alek-
sandra Kofol, komandir 
Policijske postaje Tržič Boš-
tjan Lenček, direktorica 
Centra za socialno delo 
Tržič Ljubka Cahunek, sve-
tovalna delavka v Osnovni 
šoli Bistrica in predstavnica 
svetovalnih delavcev osnov-
nih šol v Tržiču Klara Senica 
in vodja Mladinskega centra 
Tržič Katarina Kuzma. V 
razpravi so sodelovale vzgo-
jiteljice Vrtca Tržič Gabi 
Štrukelj, Majda Donoša, 
Mojca Lužnik, Mira Čema-
žar, Milena Hostnik in San-
da Gubič. 

Nasilju odločen ©ne©
"Nasilje v družbi – ali je naša vzgoja usmerjena k nenasilni družbi" je bila osrednja tema na nedavni 
okrogli mizi, ki je potekala v vrtčevski enoti Palček in jo je organiziral Vrtec Tržič s partnerji z različnih 
področij delovanja. Nasilje se žal lahko začne že v najzgodnejšem obdobju in pusti trajne posledice. 

"Nasilje bomo 
preprečevali le z 
ničelno toleranco do 
nasilja, seveda najprej 
vsak pri sebi. In več 
kot z besedami lahko 
naredimo z dejanji, 
zato bodimo zgled 
drugim, predvsem pa 
odrasli otrokom."

Sebenje – Prireditveno pri-
zorišče v Sebenjah bo v 
petek, 19., in v soboto, 20. 
decembra, postavljeno na 
ohranjeno staro kmetijo 
izpred dveh stoletij. V pet-
ek se bo začela ob 17. uri z 
vaškim sejmom, ob 18. uri 
bo igra na temo božične 
zgodbe, zabava z DJ-em pa 
ob 19. uri. V soboto se bo 
prireditev začela ob 16. uri 
z vaškim sejmom ter poho-
dom po Poti treh zvonov. 
Ob 18. uri bo ponovno 
igra, ki ji bo ob 18.30 sledil 
prihod Božička in obdaro-
vanje otrok, od 19. ure dal-
je pa zabava ob živi glasbi. 
Igro na temo božične zgo-
dbe je povzel David Ahačič 
iz gledališke skupine KD 
Kruh: "Dogodki ustrezajo 
začetkom vseh štirih evan-
gelijev, ki so vključeni v 
svetopisemski kanon, in 
jih posebno podrobno opi-
sujeta dva, namreč Mate-
jev in Lukov. Beseda evan-
gelij je grškega izvora in 
pomeni "dobra, vesela 
novica". Igralci KD Kruh 
Križe bomo zato letos pre-
pustili glavno besedo prav 
evangeliju – z zvesto inter-
pretacijo začetka Mateje-
vega evangelija bomo 
omogočili gledalcem, da 
jih nagovori svetost same-
ga besedila."

Žive jaslice v 
Sebenjah

Suzana P. Kovačič

Tržič – Vsako leto na tretji 
petek v novembru je dan 
slovenske hrane, s katerim 
se poudari pomen zagotav-
ljanja hrane iz lokalnega 
okolja. Tudi letos so se temu 
dnevu pridružili v enotah 
Vrtca Tržič. Tradicionalni 
slovenski zajtrk je sestavljen 
iz črnega kruha, mleka, 
masla, medu in jabolka in še 
pogrinjki so bili na ta dan 
posebno skrbno pripravlje-
ni. Skupino Miške v enoti 
Križe je obiskal sadjar Aleš 
Jerala iz Podbrezij, skupino 
Sončki v tamkajšnjem vrtcu 
pa čebelar Tone Meglič iz 

Doline. Otroci v Križah zelo 
dobro vedo, da jabolka ne 
rastejo v trgovinah, ampak 
na drevesih, kar nekaj jih je 
tudi povedalo, da imajo 
doma ali pri starih starših 
čebelnjake. Med so pridno 
mazali na domač kruh in 
»nazdravili« z domačim 
mlekom; kar sto litrov ga je 
Vrtcu Tržič podarilo mlekar-
stvo in sirarstvo Cotelj. Sku-
pino Zmajčki v enoti Detel-
jica je obiskala Kristina Gol-
majer in prinesla domače 
ovčje kislo mleko, ki so ga 
tudi pokusili. Skupaj so pri-
pravili testo za miške, prav 
vsak je sodeloval in se z miš-
kami tudi posladkal. Skupi-

no Medvedkov v enoti Dete-
ljica je obiskal čebelar Lojze 
in jim podaril zgibanke 
Čebelica, moja prijateljica 
ter kozarec medu. Med trži-
ške Gosenice v enoti Palček 
je prišel župan Borut Sajo-
vic, ki je otroke seznanil s 
pomenom čebel in medu, 
saj je tudi sam čebelar. Zeli-
ščarka Darja Peharc z ekolo-
ške kmetije Pr©  Robež v 
Lomu jim je prinesla zdra-
va, neškropljena jabolka. 
Predstavila jim je še meliso, 
z največjim veseljem pa so 
otroci nazdravili z domačim 
jabolčnim sokom. K zajtrku 
so povabili tudi ravnateljico 
Vrtca Tržič Natašo Durjava. 

Med je boljši od bombončka

Skupino Miške v enoti Križe je obiskal sadjar Aleš Jerala iz Podbrezij. / Foto: Tina Dokl

Tržič - Galerija Atrij Občine Tržič je v decembru odprla 
vrata razstave likovnih izdelkov mladih umetnikov, ki so jih 
izdelali učenci Osnovne šole Križe. Pri predmetu likovne 
umetnosti učenci spoznavajo in ustvarjajo različne likovne 
izdelke. Seznanjajo se z dediščino slovenskih in svetovno 
znanih umetnikov, preko njih iščejo navdihe ter poskušajo 
razvijati in negovati individualni likovni izraz. Na tokratni 
razstavi se predstavljajo mladi slikarji, ki sicer povzemajo 
vtise znanih slikarjev, vendar v svoji neposrednosti in ori-
ginalnosti poskušajo izraziti svojo likovno moč, kar naredi 
vsako delo drugačno, posebno in unikatno. Razstava je 
nastala v sodelovanju z Dragico Štalc, večletno likovno 
pedagoginjo na OŠ Križe. Razstava bo na ogled od pone-
deljka do petka med 9. in 16 uro, vse do 5. januarja.

Mladi umetniki v Atriju

Na fotografiji mentorica Dragica Štalc in ravnateljica OŠ 
Križe Erna Meglič. / Foto: Urša Herak Rener

Tržič – V nedeljo, 14. decembra, je Kulturno društvo Jerbas 
v Tržiškem muzeju pripravilo koncert z naslovom U Trž© č 
s© m pršu: s pesmijo po zbirkah muzeja. Pevci in godci sku-
pine Jerbas, v kateri se člani ukvarjajo s poustvarjanjem slo-
venskega pevskega in instrumentalnega glasbenega izroči-
la, so pripravili sprehod, kjer smo si lahko ogledali zbirke ter 
ob tem prisluhnili pesemskemu izročilu, ki se kot dediščina 
lepo dopolnjuje z vsebinami, predstavljenimi v zbirkah. 

U Trž© č s© m pršu: s pesmijo po zbirkah muzeja

Čudovit koncert KD Jerbas v Tržiškem muzeju
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Saša Meglič

Tržič – Kulturno društvo 
Folklorna skupina Karavan-
ke je na novembrsko soboto 
v Kulturnem centru Tržič 
pripravilo letni koncert z 
naslovom Folklornik, to 
sem jaz. Rdeča nit koncerta 
je bila tokrat martinovo. 
Martinovo je praznik, posve-
čen novemu vinu, ali pove-
dano z drugimi besedami, 
to je obdobje, težko je reči 
dan, ko se mošt spremeni v 
vino. Martinovanje je bilo v 
preteklosti povezano z vese-
ljem ob koncu letine, kon-
cem sezonskega dela in 
pastirskim praznovanjem, 
folklorniki Folklorne skupi-
ne Karavanke pa smo strnili 
svoj program, ki smo ga 
oblikovali v letošnjem letu, 
in svojo »letino« predstavili 
na omenjenem koncertu. 
Letošnje leto je bilo za druš-
tvo zelo uspešno, saj so kar 
tri od štirih folklornih sku-
pin dosegle državni nivo 
poustvarjanja slovenskega 
ljudskega izročila, kar si 
prav zagotovo zasluži praz-
novanje ob koncu leta.
Pred leti so na nekaterih kme-
tijah, kjer so pridelovali vino, 
prirejali ob koncu leta t. i. 
© pušl šank© . Prišli so ljudje od 
blizu in daleč, da so se po 
napornem delu malo razved-
rili. Na pušl šanku so zapeli 

in zaplesali, saj brez godcev 
in dobre volje pušl šanka ni 
bilo. Ob dobri kapljici in raz-
vnetih glavah pa je prišlo 
marsikdaj tudi do ljubosumja 
in pretepa zavoljo zalega 
dekleta. To so nam na naši 
prireditvi nazorno predstavili 
gosti s Štajerske, Folklorna 
skupina Jurovčan iz Jurovske-
ga Dola, ki je naši prireditvi 
dala le še piko na i. 
Razlog za praznovanje so bili 
tudi jubileji nekaterih naših 
članic. Društveno priznanje 
za 5-letno delovanje v društvu 
je prejela plesalka starejše 
otroške skupine Urška Eržen, 
priznanje za 10-letno delova-
nje je prejela plesalka odrasle 
skupine Tereza Gosar, priz-

nanje za 15-letno delovanje pa 
sta prejeli plesalka Nastja 
Gosar in plesalka ter vodja 
otroške skupine Urška Gla-
vič. Na prireditvi smo podelili 
tudi priznanje Zveze kultur-
nih organizacij Tržič, značko 
Modri tržiški zmajček, ki jo 
podeljujejo mladini do vključ-
no 16. leta starosti. Prejela ga 
je že omenjena plesalka 
Urška Eržen za 5-letno udejs-
tvovanje v ljubiteljski kulturi.
Prireditev smo vsi folklorniki 
in obiskovalci končali s skup-
no pesmijo Mi se imamo 
radi, s katero smo dokončno 
počastili svetega Martina, saj 
legenda pravi, da je bil pri lju-
deh zelo priljubljen zaradi 
skromnosti, da je v svoji skro-

mnosti zavrnil škofovsko 
mesto in se vernikom skril, 
njegovo skrivališče pa so izda-
le goske z gaganjem. Tudi ko 
je sprejel mesto škofa, je ostal 
neizmerno skromen. Ni se 
preselil v škofovsko palačo, 
pač pa je živel z menihi v rev-
nih kočah in se do smrti zav-
zemal za reveže.
Kakorkoli že praznujemo 
spomin na svetega Martina, 
je pomembno, da ne pozabi-
mo na globlji pomen, ki pri-
haja od tega dobrosrčnega 
moža. Ob nazdravljanju s 
kozarcem vina v roki je prav, 
da se zahvalimo za izobilje v 
življenju in, če se le da, poma-
gamo drugim, kot je to počel 
sveti Martin.

Folklornik, to sem jaz
Naj bo tako ali drugače, Martin ostaja eden najbolj ljudskih in najbolj priljubljenih svetnikov, ki bo ne 
glede na zgodovino in legende razveseljeval staro in mlado še veliko generacij. Ravno to pa si želimo 
tudi člani Folklorne skupine Karavanke. Razveseljevati ljudi s plesom, pesmijo in nasmehom na 
obrazu in ob tem ostati zvesti bogati zgodovini slovenskega naroda.

Mlajša otroška FS Karavanke / Foto: Janez Eržen

Jaro Veselinovič

Tržič – Res je, vse, kar se šuš-
lja po tržiških ulicah, drži – 
tržiški pihalni orkester je 
ponovno ponesel dober glas o 
Tržiču daleč izven meja tržiš-
ke občine. Tokrat smo se 

izkazali v Ormožu na 18. tek-
movanju slovenskih pihalnih 
orkestrov v zabavnem progra-
mu za pokal Vinka Štrucla, 
kjer smo po hudem boju ven-
darle osvojili zlato plaketo. Po 
enoletnem premoru se je na 
čelo orkestra vrnil Franci 

Podlipnik, ki je orkester, 
nadomeščajoč službeno 
odsotnega Nejca Bečana, 
popeljal do zlate plakete, ki že 
visi na steni godbene sobe, 
obkrožena s številnimi drugi-
mi priznanji in plaketami iz 
preteklosti. Verjetno so prav 

pričujoče vrstice najboljše 
vabilo za prihajajoči koncert 
Pihalnega orkestra Tržič s 
solisti, ki se bo odvil v soboto, 
27. decembra, v Dvorani trži-
ških olimpijcev, prisluhnili 
pa boste lahko zimzelenim 
dunajskim melodijam.

Pihalni orkester znova pozlatel
Tokrat smo se izkazali v Ormožu na 18. tekmovanju slovenskih pihalnih orkestrov v zabavnem 
programu za pokal Vinka Štrucla.
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Samo Lesjak

Tržič – Koncert je letos 
prvič potekal v Kulturnem 
centru Tržič, saj je dvorana 
glasbene šole postala pre-
majhna, poleg tega pa so s 
tem omogočili tudi nastop 
njihovim šolskim orkes-
trom. V programu so tako 
nastopile komorne skupi-
ne, šolski orkestri in nekaj 
solistov. Program je bil 
sestavljen pretežno iz 
skladb, ki sovpadajo s praz-
ničnim časom, vključene 
pa so bile tudi skladbe priz-
nanih skladateljev klasične 
glasbe. "V letošnjem šol-
skem letu nas čaka še nekaj 

večjih koncertov, saj je v 
mesecu aprilu naša šola 
organizator Srečanja glas-
benih šol Gorenjske in 
zamejstva. V istem mesecu 
bomo organizirali Dan 
odprtih vrat in ob koncu 
leta tradicionalni letni kon-
cert naših učencev. Seveda 
pa poleg teh koncertov naše 
učence čakajo redni nasto-
pi na javnih in internih 
nastopih, nastopi v sodelo-
vanju z drugimi javnimi 
zavodi in društvi in udele-
žba na raznih tekmovanjih 
mladih glasbenikov," je ob 
uspešnem koncertu dejal 
ravnatelj Glasbene šole 
Tržič Franci Podlipnik.

Koncert mladih 
glasbenikov
Ob koncu leta je Glasbena šola Tržič pripravila 
tradicionalni božično-novoletni koncert. 
Edinstven program so pripravili in predstavili 
učenci glasbene šole, ki so zaigrali skladbe iz 
različnih obdobij zgodovine glasbe.

Mlade glasbenice in glasbeniki so ponovno blesteli.

Dan medgeneracijskega učenja

Tržič – Na Ljudski univerzi Tržič so ob nedavnem Dnevu 
medgeneracijskega učenja pripravili brezplačni predavanji 
za zunanje obiskovalce. Dopoldansko predavanje so naslo-
vili Pravo za vsak dan, še posebno veliko vprašanj udele-
žencev je bilo za področje dednega prava. Nanja je odgovo-
ril pravnik Gregor Sterniša. Novosti na področju upravnih 
postopkov ter uveljavljanja pravic je predstavil diplomant 
upravnih ved Jure Trbič. O Petih jezikih ljubezni, partner-
skih odnosih, prijaznosti do sočloveka, ki odpira vrata, pa 
je v popoldanskem terminu govorila Anita Jerič. Ste v zad-
njem času komu, npr. bližnjemu, prijatelju, sodelavcu, 
napisali zahvalno pismo, je udeležence © izzvala©  Jeričeva. 
"Obe predavanji ob medgeneracijskem dnevu učenja sta se 
mi zdeli zanimivi, morda tudi zato, ker se na splošno rad 
izobražujem," je povedal udeleženec Alfonz Ostrelič, ki se 
je že večkrat udeležil različnih programov Ljudske univerze 
(LU) Tržič. Pri LU Tržič imajo v okviru Centra medgenera-
cijskega učenja vsak mesec po eno delavnico, 8. decembra 
so ustvarjali na novoletno tematiko, 14. januarja pa se bodo 
ukvarjali s programom Photoshop. "S ponudbo se ves čas 
prilagajamo potrebam lokalnega okolja. Z izobraževalnimi 
programi smo velikokrat pripomogli tudi brezposelnim 
osebam do pridobitve prvega poklica ali prekvalifikacije," je 
izpostavila direktorica LU Tržič Metka Knific in dodala, da 
so pomembni fleksibilnost, posluh za nove metode in obli-
ke izobraževanja. Konec januarja bodo začeli tudi z novim 
študijskim krožkom Zdrav duh v zdravem telesu. 

Fo
to

: L
u

ka
 R

en
er

Naročnina na Gorenjski 
glas je lepo darilo!

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



Zanimivosti

9Tržiški glas, petek, 19. decembra 2014

Patentiran, neæen dotik na vsak koøœek telesa,
pravilna opora in poveœano udobje, dodatna
masaæa za sproøœujoœ in blagodejen uœinek na psi-
hofiziœno stanje, idealna mikroklima, naravno!

A A

www.postelja.com

ALI SLABO SPITE?!
VAS ZJUTRAJ BOLI HRBTENICA?!

LASTNA PROIZVODNJA 
Z VEŒ KOT 150 LETNO TRADICIJO!

æimnice, o katerih sanjate podnevi

NAJDRAÆJE LEÆIØŒE NI NUJNO NAJBOLJØE!
Najdraæji materiali niso primerni za vsakogar, zato se nakup leæiøœa brez kvalitetnega
strokovnega svetovanja lahko spremeni v pravo noœno moro. Leæiøœa razliœnih ponud-
nikov so si po opisu zelo podobna; 100% latex, hladno pihana, spominska pena, TFK æep-
kasto, klasiœno vzmetenje,… tako da se lahko hitro zgodi, da namesto leæiøœa, ki nam bo
odpravilo teæave, kupimo leæiøœe, ki nam jih lahko povzroœi. 

ZAKAJ JE SLOVENSKA POSTELJA NAJBOLJØA IZBIRA?
Vsak œlovek je edinstven ter ima svoje potrebe in æelje, zato je pri pravilni izbiri leæiøœa in-
dividualno svetovanje kljuœnega pomena. Najprej vam bomo prisluhnili, nato pa strokov -
no svetovali pri izbiri leæiøœa, posteljnega okvira, letvenega dna, odej in vzglavnikov.
NAØA BOGATA PONUDBA, Z NAJVEŒJO IZBIRO LEÆIØŒ IN ZAGARANTIRANIMI NAJNIÆJIMI
CENAMI ZA ENAKO KVALITETO, VSEBUJE ØE NEKAJ VEŒ: 100% bio naravna leæiøœa, ek-
skluzivna masaæna leæiøœa, ki so nastala v sodelovanju z medicinsko stroko, leæiøœa iz
stoodstotne naravne volne, obdelane po bio postopku (oglejte si
film na naøi spletni strani: www.postelja.com ), antialergijska
leæiøœa, leæiøœa iz spominskega lateksa, unikatno izdelavo, ne-
standarne dimenzije, servisiranje tudi po desetlet-
nem obdobju garancije,… 
NAØA LEÆIØŒA NISO SAMO KVALITATIVNO CER-
TIFICIRANA, AMPAK TUDI NAGRAJENA! Ker se
zavedamo, da iverni izdelki pogosto vsebujejo
zdravju økodljive snovi, so Slovenske postelje izde-
lane iz 100% masivnega, skrbno obdelanega nar-
avnega lesa, izkljuœno slovenskega porekla in s pozitivno, naravno energijo.

NUDIMO VAM���  BREZPLAŒEN ODVOZ 
IN ”DEPONIRANJE” VAØE STA ����E�� .

Obiøœite naøe salone spalnih 
sistemov z najveœjo izbiro 
in strokovnim svetovanjem!

BEGUNJE
Zapuæe 10 B
(Bivøa tovarna Sukno)
Tel.: (04) 532 57 75

KRANJ

(Stara po
Tel.: (04) 231 67 61

DOMÆALE
Ljubljanska cesta 81
Tel.: (01) 722 00 28

LJUBLJANA BEÆIGRAD
Periœeva ulica 21
(Beæigrajski dvor)
Tel.: (01) 280 67 90
Pokliœite za parking!

LJUBLJANA ØENTVID
Pruønikova 95
(Bivøi Galant - v stavbi NLB Banke)
Tel.: (01) 513 37 40

LEÆIØŒE POMEMBNO VPLIVA NA ZDRAVJE!
Med spanjem se telo psihofiziœno regenerira in krepi imunski
sistem. Ker tretjino æivljenja prespimo, je pravilna izbira leæiøœa
zelo pomembna. Pomanjkanje kvalitetnega spanja namreœ
vpliva na porast tveganja k visokemu krvnemu tlaku,
nevarnosti srœnih bolezni,… poslabøanje zdrav stve nega stanja.
Zato skrbno izberite svoje leæiøœe, ki mora telesu omogoœati
œim bolj ergonomsko lego in vsebuje certificirane ter pravilno
obdelane materiale, ki niso økodljivi zdravju. 

Najveœja moæna vsebnost naravnega kavœuka za
veœjo prilagodljivost in zraœnost kot jo dobite

sicer v lateksovih leæiøœih; poveœana elastiœnost je
identiœna spominski peni. 100% naravno!

NOVO!

SPOMINSKI LATEKS

����R VZMETNICE 

øta)
�����  ���oro  øK  �����  ���ka cesta 2

Izberite pravo 
Slovensko 
posteljo

Obiščite nas, 
posvetujte se z 
našimi strokovnjaki 
in postanite del naše zgodbe.

Narejeno doma, v Sloveniji, na Gorenj-
skem, v Begunjah … narejeno z ljubezni-
jo. Poslujemo od leta 1992, s tem da smo 
prevzeli del proizvodnje bivšega podje-
tja Sukno Zapuže, kjer tradicija predelave 
volne sega v leto 1825. Od leta 1995 nas 
poznate pod blagovno znamko Slovenska 
postelja®.
Ukvarjamo se s proizvodnjo žimnic in 
vzmetnic ter postelj nine, dodatno pa izva-
jamo tapetniške storitve. Izdelki so rezul-
tat lastnega razvoja in tehnologije. Pro-
dajamo jih v lastni prodajni mreži in pod 
lastno blagovno znamko po načinu sveto-
vanja in načelu »prodaja po meri kupca«. 

KVALITETA 
SPANJA

KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA 
SPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJA

Postelja, d. o. o., Zapuže 10 B
4275 Begunje na Gorenjskem

BEGUNJE, Zapuže 10 B  (bivša tovarna Sukno), tel.: 04 532 57 75
KRANJ, Koroška cesta 2 (Stara pošta), tel.: 04 231 67 61

  Ljubljana Prušnikova,  
Prušnikova 95,  01 51 33 740

  Ljubljana Peričeva,  
Peričeva 21,  01 28 06 790

  Ljubljana Celovška,  
Celovška 182,  01 77 73 759

  Begunje na Gorenjskem,  
Zapuže 10 B,  04 53 25 775

  Kranj, Koroška 2,  04 23 16 761

  Koper, Šmarska 5 B,  05 66 38 870

 Celje, Opekarniška 15 A,  03 42 51 290

 Maribor, Lackova 47,  02 33 35 810

 Slovenj Gradec, Ind. cona Pameče,  031 370 678

 Novo mesto, Ljubljanska 26,  07 39 17 700

Srečno 2015Srečno 2015Srečno 2015

in izkoristite ugodnosti: ob nakupu ležišča 
vam PODARIMO letveno podlogo!

Naše izdelke odlikujejo 
naravni materiali:
   100-odstotno naravna volna,
   kokosova vlakna, ajda, pira,
   bio bombaž.

Kakovost:
   Garancija na vse izdelke
   Zagotovljen servis
   Vrhunski materiali
   Certifikati

Prava odločitev:
   Svetovanje na domu
   Možnost nakupa na obroke
   Celovita ponudba

Suzana P. Kovačič

Tržič – Janez Primožič, pri-
sten Tržičan, ima izreden 
odnos do dediščine, do pred-
nikov. V hiši svojih starih star-
šev, ki je ni spreminjal, je v 
nekdanji "hiši", danes bi temu 
rekli v dnevni sobi, že pred 
nekaj leti postavil velike jasli-
ce. Njegove jaslice so posebne 
v marsičem. Nekatere figurice 
je dobil od svojega starega oče-
ta, in so stare vsaj sto let, Janez 
jih je sicer obnovil, a jim pustil 
izvirnost. Vse druge je izdelal 
sam po avtentičnih virih in 
posameznim dodal gibe. Vsaj 
trideset različnih gibov prika-
žejo figurice, zato ne gre samo 
za postavitev jaslic, ampak kar 
za gibljive oz. premične jasli-
ce. Avtorju je to prostočasna 
dejavnost, po osnovni izobraz-
bi je strojnik. "Vsako leto jasli-
ce dopolnim s čim novim, 
tako so zanimive tudi za tiste, 
ki so jih kdaj že videli," je 

povedal. Posebnost njegovih 
jaslic je tudi v tem, da prikazu-
jejo stare obrti s poudarkom 
na tržiških obrteh, od čevljar-
ske, sodarske, pekovske, kova-
ške ... do germovke. Prav vsa-
ka najmanjša podrobnost je 
izdelana ročno. Po zaporedju 
božične zgodbe potujejo po 
jaslicah svetlobni efekti. So kot 
neka božična sestavljanka. 
Voda žubori ... Janez je sam 
naredil betlehemsko mesto, 
posebnost so pritrkovalci. Že 
kot sedemletni fantič sem zelo 
rad opazoval starega očeta, 
kako je z ljubeznijo postavljal 
jaslice," se spominja Janez 
Primožič. Da je ogled najmlaj-
šim obiskovalcem še bolj zani-
miv, pa je v isti "hiši" postavil 
še miniaturno božično mesto, 
po katerem vozi vlak. 
V zaključnem opremljanju in 
že na ogled, za "pokukati" bi 
lahko rekli, je v stari hiši obno-
vljena spominska soba, posve-
čena znanima Tržičanoma. 

Prvi akademik prof. dr. Janez 
Peklenik je bil rojen v tej hiši. 
Je znanstvenik in univerzite-
tni profesor mednarodnega 
slovesa, ki je svojo izjemno 
delovno, raziskovalno in ino-
vativno pot na področju stroj-
ništva začel v Kranju, napre-
doval in nizal vrhunske 
znanstvene dosežke v svetov-
nem merilu. Drugi je dr. 
Janez Ahačič, ki je živel v tej 
hiši v devetnajstem stoletju. 
Bil je sodnik in prihaja iz 
široko razvejanega rodu zna-
nih in uspešnih Ahačičev. 
Spominska soba prikazuje 
tudi stavbno dediščino, saj 
Janez Primožič ni spremin-
jal ničesar v njej. Ker pa je 
tudi sam mojster domače in 
umetnostne obrti, ima v sobi 
razstavljene svoje lesene 
izdelke. 
Jaslice bodo na ogled od 22. 
decembra do 11. januarja 
vsak dan popoldne, ob sobo-
tah in nedeljah pa ves dan. 

Od 11. januarja do 2. februar-
ja si jih lahko ogledate po 
predhodnem dogovoru na 
telefonski številki 040 705 219 

ali 040 508 771. Ogled jaslic je 
brezplačen, sprejemajo pa 
prostovoljne prispevke. Hiša 
stoji na Partizanski 14 v tržiš-

kem mestnem jedru (ob Glas-
beni šoli Tržič oziroma v bliži-
ni Dvorane tržiških olimpij-
cev). 

Njegove jaslice so "žive" jaslice
Janez Primožič bo 22. decembra odprl vrata za ogled svojih gibljivih oz. premičnih jaslic v hiši svojih starih staršev v tržiškem mestnem jedru. Veliko 
figuric je naredil sam, nekatere so stare vsaj sto let, poleg božične zgodbe pa prikazujejo tudi stare obrti s poudarkom na tržiških. 

Janez Primožič ima v rokah figurico svojega starega očeta, staro vsaj sto let. 
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Tržič – Tržiški fotograf Vili 
Vogelnik je novembra 2014 
prejel naziv Fotograf 1. razre-
da, ki ga podeljuje Fotograf-
ska Zveza Slovenije (FZS). 
FZS ta naziv podeli, ko foto-
graf osvoji več kot 200 točk 
na razstavah in pridobi pozi-
tivno oceno umetniškega 
sveta. Vogelnik se že vrsto 
let ukvarja s fotografijo in 
stremi k tehnični popolnosti 
fotografije iz aparata, brez 
pretirane naknadne obdela-
ve. Je vsestranski fotograf, 
bogat opus v njegovem 
ustvarjanju pa je odmerjen črno-beli fotografiji ter motiviki 
gorske krajine, kamor tako rad zahaja. Vsak klik je premiš-
ljen in vsak motiv skrbno izbran, zgodnje vstajanje in vra-
čanje domov po sončnem zahodu v vsakem vremenu pa 
zaščitni znak tihega zapisovalca naših domačih lepot. 
Iskrene čestitke in srečno naprej, proti mojstru fotografije.

Vili Vogelnik prejel fotografski naziv F1

Viki Vogelnik

Tržič – V Kulturnem centru Tržič so pred časom pripravili 
svečano fotografsko razstavo v spomin domačinu Danielu 
Zupanu. Dani je ustvarjal tako v analogni kot v digitalni dobi 
fotografije in postavljal mejnike v času, ko je bil naziv © ama-
terski fotograf©  časti vreden, saj so se z njim lahko pohvalili 
le redki Tržičani. Foto klub Tržič je avtorja predstavil z nje-
govimi najljubšimi deli in motivi. Odprtje razstave so s pet-
jem pospremili Danijevi bratje in sin, Danijevo življenjsko 
pot je predstavil Matej Meglič, po nagovoru župana Boruta 
Sajovica in predsednika ZKO Davida Ahačiča pa je zapela še 
zasedba Pueri Cantorum – Sinovi pevcev.

Beležil je lepote narave

Danijev sin Marjan Zupan ter predsednik Foto kluba Tržič 
Matej Meglič na spominski razstavi / Foto: Matic Zorman

Tržič – Foto klub Tržič stopa po poteh Pihalnega orkestra, 
katerega člani so v začetku delovanja orkestra ob vabilu na 
svoj koncert instrumente za nekaj tednov postavili na ogled v 
izložbe glavne tržiške ulice. Sedemnajst avtorjev se tokrat 
predstavlja s petindvajsetimi fotografijami tržiške občine 
pozimi, obenem pa tokratno razstavo združujejo z razstavo 
starih fotografij Tržiča, ki jih je posebej za to priložnost zbral 
Lado Srečnik in bodo v prazničnem času krasile prostore 
Mestne kavarne. Ta je prav za to priložnost spekla posebno 
torto, odprtje pa so popestrili učenci Glasbene šole Tržič.

Zimske podobe Tržiča

Fotograf Vili Vogelnik se na razstavi predstavlja  
s fotografijo Tržič ponoči. / Foto: Vili Vogelnik

Suzana P. Kovačič

Tržič – Muzej naj bi bil tudi 
doživetje in tega se ekipa 
Tržiškega muzeja še kako 
dobro zaveda. Že pri čevljar
ski zbirki, prenovljeno so  
odprli na Šuštarsko nedeljo 
in sovpada z letošnjo petde
setletnico Tržiškega muzeja, 
ne gre za klasično muzejsko 
postavitev, ampak ogled spod
budi obiskovalce, da sami 
raziskujejo. "Zbirka predstav
lja izjemno tradicijo tržiškega 
čevljarstva, ki je dajalo zaslu
žek na tisoče Tržičanom, 
predstavlja vpogled v staro 
rokodelsko izdelavo obutve in 
industrijsko proizvodnjo 
Peka ter rezultate, ki so se 
kazali v obutveni kulturi," je 
povzela Jana Babšek, direkto
rica Tržiškega muzeja. Zbirki 
z naslovom Tržiški šuštarji 
osnovo predstav lja več kot 
petsto predmetov, najstarejši 
razstavljeni predmeti sodijo v 
18. stoletje, med njimi je 
izjem na cehovska knjiga iz 
leta 1751. Posebnost predstav
lja tudi luč na gavge, ki je 
edinstven primerek v sloven
skem prostoru. »Sodobni
kom je neznano marsikatero 
orodje, ki so ga čevljarji upo
rabljali pri svojem delu, kakor 
tudi obutev, ki se je stalno 
spreminjala in razvijala na 
domačem znanju,« je razloži
la Jana Babšek in poudarila, 
da so različni ambienti pred
stavljeni z avdiovizualnimi 
gradivi, da interaktivni kotički 
za otroke in odrasle na prije
ten način omogočajo pridobi
vanje novih izkušenj in zna
nja. "Lepo je videti, da otroci 
ne pridejo v naš muzej samo 
takrat, ko jih pripelje šola. Na 
Ta veseli dan kulture v začet
ku decembra so nas obiskale 
družine z otroki. V eni sobi 
imamo replike obutve, ki jih 
obiskovalci lahko primejo v 
roke, in prav vsi opazijo klju
nasti čevelj. Dobro je tudi, ker 
prihajajo k nam tudi Tržičani, 
saj morajo najprej domačini 
zbirko vzeti za svojo; kako 
zanimivo je prisluhniti starej
šim, ko ob kakšnem predme
tu obudijo spomine," je dejal 
etnolog dr. Bojan Knific. 
"Bojan je zbiral izročilo, zgod

be ljudi, ki jih na posnetku 
pripoveduje David Ahačič. 
Kako to pritegne ... npr. Lov 
na limanice. Šuštarji so verje
li, da jih ptičje petje varuje 
pred boleznimi, zato so imeli 
v šuštarijah ptiče. Šuštarji so 
ptiče lovili tako, da so poseb
ne palčke namazali z lepilom, 
ki so ga skuhali iz plodov bele 
omele. Šli so na rob gozda, 
tam nastavili palčke, da so se 
ptiči ujeli," je samo eno od 
številnih zgodb odkrila Jana 
Babšek. 

Smuk po muzeju
V Tržiškem muzeju je na 
ogled tudi prvi Slovenski 
smučarski muzej, naslovili so 
ga Smuk! Za to je v prvi vrsti 
zaslužna smučarska rodbina 
Guček – Svetozar, Aleš in 
Vlasta. Ste vedeli, da kar 38 
udeležencev zimskih olimpij
skih iger prihaja iz Tržiča? 
Najbolj svež je deskar Žan 
Košir, ki je na zimskih olim
pijskih igrah v Sočiju osvojil 
srebrno in bronasto kolajno 
in je v zbirko podaril čelado. 
Zbirka je sicer razdeljena na 
pet večjih sklopov. Aleš 
Guček je izbral predmete in 
opise zgodovine slovenskega 
smučanja ter kratko predsta
vitev svetovne zgodovine 
smučanja, Janez Kavar je to 
storil za zgodovino smučanja 
v Tržiču. Častno mesto si je 
zagotovil tudi Kovorjan Jože 

Šlibar s svetovnim rekordom, 
141 metri iz Oberstdorfa leta 
1961. V muzeju so uspehi 
biatlonke Andreje Grašič   
Koblar, Bojana Križaja ... 
Kustos in restavrator Boštjan 
Meglič je osvežil in zaščitil 
predmete v smučarski zbirki. 
"Konzervatorsko delo se ne 
more šteti v dnevih, prej v 
mesecih in letih," je dejal. 
"Zeleniški stoli so nekaj poseb

nega. Že s svojo barvo na prvi 
pogled vzpodbudijo neka zani
manja, v muzeju se je možno 
na stol tudi usesti. Cilj je, da bi 
zbirko še bogatili."

Ogled Kurnikove hiše
V mestnem jedru Tržiča stoji 
stara Kurnikova hiša, zgraje
na po velikem požaru, ki je 
leta 1811 upepelil dobršen del 
mesta. Na začetku 19. stoletja 
je prešla v last družine kolar
jev Kurnikov. Najbolj znan je 
bil ljudski pesnik in kolar 
Vojteh Kurnik (1826–1886). 
Med delom so se mu pogosto 
rojevali verzi, zato jih je zapi
soval kar na deske ali oblance, 
od katerih se jih je nekaj ohra

nilo. Del Kurnikove hiše 
predstavlja bivanjsko kulturo 
19. stoletja vse do druge sve
tovne vojne, nadstropje pa je 
namenjeno razstavni galerij
ski dejavnosti. Bojan Knific je 
osvežil stalno razstavo, bese
dila so v slovenščini in po 
novem tudi v angleščini in 
nemščini. 
Tržiški muzej obiskovalcu 
odkrije še druge zbirke, veza

ne na stare tržiške obrti, zani
miva je tudi Bornova soba z 
imenitnim lestencem ... 
"Pred nami je velik izziv, saj 
smo v upravljanje preko obči
ne dobili taborišče Ljubelj. 
Prihodnje leto bo 70. obletni
ca osvoboditve taborišča, 
temu bomo namenili veliko 
pozornosti," je še izpostavila 
direktorica Tržiškega muzeja, 
zgodovinarka Jana Babšek. V 
pripravi je tudi katalog čev
ljarske zbirke, v načrtih sta 
katalog za Slovenski smučar
ski muzej in koprodukcijski 
dokumentarni film z zmaga
mi slovenskih šampionov, 
prenoviti želijo usnjarsko 
zbirko ... 

Muzej je doživetje
Tržiški muzej je na ogled postavil največjo in najbogatejšo čevljarsko zbirko v Sloveniji.  
Pred tem so odprli prvi Slovenski smučarski muzej. Če obiskovalci oboje združite z ogledom 
Kurnikove hiše in morda še drugih zbirk Tržiškega muzeja, se boste v Tržiču zagotovo več kot 
kulturno "nahranili".

V berštatu Jana Babšek, Bojan Knific in Boštjan Meglič 

Zbirka v prvem Slovenskem smučarskem muzeju / Foto: Tina Dokl

Jana Babšek na zeleniškem stolu 

Tržiški muzej je odprt od torka do nedelje   
od 10. do 18. ure. Med božično-novoletnimi 
prazniki bodo imeli zaprto samo 25. decembra 
in 1. januarja.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Dvorana Kulturnega 
centra Tržič je bila na oblet-
nico rojstva dr. Franceta 
Prešerna prizorišče priredit-
ve, ki ji je organizator, Zve-
za kulturnih organizacij 
Tržič, dala preprost naslov 
Ta veseli dan kulture. Prire-
ditev je bila obenem lepa 
priložnost za podelitev letoš-
njih najvišjih občinskih kul-
turnih priznanj, poimenova-
nih po tržiškem ljudskem 
pesniku Vojtehu Kurniku 
(1826–1886), ter premier-
nem predvajanju novih 
filmskih portretov o znanih 
tržiških kulturnih ljubitel-
jih. Srebrno Kurnikovo pla-
keto in listino za izjemne 
ustvarjalne dosežke v prete-
kli kulturni sezoni 2013/14 
so prejeli Mešani pevski 
zbor (MePZ) Ignacij Hlad-
nik, KD Folklorna skupina 
Karavanke in KD Jerbas 
Tržič, ki neguje in ohranja 
pesemsko izročilo. Bronasto 
Kurnikovo plaketo in listino 
za dolgoletno in uspešno 

delo na glasbenem področju 
je prejel Tomaž Meglič, 
predsednik in zborovodja 
MePZ Ignacij Hladnik. 
Posebno priznanje Zveze 
kulturnih organizacij Tržič 
za publicistično delo pa je 
prejel Stanislav Pesjak, avtor 
izjemnega in obsežnega dela 
Kovorske korenine. 
Prva Kurnikova priznanja so 
podelili leta 1973, do danes 
jih je prejelo blizu dvesto 
tržiških kulturnikov. "Pode-
ljevanje lastnih odličij kul-
turnikom na občinski ravni 
je tržiška posebnost, vendar 
nadvse primerna, saj v ljubi-
teljstvu le tako lahko prepoz-
namo kakovost, prizadev-
nost in prodornost ustvarjal-
nega dela. Tako kot je Voj-
teh Kurnik verze v trenutku 
navdiha zapisal kar na 
oblance, tako tudi ljubitelj-
ski kulturniki prostovoljno 
ustvarjajo ob množici vsako-
dnevnih zadolžitev, brez 
misli na honorar. Njihova 
dejavnost je pravzaprav 
herojska, saj oživljajo lokal-
no skupnost in ohranjajo 

posebnosti nacionalnega 
izročila, zaradi katerih smo v 
evropski družini narodov 
enkratni in zanimivi. Lepe 
slovenske pesmi, bogato fol-
klorno izročilo, ubrano muzi-
ciranje, literarno ustvarjanje, 
poustvarjanje (odrske) besede 
in druge umetniške dejavnost 
torej potrebujemo za obstoj 
naroda, to ni le nekakšen luk-
suz ali običajen hobi. Prizna-
nja se sicer podeljujejo glede 
na posamezne kriterije, zlasti 
za izredne ustvarjalne dosež-
ke ali uspešno kontinuirano 
delo na področju ljubiteljske 
kulture," je poudaril David 
Ahačič.
V zadnjih letih podelitev 
Kurnikovih priznanj združu-
jejo s projekcijami filmov iz 
cikla Filmski portreti tržiških 
ljubiteljskih kulturnikov, v 
katerih najbolj izraziti ustvar-
jalci pripovedujejo o svojih 
navdihih in umetniškem 
čutu. Po skladatelju Franciju 
Šarabonu, igralcu Miru 
Vrhovniku, glasbeniku Karlu 
Ahačiču, pesniku Janezu Sla-
parju - Temšaku in igralki 

Marini Bohinc sta letos svoj 
dokumentarni film dobila 
ljudska pesnica Dorca Kralje-
va in fotograf Janko Kermelj.
David Ahačič je še povedal, 
da bo Zveza kulturnih orga-

nizacij Tržič v prihodnjih 
letih poskrbela tudi za izda-
jo gradiva o tržiških ustvar-
jalcih starejših generacij – 
Kurnika, Demascena Deva, 
Ignacija Hladnika in dru-

gih. "Ignacija Hladnika 
bomo spoznavali že v pri-
hodnjem letu, ko bo minilo 
150 let od njegovega rojs-
tva," je še napovedal David 
Ahačič.

Tržiški Ta veseli dan kulture
Na prireditvi so podelili letošnja Kurnikova priznanja in predvajali nova filmska portreta iz cikla Filmski portreti tržiških ljubiteljskih kulturnikov.  
Svoj dokumentarni film sta dobila ljudska pesnica Dorca Kralj in fotograf Janko Kermelj.

Od leve: predsednica Sveta IO JSKD Tržič Mira Kramarič, Tomaž Meglič, predsednica KD 
FS Karavanke Saša Meglič, umetniška vodja KD Jerbas in podpredsednica ZKO Tržič 
Metka Knific, Stanislav Pesjak in David Ahačič / Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič

Tržič – Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja sodi med manjše 
knjižnice, če upoštevamo, 
kako veliko področje prebival-
cev pokriva. Ko pa pogledamo, 
kaj vse delajo v tržiški knjižni-
ci poleg osnovne dejavnosti, to 
je zbiranja in izposoje gradiva, 
bi lahko povzeli besede direk-
torice Marinke Kenk-Toma-
zin: "Delamo vse, kar delajo 
veliki." Ob koncu letošnjega 
leta vam bodo povedali, da so 
imeli v knjižničnih prostorih 
samo letos 18 literarnih veče-
rov, 31 zelo dobro obiskanih 
predavanj na različne teme. 
"Naše delovanje izven redne 
izposoje zajame 5800 ljudi, 
kar pomeni, da bi tržiški Kul-
turni center z 230 sedeži kar 
25-krat napolnili do zadnjega 
sedeža," je ponazorila direkto-
rica. 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
pokriva približno 15 tisoč pre-
bivalcev, po oceni imajo v zbir-
ki med 73 in 74 tisoč enot gra-
diva, številni obiskujejo čitalni-
co. Včlanjenih je 20 odstotkov 
prebivalstva, želeli bi si jih 
seveda še več. Uvedli so dru-
žinsko članarino, ki se je izka-

zala kot dobra rešitev, je poja-
snila sogovornica: "Običajna 
letna članarina za odraslega je 
16 evrov, družinska članarina 
stane samo dva evra več in v 
tem primeru samo nosilec 
plača članarino, drugi ožji čla-
ni družine pa dobijo številko 
in vsak svojo izkaznico. Knjiž-
nica je namenjena vsem gene-
racijam in še vedno zmanjšu-
jemo tudi socialni razkorak 
ravno s tem, da izposojamo 
samo za članarino." Direktori-
ca si želi zunanjega avtomata, 
da bi člani tudi v urah, knjižni-
ca zaprta, lahko oddali knjige. 
To bi bilo zelo prijazno do 
uporabnikov, razmišlja. 

Odprti za sodelovanje
"Veliko sodelujemo z domači-
ni in vam povem, kako fejst 
ljudje so in s čim vse se ukvar-
jajo. Že večkrat smo pri poto-
pisnih večerih gostili Dejana 
Ogrinca, sodelujemo s Foto 
klubom Tržič. Obiskala sta 
nas Matej Meglič in Katja 
Kern, ki sta šla do Mongolije, 
pa Jože Rožič, tudi domačin, 
plezalec in Jelka Snedic, ki je 
pripravila predavanje Po slo-
venski Jakobovi poti. Za 

domoznanstvo smo gostili 
lomskega velikega moža Jane-
za Slaparja - Temšaka in Miha 
Štimaca, doktorja znanosti, po 
poreklu Tržičana, ki je preda-
val o prvi svetovni vojni. V 
sodelovanju z zdravstvenim 
domom smo organizirali 
nekaj predavanj z zdravstveno 
tematiko. Za zaključek bralne 
značke za odrasle in otroke 
smo gostili Roka Bohinca in 
Saša Stareta; nad njuno impro 
ligo so bili prav vsi navdušeni. 
Tržiški upokojeni ustvarjalci 
pri nas priredijo spomladan-
ske in jesenske Besedarije, 
skupaj z OI JSKD Tržič orga-
niziramo srečanje pesnikov in 
pisateljev Tržiča. Svoj prispe-
vek doda tudi odličen kitarski 
ansambel Svarun," je strnila 
sogovornica. In še bi lahko 
naštevali, npr. januarske 
tematske večere s predstavit-
vami drugih narodnosti. Poleg 
domačinov pritegnejo obisko-
valce znana imena od drugod. 
Letos so gostili Zvoneta Šeru-
go, Vikija Grošlja, Mileno 
Miklavčič, Azro Širovnik, Sašo 
Einsiedler, Jožeta Majesa, 
Marijo Merljak, Sanjo Lončar, 
Nikolaja Grišina ... 
 

Naš bibliobus
Januarja so se poslovili od 
legende potujoče knjižnice 
Janeza Bohinca in pozdravili 
novega potujočega bibliotekar-

ja Nejca Perka. "Pri potujoči 
knjižnici vstopamo v polje ose-
bne storitve, nudimo tudi sto-
ritev Knjiga na dom, se pravi 
dobesedno do vrat," je pouda-
rila sogovornica in pohvalila 
dobro sodelovanje s tržiškimi 
šolami: "Zaživel je projekt S 
knjigo do branja in znanja. 
Najprej smo izdali slikanici 
domače avtorice Tanje Ahačič, 
Desetnica in Besednica, in s 
slikanicami obdarili tržiške 
prvošolce. Spomladi smo izda-

li še Zgodbe o Tonetu, s knji-
go smo že in bomo obdarili še 
nekaj generacij petošolcev."V 
knjižnici na Balosu 4 je tudi 
spominska soba dr. Toneta 
Pretnarja in vsako leto v Trži-
ču pripravijo sprejem za pre-
jemnika mednarodne Pret-
narjeve nagrade. 
Prihodnje leto bo 40. let, kar je 
zaživela potujoča knjižnica v 
Tržiču in 70-obletnica rojstva 
Toneta Pretnarja. Jubileja 
bodo združili in ju počastili s 

tematskim dnevom in postavi-
tvijo spominske plošče na 
Pretnarjevo rojstno hišo. In še 
en zanimiv podatek je posre-
dovala Marinka Kenk-Toma-
zin: "Naša knjižnična dejav-
nost stane preračunano na 
občana med 23 in 24 evrov na 
leto. Toliko povprečno stane 
ena knjiga. "Ni veliko, kajne? 
Sploh ko pogledamo vse mož-
nosti za vse občane, ki izhaja-
jo iz tega delovanja. Vabljeni, 
da izkoristite svoj delež."

»Delamo vse, kar delajo veliki«
Družinska članska izkaznica za izposojo gradiva, prirejanje literarnih, potopisnih in tematskih večerov, bibliobus ... Vse to je le nekaj dejavnosti  
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič. In če seštejemo delovni čas izposoje z vsemi večernimi dogodki, potem so vsak dan odprti kar enajst ur. 

Ekipa knjižnice dr. Toneta Pretnarja z direktorico Marinko Kenk-Tomazin (desno), ki je 
dejala: "Dejstvo je, da tudi naša knjižnica iz zgolj kulturnega stopa v vseživljenjsko 
izobraževalno območje in seveda tudi domoznansko. Vse bolj pomembno je, da zbiramo 
tisto, kar nastaja na tržiškem področju." / Foto: Luka Rener

Predstava poezije in glasbe Obleci me v poljub s 
Sašo Pavček bo v ponedeljek, 22. decembra, ob 
19. uri v knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič. 
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Nudimo: 
- Elektromaterial    
- Vijačni material   
- Akustika, audio - video tehnika  
- Bela tehnika, mali gospodinjski aparati  
- Električno ročno orodje  
- Računalniška oprema 
- Servis računalniške opreme 
- Izposoja elektropnevmatskega orodja  

TEHNIČNA TRGOVINA  

ELEKTRODOM 

Delovni čas: 
7:00 do 19:00, 

sobota od 7:00 do 12:00. 

KONTAKT P D.O.O. 
TRGOVINA ELEKTRODOM 
Predilniška 16, 4290 Tržič 
elektrodom@kontakt-p.si 

tel.: 04 / 59-64-270 
WWW.ELEKTRODOM.SI 

 

www.kontakt-p.si  www.elektrodom.si   

Suzana P. Kovačič

Tržič – Povabilo na sobotni 
božično-novoletni rokometni 
turnir se je glasilo "Zmigajte 
se z nami v duhu generacij 
športa in plesa" in prvič je 
imel turnir tudi mednarodni 
predznak, saj so se ga udeleži-
li prijatelji iz sosednje Avstrije 
iz klubov SC Ferlach/Borovlje 

in Sport CLUB Ferlach/Boro-
vlje. Med domačimi sta bili 
ekipi Sava Kranj in gostiteljica 
turnirja, Ženski rokometni 
klub (ŽRK) Tržič. "Vedno 
igrajo mlajše in starejše dekli-
ce na tem turnirju, bistveno pa 
je druženje ne samo mladih 
igralk, ampak tudi njihovih 
staršev. Starši so napekli veli-
ko dobrot za ta dan in imamo 

pravo pogostitev," je povzel 
Sebastijan Lupša, predsednik 
ŽRK Tržič. Na turnirju je 
sodelovalo 55 mladih rokome-
tašic. Skupno so odigrali pet 
tekem, od tega tri tekme v 
kategoriji mlajše deklice A 
(deklice, stare 11–12 let) ter 2 
tekmi v kategoriji mlajše dekli-
ce C (deklice, stare od 8–10 
let). V obeh kategorijah so bila 

boljša dekleta domačega kluba 
ŽRK Tržič, ki so zmagala na 
vseh tekmah v obeh kategori-
jah. Glavni namen tekmovan-
ja je bil, da vsaka ekipa igra z 
vsako, kjer ne dobimo skupne-
ga zmagovalca, saj je bil pou-
darek na uživanju v rokomet-
ni igri.
Tržiški klub deluje deset let, v 
kategorijah do mladink trenira 

približno 50 deklet. "Dekleta 
trenirajo pod vodstvom Mag-
de Mandelc in Anje Fuchs vsaj 
trikrat na teden, bistveno je, da 
so športno aktivne. Tekmuje-
mo pa v državni ligi pod okril-
jem Rokometne zveze Slove-
nije," je še pojasnil Lupša. Ob 
tej priložnosti so promovirali 
koledar ŽRK Tržič 2014. "Z 
Borovljami smo že dobrih 

dvajset let dobri sosedje, prija-
telji. Moja dobrodošlica velja 
prav vsem sodelujočim eki-
pam in želim si, da bi tudi 
rokomet v Tržiču dobil svoje 
mesto," je dejal župan Borut 
Sajovic. Turnir so popestrili s 
programom plesne skupine 
Kaos iz Jay dance studia in s 
plesalkami iz Plesnega studia 
Špela. 

Rokomet je imel glavno besedo
V Dvorani tržiških olimpijcev je potekal tradicionalni božično-novoletni rokometni turnir.

Spomin vseh sodelujočih na božično-novoletni turnir

KK Ljubelj Tržič 

Tržič – Kegljaški klub Lju-
belj je v soboto, 6. decem-
bra, izvedel tekmovanje ob 
prazniku občine Tržič 2014. 
Nastopilo je 25 tekmovalcev 
in tekmovalk iz Tržiča. Med 
nastopajočimi je bil tudi 
župan občine Tržič Borut 

Sajovic, ki je letos za las zgre-
šil stopničke. Tekmovanje je 
potekalo v športnem duhu in 
borbenosti. Prav velikih 
odstopanj med tekmovalci ni 
bilo, so pa odločali prazni 
meti in zbranost tekmovalca 
v zadnjih lučajih. Med moš-
kimi je slavil Jože Klofutar (s 
564 podrtimi keglji), drugi je 

bil Jože Štucin (557), tretji pa 
Lado Sedej (545). Kot že reče-
no, je bil Borut Sajovic četrti 
s 543 podrtimi keglji, peti pa 
Rado Rebolj s 532 podrtimi 
keglji. V ženski konkurenci 
je slavila Ema Zajc s 521 
podrtimi keglji, enako število 
podrtih kegljev, 503, sta ime-
li Marija Vodnik in Francka 
Ličar, a je bila na koncu dru-
ga Vodnikova zaradi boljšega 
čiščenja. Četrto mesto je 
osvojila Vera Ovsenek (486), 
peto pa Milena Dolčič s 453 
podrtimi keglji. Tekmovanje 
v kegljanju je potekalo tudi v 
sklopu športnih koncev ted-
na, ki jih poleg Občine Tržič 
podpira še Fundacija za 
šport, koordinira pa Olimpij-
ski komite Slovenije in Špor-
tna zveza Tržič.  

Kegljači v športnem duhu in borbenosti

Od leve: Mari Vodnik, Jože Štucin, Ema Zajc, Jože Klofutar, 
Francka Ličar in Lado Sedej

® tende - markize
 žaluzije (zunanje in notranje)

  rolete  panelne zavese

SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

 komarniki  screen roloji  roloji
  rolo garažna vrata

  plise zavese

Z vami smo že 15 let! 

SVET  
SENČIL

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2

4290 Tržič
T: 04 59 55 170
G: 041 733 709  

E: info@asteriks.net

www.asteriks.net

Vesel božič in srečno novo 
leto vam želi Asteriks

Suzana P. Kovačič

Dom pod Storžičem – Pla-
ninsko društvo Tržič je v 
nedeljo v Domu pod Storži-
čem pripravilo zaključek 
akcije 100-krat na Kamnek 
2014 s podelitvijo priznanj in 
prijetnim družabnim in kuli-
narično začinjenim družen-
jem. Kamnek je sicer vrh 
nad Tržičem na 873 metrih 
nadmorske višine, nanj pa 
vodi veliko poti, ena denimo 
od gradu Neuhaus nad sta-
rim mestom. Na vrhu sta 
klopca za počitek in vpisna 
knjiga. Pravijo, da to, kar sta 
Kranjčanom Jošt in Šmarjet-
na, je Tržičanom Kamnek. 

Stokrat na Kamneku

(Vsaj) stokrat so bili letos na Kamneku. Se ve, da je vsak štel zase. / Foto: Luka Rener
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Suzana P. Kovačič

Tržič – V Shotokan karate 
klubu Tržič trenira blizu šti-
rideset učencev, od najmlaj-
ših do najstarejših kategorij. 
V zadnjih mesecih so velik 
poudarek dali pripravam na 
izpit za črni pas. Izpit na tej 
ravni je v Tržiču potekal 
prvič pred kratkim pod stro-
gim nadzorom mojstra 
Mehmeda Džananovića, ki 
se ponaša s stopnjo črni pas 
7. dan in so ga položili Dra-
gan Živković, Aleks Peter-
nelj, Rok Lausegger, Gašper 
Zagmeister in Ajša Kostić. 
Ajša ima 12 let, je že štiri-
kratna državna prvakinja v 
tradicionalnem karateju, v 
štirih sezonah je "nabrala" 
okrog sto medalj in 17 poka-

lov in trenira kar v treh klu-
bih; pri Karate klubu Olim-
pija, Škofja Loka Karate klu-
bu Mladina in pri domačem 
Shotokan karate klubu, ki ga 
vodi njen oče Seiko Kostić, 
ki je tudi njen osebni trener. 
Prav Seiko je leta 1994 kara-
te pripeljal v Tržič. Pred tem 
je treniral v Škofji Loki, še 
prej kot otrok v rodni Veliki 
Kladuši v Bosni. "Če sešte-
jem skupaj, karate treniram 
že čez trideset let. To je moj 
življenjski stil, v tem športu 
res uživam, čeprav se ukvar-
jam tudi z jadralnim leten-
jem, včasih sem pri skupini 
Blue rock band igral kitaro," 
je preletel Seiko Kostić, po 
duši metalec. Ampak prva 
športna ljubezen ostaja 
karate. Zanimivo, tudi on je 

v mladih letih imel za idola 
Brucea Leeja, čeprav je filo-
zofija karateja vse kaj druge-
ga kot samo borbe filmske-
ga junaka. "Karate te nauči 
ponižnosti, ki je bistvo nap-
redka. Učenec spoštuje uči-
telja. Nauči te tudi samodis-
cipline, ki jo lahko uporabiš 
v vseh segmentih življenja. 
S karatejem si krepim zdra-
vje, dobro počutje, rad ga 
raziskujem v globino," je še 
dejal Kostić. Dragan Živko-
vić je njegova desna roka v 
klubu. "Karate sem začel 
trenirati kot osnovnošolec, 
najprej iz radovednosti, ki je 
hitro prerasla v izredno 
pozitivno občutenje tega 
športa. Izboljšali so se mi 
rezultati pri športni vzgoji, 
začel sem krepiti telo, karate 

me sprošča. Včasih sem tek-
moval, danes treniram zase 
in moja hrbtenica mi je za 
to hvaležna," je opisal Dra-
gan. Karate pomeni tudi 
red, disciplino, odgovornost, 
kar je poučno za vsakdanje 
življenje. In krepi se spo-
min, ker se učijo zahtevnega 
zaporedja tehnik.
Desetletna Tinkara ima vijo-
lični pas, trenira pet let. Za 
vsak pas eno leto, pravi. Tin-
kara tudi tekmuje in ima 
doma že veliko medalj in 
pokalov. Osemletni Vahid 
ima rumeni pas, trenira pri-
bližno tri leta, pravi, da je to 
koristno za samoobrambo. 
"Ne smeš nikoli nikogar 
napasti, to je samo zato, da 
se znaš braniti," je razložil 
osemletnik.  

Imajo državno prvakinjo
Pred kratkim so prvič v Tržiču učenci Shotokan karate kluba Tržič polagali črni pas. 

V dvorani na Balosu 4 imajo prostor v najemu od KD FS 
Karavanke. Seiko Kostić je tretji z leve. / Foto: Matic Zorman

Štirikratna državna prvakinja v tradicionalnem karateju 
Ajša Kostić / Foto: osebni arhiv

Vilma Stanovnik

Hitrostno drsanje na 
Gorenjskem ni množičen 
šport, saj ni kluba, ki bi skr-
bel za tovrsten razvoj mla-
dih. Zato se mora tudi 
enajstletna Ivana Lazarić na 
treninge voziti v Celje. To pa 
tako njej kot očetu Ediju, ki 
je njen glavni prevoznik, ni 
težko, saj Ivana uživa v špor-
tu in hitro napreduje. 
"Moj prvi šport je bil pove-
zan s konji, saj je vsa družina 
zaradi očetove službe kar 
osem let in pol živela v Rusi-
ji, Nižnjem Novgorodu. Tam 
sem se naučila jahati, nasto-
pala sem tudi na tekmovan-
jih v dresurnem jahanju. Ko 
smo se pred dvema letoma 
in pol vrnili v Slovenijo, smo 
skupaj s starši šli na Čarobni 
dan v Arboretum. Tam je 
sodeloval tudi Rolerski klub 
iz Kranja in pozanimali smo 
se o treningih. Tako sem 
imela najprej običajne roler-
je, ko pa sem napredovala in 
mi je šlo vedno bolje, smo 
kupili tekmovalne," pravi 
šestošolka Ivana, ki ima tako 
z domačih kot mednarodnih 

tekmovanj že kar nekaj poka-
lov in kolajn. Med drugim je 
v svoji kategoriji dvakratna 
državna prvakinja, lani je 
bila skupno druga, letos pa 
prva v pokalu Alpe Adria.
Ker je pozimi pogrešala tre-
ninge in tekme, spomladi pa 
se je bilo treba spet privaditi 
na šport, so doma začeli iska-
ti podoben šport, s katerim 
bi zapolnila zimske mesece. 
"Iskali smo, kje bi bilo moč 

začeti s hitrostnim drsanjem 
in našli edini slovenski klub, 
ki je v Celju. Tako sem že 
marca letos nastopila na tek-
mi za pokal Alpe Adria 
Trophy in v kategoriji junior 
E skupno osvojila tretje mes-
to, na državnem prvenstvu 
pa sem bila v svoji kategoriji 
druga," pravi Ivana, ki je 
poleti znova tekmovala na 
rolerjih, že avgusta pa so se 
začele priprave na ledu. 

"Oba športa sta mi všeč, teh-
nika je podobna in se res 
dobro dopolnjujeta. Letos 
sem v hitrostnem drsanju 
prestopila v višjo kategorijo, 
juniorke D, kjer je konkuren-
ca še hujša, saj so dekleta 
večinoma starejša. V novem-
bru in decembru sem nasto-
pila že na treh tekmah: V 
Zagrebu, Gradcu in Beogra-
du. Gre mi vse bolje, saj sem 
na vsaki tekmi popravljala 
osebne rekorde, z žensko šta-
feto pa sem v Zagrebu osvoji-
la drugo, v Beogradu pa tretje 
mesto. Mi je pa hitrostno 
drsanje zelo všeč, tudi poš-
kodb je manj kot na rolerjih," 
zrelo razmišlja Ivana, ki si 
želi uspeti v obeh športih. 
"Marsikomu se zdi čudno, da 
treniram oboje, meni pa se 
ne zdi pretežko," dodaja Iva-
na, ki v hitrostnem drsanju 
nastopa na progah dolgih 
500, 777 in 1000 metrov. 
"Želim si nastopiti tudi na 
največjih tekmovanjih, 
evropskih in svetovnih 
prvenstvih, morda celo na 
olimpijskih igrah," še pravi 
Ivana, ki ima rada tudi ume-
tnost, zlasti risanje. 

Uživa tudi na drsalkah
Mlada Tržičanka Ivana Lazarić ima šport rada že od malega, trenutno pa jo najbolj navdušuje 
hitrostno drsanje, kjer tudi v mednarodni konkurenci dosega prve lepe rezultate.

Ivana uživa v hitrostnem drsanju in dosega tudi vedno 
boljše čase. 

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

E-pošta: info@komunala-trzic.si, www.komunala-trzic.si

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 
do krova in pravega kova poskusi: 

vnovič in zopet in znova. (T. Pavček)

Bralcem Tržiškega glasa in občanom Tržiča  
želimo SREČNO 2015 

kolektiv podjetja Komunala Tržič, d. o. o.

Sredstva za nakup poslovnih voščilnic  
smo letos namenili tržiškim prvošolcem –  

podarili smo jim odsevne obeske za ključe in piščalke.

SREČNO 2015

Marta Markič

Tržič – Plesni klub (PK) 
Tržič je pred nedavnim 
organiziral tekmovanje v 
akrobatskem rock'n'rollu v 
dvorani Kulturnega centra 
Tržič pod vodstvom Jureta 
Markiča, ki je poskrbel, da je 
tekmovanje ponovno odlič-
no uspelo. Tekmovali so vsi 
plesni pari iz Slovenije v 
kategorijah mini, mlajši 
mladinci, starejši mladinci, 
kategorija C in kategorija B. 
Tudi tokrat je izkupiček 
Tržiških rock'n'roll plesalcev 
odličen: v kategoriji starejši 
mladinci sta Kaja Šmid in 
Jaka Jordan zasedla 5. mes-
to, Ema Kozjek in Matic 
Novak pa 8. mesto. Kategori-
ja mlajših mladincev je bila 
še bolj uspešna, saj sta se 

Teja Gajski in Tej Štrukelj 
zavihtela na 2. mesto, Nika 
Meglič in Domen Žepič na 
4. mesto in na 6. mesto Lara 
Peternelj in Maj Štrukelj. Da 
je vse bilo še bolj zanimivo 
in odlično so poskrbeli nas-
topajoči plesalci iz skupin 
hip-hop, break dance, jazz 
balet in rock'n'roll. Plesalci 
PK Tržič so se udeležili tudi 
pokalnega tekmovanja v 
modernih tekmovalnih ple-
sih. Marko Stegnar je zase-
del odlično 4. mesto v skupi-
ni hip-hop solo mladinci. V 
skupini break dance solo 
mladinci so plesalci PK Tržič 
dosegli naslednje uvrstitve: 
Kristjan Debeljak 9. mesto, 
Gregor Tadel 10. mesto, 
Anže Glavič 11. mesto, Mar-
ko Stegnar 16. mesto in Vid 
Zaman 22. mesto.

Slovenski plesalci  
rock©n©ro lla v Tržiču

V šovu Slovenija ima talent je v polfinalu v skupini 
rock© n© roll formacija Plesno mesto plesal najboljši plesalec 
rock© n© rolla Tržičan Jure Markič s soplesalko. 
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Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si in je objavljen tudi na 
spletni strani www.trzic.si/koledar-dogodkov/

Petek, 19. decembra
- ob 17. uri v kavarni Stara godba

SERIJA FOTOGRAFSKIH PREDAVANJ DAN FOTOGRAFIJE 
V TRŽIČU IN PREDSTAVITEV ZNAMKE NIKON; Foto klub 
Tržič

- od 17. ure dalje v Sebenjah

ŽIVE JASLICE 2014 – VAŠKI SEJEM, BOŽIČNA ZGODBA, 
KONCERT BOŽIČNIH PESMI IN ZABAVA Z DJ-em 
IGORJEM; Krajevna skupnost Sebenje in Kulturno društvo 
Kruh Križe 

- ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

- ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti v Bistrici pri Tržiču

KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA; Društvo 
upokojencev Tržič

Sobota, 20. decembra
- od 9. do 13. ure v atriju Občine Tržič

VESELI decembra V TRŽIČU: BOŽIČNO-NOVOLETNI 
SEJEM IN GIBALNO-USTVARJALNA DELAVNICA Z 
ALTERŠOLO; Polona Brodar, s. p.

- od 16. ure dalje v Sebenjah

ŽIVE JASLICE 2014 – VAŠKI SEJEM, POHOD PO POTI 
TREH ZVONOV, BOŽIČNA ZGODBA, PRIHOD BOŽIČKA, 
ZABAVA S SKUPINO DUO MEGLIČ; Krajevna skupnost 
Sebenje in Kulturno društvo Kruh Križe

- ob 17. uri v Gostilni Ankele

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V PIKADU; Športno 
društvo Podljubelj

- ob 19. uri v Galeriji družine Ribnikar – Tekčevih jaslicah

BOŽIČNI KONCERT OB JASLICAH; Pevsko društvo Zupan

- od 16. ure dalje v Dvorani tržiških olimpijcev

5. IN 6. KROG DVORANSKE LIGE V MALEM NOGOMETU; 
Nogometni klub Tržič 2012

Nedelja, 21. decembra
- ob 17. uri v Gostilni Ankele

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V PIKADU; Športno 
društvo Podljubelj

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

PRAZNIČNI VEČER S SAŠO PAVČEK: OBLECI ME V 
POLJUB; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Torek, 23. decembra
zadnji dan za oddajo prijav

NOVOLETNO SREČANJE; Društvo invalidov Tržič

Sreda, 24. decembra
- ob 11. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja

INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE 
RAČUNALNIKA; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Četrtek, 25. decembra 
- od 16. do 21. ure v Kovorju, Pod skalco 14

OGLED GIBLJIVIH JASLIC (na ogled vsak dan do 2. 
februarja 2015); Jurij Smolej

Petek, 26. decembra
- iz Tržiča na smučišču Bodental

TEČAJ SMUČANJA IN BORDANJA (do 30. decembra); Klub 
učiteljev in trenerjev smučanja Tržič in Žiga Zupan

- ob 19. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA IGNACIJ 
HLADNIK TRŽIČ: PRESVETA NOČ; Kulturno društvo Ignacij 
Hladnik Tržič

Sobota, 27. decembra
- od 9. do 13. ure v atriju Občine Tržič

VESELI decembra V TRŽIČU: BOŽIČNO-NOVOLETNI 
SEJEM IN PRIPRAVA OKRASKOV ZA SILVESTROVANJE; 
Polona Brodar, s. p., in KUD Načeta paleta

December 2014
- ob 16. uri v Restavraciji Raj

SLOVO OD STAREGA LETA; Društvo upokojencev Tržič

- ob 17. uri z avtobusne postaje v Tržiču

NOVOLETNO SREČANJE; Društvo invalidov Tržič

- ob 17. uri v Gostilni Ankele

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V PIKADU; Športno 
društvo Podljubelj

- ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev

OČARLJIVI DUNAJ – BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
PIHALNEGA ORKESTRA TRŽIČ; Kulturno društvo Pihalni 
orkester Tržič

Nedelja, 28. decembra
- ob 17. uri v Gostilni Ankele

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V PIKADU; Športno 
društvo Podljubelj

- ob 18. uri v cerkvi sv. Jerneja v Seničnem

12. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT; Krajevna skupnost 
Senično

Ponedeljek, 29. decembra
- ob 10.30 v Domu Petra Uzarja

KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA; Društvo 
upokojencev Tržič

- ob 18. uri v Bistrici pri Tržiču

KOLEDOVANJE S KOLEDNIKI IZ NAKLEGA IN DUPELJ; 
Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču

Torek, 30. decembra
- od 9. do 13. ure v atriju Občine Tržič

VESELI december V TRŽIČU: BOŽIČNO-NOVOLETNI 
SEJEM; Polona Brodar, s. p.

Sreda, 31. decembra
- ob 15. uri na Trgu svobode v Tržiču

VELIKO OTROŠKO SILVESTROVANJE; Polona Brodar, s .p., 
in Občina Tržič

- od 22. ure dalje na Trgu svobode v Tržiču

SILVESTROVANJE V STAREM MESTNEM JEDRU S 
SKUPINO OGNJENI MUZIKANTI; Polona Brodar, s. p., in 
Občina Tržič

In še povabilo na ...

GALERIJA ATRIJ OBČINE TRŽIČ
RAZSTAVA UČENCEV OŠ KRIŽE: MLADI UMETNIK MED 
NAMI; Tržiški muzej in Osnovna šola Križe

- odprto: ponedeljek–petek od 8. do 16. ure

DRSALIŠČE NA RAVNAH
Balinarski klub Tržič AC Žepič
brezplačno rekreativno drsanje

- sobota, nedelja, prazniki: od 10. do 12. ure in od 16. do 20. ure

Januar 2014 

Sobota, 3. januarja
- ob 8. uri izpred Osnovne šole Tržič

PLANINSKI IZLET IN NOVOLETNO SREČANJE NA 
KALIŠČU (1534 M); Planinsko društvo Tržič

Sobota, 10. januarja
- ob 9. uri pri planinskem domu na Zelenici

TEČAJ VARSTVA PRED SNEŽNIMI PLAZOVI; Društvo GRS 
Tržič in GUC Zelenica

Nedelja, 11. januarja
- ob 5. uri izpred gasilskega doma v Ročevnici

8. TRŽIŠKI POHOD V DRAŽGOŠE; Veteranske organizacije 
in Občina Tržič

Ponedeljek, 12. januarja
- v Zdravstvenem domu Tržič

ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič

Sobota, 17. januarja
- v planinskem domu na Zelenici

DVODNEVNI ZIMSKI PLANINSKI TABOR NA ZELENICI; 
Planinsko društvo Tržič, mladinski odsek

Petek, 19.12.14
17.00 Vaški sejem

18.00 Božicna zgodba v izvedbi KD Kruh
18.30 Koncert božicnih pesmi - kvintet Tivoli

19.00-24.00 Zabava z DJ Igorjem

Sobota, 20.12.2014
16.00 Vaški sejem   16.00 Pohod po poti treh zvonov

18.00 BožiCna zgodba v izvedbi KD Kruh
18.30 Prihod BožiCka in obdarovanje vseh otrok

19.00-24.00 Zabava s skupino Duo MegliC

DOBRODOŠLI  WELCOME  WILLKOMMEN  benvenuti   

19.  in  20. 12. 2014SEBENJE
PRI TRŽICU

 Koncert božicnih pesmi - kvintet Tivoli

vstop prost

Sobota, 24. januarja
- v planinskem domu na Zelenici

DVODNEVNI TEČAJ ZIMSKEGA GORNIŠTVA; Planinsko 
društvo Tržič, GUC Zelenica

Sreda, 28. januarja
- ob 18. uri v Glasbeni šoli Tržič

JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE TRŽIČ; 
Glasbena šola Tržič

Četrtek, 29., in petek, 30. januarja
- v Kulturnem centru Tržič

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH 
SKUPIN; Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Tržič

Sobota, 31. januarja
- ob 17. uri v Kulturnem centru Tržič

PRIREDITEV OB 5. OBLETNICI DELOVANJA SKUPINE 
LESKE; Skupina Leske
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Praznični utrip
Prihod prvega dobrega moža, igrica otroške 
skupine Decembrčki, šolski bazarji z izvirnimi 
izdelki ... nekaj izmed množice dogodkov v 
veselem decembru.  

V atriju Občine Tržič so se zbrali otroci in ob petju ljudskih 
pevcev Kranjski furmani in voditeljice prireditve Ane 
Peharc pričakali prihod Miklavža. Miklavžev sprevod s 
kočijo, angelčki in parklji je krenil skozi mestno jedro do 
Kurnikove hiše, kjer so se od prvega dobrega moža tudi 
poslovili. / Foto: Luka Rener

Učenci Osnovne šole Križe so v mešanih skupinah od 
prvega do devetega razreda ustvarjali za novoletni bazar v 
okviru tehničnega dneva. Ustvarjalni so bili pod vodstvom 
učiteljev tako pri peki piškotov kot izdelavi magnetkov. Na 
bazarju so pekli palačinke, dišalo je po čaju ... / Foto: Luka Rener 

Tradicionalni bazar so imeli tudi v Osnovni šoli (OŠ) Tržič, 
skupaj s podružničnima šolama OŠ Tržič - Podljubeljem in 
Lomom. Tudi tu so staršem in prijateljem pokazali, kako 
spretni in izvirni so lahko. / Foto: Luka Rener

Na predvečer praznika sv. Miklavža je bil pohod z baklami, 
ki se je začel pred Kurnikovo hišo in vil po glavni cesti do 
cerkve sv. Jožefa. Pevci ljudskih pesmi Kranjski furmani so 
v krajšem kulturnem programu nastopili v cerkvi. Pri 
Miklavževem sprevodu in pri pohodu z baklami so 
sodelovali tudi otroška skupina Decembrčki pod 
mentorstvom Ane Peharc in Konjeniško društvo Dobrča.  
/ Besedilo: Suzana P. Kovačič, Foto: Luka Rener

Suzana P. Kovačič

Plesna eksplozija energije
Plesna hip-hop točka Maše 
Štucin in Laure Višnar je 
navdušila mnoge, tudi zara-
di njune neverjetne energi-
je. Dekleti plešeta pri Ples-
nem studiu Špela in njuna 
plesna mentorica Špela 
Mandelc se še dobro spomi-
nja, kako hitro sta se dekleti 
ujeli, kako sorodni duši sta: 
"K meni sta prišli ločeno, 
prej se niti poznali nista". 
Osmo leto že trenirata in 
zanimivo, že po prvega pol 
leta skupnega treninga sta 
osvojili šesto mesto na drža-
vnem prvenstvu. Letos sta si 
v Novi Gorici na državnem 
prvenstvu v modernih tek-
movalnih plesih v kategoriji 
hip-hop priplesali prvo mes-
to v mladinskih parih. Maša 
Štucin je postala tudi držav-
na prvakinja v solo nastopu 
med mladinkami, Laura 
državna podprvakinja. Izsto-
pali sta na evropskem prven-
stvu v Riminiju in si s svojo 
energijo priplesali odlično 
četrto mesto med več kot 
stotimi pari. In potem ju je 
mentorica Špela prijavila na 
televizijski šov Slovenija 
ima talent. "Z danes na jutri 
se je dogodilo vse skupaj. 
Spontano, z upanjem ... Za 
naju je bilo pomembno, da 
čim bolje odpleševa, da se 
začuti ta najina energija," 
sta povedali dekleti. "Slo-
venci smo znani kot dobri 
plesalci, zato iščemo presež-
ke. Maša in Laura sta odlični 
plesalki, ta njuna neverjetna 
energija pa je njun čisti pre-
sežek," je dodala Špela Man-
delc. In res, s tem sta navdu-
šili strogo strokovno žirijo v 
šovu Slovenija ima talent in 
občinstvo ter prišli do finala 
šova, ki bo v nedeljo, 21. 
decembra. Za finalno odda-
jo trenirata po dvakrat na 
dan, saj si želita pokazati 
tisto najboljše.
Obe sta devetošolki, Maša 
obiskuje Osnovno šolo Bis-
trica pri Tržiču in je doma 
na Loki, Laura Osnovno šolo 
Križe in je doma v Senič-
nem. "Do zdaj sva imeli od 
vsepovsod samo pozitivne 
komentarje. Veliko naju 
sprašujejo, kako je bilo v 
zaodrju oddaje Slovenija 
ima talent, koliko časa sva 
trenirali, kako si lahko zapo-
mniva vse te korake," sta še 
dejali. 

Navdušil s petjem
Tržičan Stiven Rahman je 
pred nekaj dnevi dopolnil 
osemnajst let, v nedeljo pa 
bo že nastopil na velikem 
odru finalne oddaje Sloveni-
ja ima talent. Prvič je Stiven 
nastopil februarja 2013, in 
sicer na občnem zboru Turi-

stičnega društva Mojstrana, 
kjer je očaral poslušalce s 
skladbo Elvisa Presleyja, Fal-
lin' in love. Od takrat se je 
nastopov na raznih priredit-
vah po Sloveniji nabralo 
nekaj deset. Vokalno nadar-
jeni Stiven se zadnji dve leti 
uči solo petja v Glasbeni šoli 
osminka, ki jo vodi Sandi 
Vovk, ki je poleg Barbare 
Kos tudi Stivenov pevski uči-
telj. Stiven je s svojimi nasto-
pi segel tudi že izven Slove-
nije, tako je bil na mednaro-
dnem festivalu na Malti Sti-
ven odličen tretji v svoji kate-
goriji, prav tako tretji je bil 
na festivalu Silver Yantra v 
Bolgariji in drugi na medna-
rodnem festivalu Bled Gol-
den Microphone 2014. 
Številni nastopi so Stivenu 
nedvomno pripomogli, da 
se je tako suvereno in pred-
vsem uspešno predstavil v 
televizijskem šovu Slovenija 
ima talent. Članica strokov-
ne žirije Ana Klašnja mu je 
polaskala s komplimentom, 
češ da je čudežni deček, 
Branko Čakarmiš mu je 
napovedal velike možnosti, 
da pride do finala. In je res, 
prepričal je v polfinalu z 
izvedbo Bubblejeve skladbe 
Everything. "Že priprave za 
polfinalni nastop so bile 
intenzivne, s Sandijem sva 
vadila vsak dan po več ur, v 
zadnjih desetih dneh pred 
polfinalom sem imel tudi tri 
nastope," je povedal Stiven, 
ki je sodeloval tudi v stroko-
vni žiriji in kot gost na šol-
skem pevskem festivalu 
Male zvezde mikrofona v 
Osnovni šoli Toneta Čufarja 
na Jesenicah. Tudi Stiven 
Rahman si srčno želi nare-
diti še kak korak višje proti 
zvezdam. 

iON se je "prežarčil" v 
finale
"Za nastop v oddaji Sloveni-
ja ima talent sem se odločil 
predvsem zaradi promocije 
novega projekta, kakršnega 
do sedaj pri nas še ni bilo 
videti. Ker sem kot takratni 
član skupine Maestro izkuš-
njo o sodelovanju v oddaji 
Slovenija ima talent že doži-
vel v prvi sezoni oddaje, sem 
vedel, da z uspešnim nasto-
pom lahko poskrbim za več-
jo in hitrejšo razpoznavnost 
projekta iON in promocijo 
prve plesne agencije v Slo-
veniji, Agencije Selected, 
katere vodja sem," je povzel 
Erik Bukovnik, Tržičan, ki 
se je zaradi napornih vsako-
dnevnih treningov preselil v 
Ljubljano. Na avdicijo je šla 
skupina iON predvsem s 
pričakovanjem oz. željo, da 
poskusijo s svojim nasto-
pom prepričati tako stroko-
vno žirijo v sestavi Ana 
Klašnja, Branko Čakarmiš 
in Rok Golob kot širšo pub-

liko in s tem poskrbeti za 
uvrstitev v finale oddaje. 
Kar jim je seveda uspelo. 
"Eno od presenečenj v final-
nem nastopu v nedeljo ob 
20. uri na Pop TV bo vseka-
kor razkritje vseh članov 
skupine iON," je napovedal 
Erik, ki se je s svetlobnimi 
in drugimi efekti začel 
ukvarjati pred nekaj leti. 
Takole je povedal o tem: 
"Podobno skupino sem 
videl v ameriški različici 
oddaje. Razmišljati sem 
začel o tem, kako bi to zače-
li izvajati pri nas, vendar je 
to pomenilo tudi velik 
finančni zalogaj. Imel sem 

srečo, da je k projektu pris-
topil Tomaž Ambrož, usta-
novitelj Plesne šole Urška, 
in nam omogočil, da smo 
celoten projekt iON lahko 
izpeljali. Videl je vizijo in 
nam kot finančni investitor 
projekta močno pomagal na 
naši poti. Na žalost je pred 
dobrim mesecem preminil 
in smo zaradi tega primora-
ni sprejeti veliko kompro-
misov. Vemo, da bil Tomaž 
želel, da nadaljujemo s tem 
in bi bil navdušen nad pri-
kazanim. Tako v njegovem 
duhu projekt peljemo nap-
rej." Tudi v finalu oddaje 
Slovenija ima talent.

Tržiški talenti na ...
finalu televizijskega šova Slovenija ima talent že to nedeljo. Tržičani boste lahko držali pesti in 
glasovali za plesni energetski bombici Mašo Štucin in Lauro Višnar, pevsko nadarjenega Stivena 
Rahmana in za svetlobni spektakel skupine iON, saj vodja skupine Erik Bukovnik izhaja iz Tržiča.

Maša & Laura / Foto: arhiv Pop TV

Stiven Rahman / Foto: arhiv Pop TV

Skupina iON / Foto: arhiv Pop TV 
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