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Prednost ljudem
pred asfalti

Večeri v
Kurnikovi hiši

Največji projekt prihodnjih let v tržiški občini
bo Gorenjska plaža. Občina še več denarja
namenja za socialne transfere, s katerimi
pomaga socialno šibkejšim. Do Peka, kot
boste brali v pogovoru, ima župan Borut
Sajovic ostro stališče.

V Tržiškem muzeju so
Tržičanom pričarali praznično
razpoloženje v Kurnikovi hiši
in okolici.
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Zmogli bomo s trdim
in složnim delom

Novo tunelsko vozilo

Občinski praznik so v pristnem tržiškem narečju, ki le še redko poboža ušesa, počastili s slavnostno
akademijo v Kulturnem centru Tržič.
Suzana P. Kovačič
12. decembra leta 1492 je
cesar Friderik III. Tržiču
podelil trške pravice in ga
tako povzdignil iz vasi v trg.
S tem so prebivalci pridobili
pravico do prirejanja teden
skih sejmov, kar je bilo
ključnega pomena za razvoj
Tržiča, skozi katerega je po
tekala glavna prometna po
vezava med Trstom in Ce
lovcem. »Tedaj so bili kos
izzivom časa in tudi mi smo
in bomo ostali kos izzi
vom,« je v nagovoru na so
botni slavnostni akademiji
ob občinskem prazniku
poudaril župan Borut Sajovic, ki je izpostavil nekaj vi
dnejših projektov letošnjega
leta, o katerih pišemo na
naslednjih straneh Tržiške
ga glasa. Pohvalil je številne
organizacije in društva, tudi
tržiški Karitas in Rdeči križ,
ki so lep zgled delovanja. A
je župan tudi opozoril: »Go
spodarstvo je naša šibka toč
ka, v to področje vlagamo
največ energije. Skrbi nas
usoda Peka.« Zaključil pa
bolj optimistično: »Zmogli
bomo s trdim in složnim
delom.«
In kdo so letošnji nagrajen
ci? Plaketo občine Tržič za

Jani Žlindra

Letošnji občinski nagrajenci z županom Borutom Sajovicem / Foto: Tina Dokl
leto 2012 sta prejela vodja
podružnične šole Kovor
Irma Lipovec in eden naj
bolj prizadevnih članov Pro
stovoljnega gasilskega druš
tva Bistrica pri Tržiču ter
poveljnik Gasilske zveze
Tržič Jani Žlindra. Diplomo
občine Tržič so podelili izje
mnemu poznavalcu folklor
nega izročila dr. Bojanu
Knificu ter Antonu Kovaču,
članu Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945 Krajev
ne organizacije Tržič. Di

plomo občine Tržič sta pre
jeli tudi Prostovoljno gasilsko društvo Brezje pri Tržiču in članice Prostovoljnega
gasilskega društva Križe.
Kulturni program je režira
la Ana Peharc, nastopili so
člani Kulturnega društva
Lom pod Storžičem in Kul
turnega društva Ignacij Hla
dnik. Na odru se je govorilo
pristno tržiško narečje, ki le
še redko poboža ušesa. Obi
skovalce so preselili v čas,
ko so tržiški čevljarji dobili

pravico, da so lahko imeli
svoj ceh, v igranem odlom
ku se je čevljarski mojster
Miha z vajencem vračal s
štere. Ustavila sta se v šu
štarski gostilnci na Herbrgi
¼ In tudi cehovsko sejo, ki
je običajno zaprta za jav
nost, so uprizorili. Občin
stvo je navdušil tudi nastop
podmladka Vrtca Tržič z
imenom Lomski škratki, za
pogostitev pa so poskrbele
članice Društva podeželskih
žena Svit iz Tržiča.

AKTUALNO

ZDRAVJE

ŠPORT

FOTOREPORTAŽA

V krizi več družinskih
sporov

Živimo zdravo v Tržiču

Optimizma mu
ne manjka

Praznično vzdušje
v šolah

Naslednji konec tedna bodo
novo sezono v svetovnem
pokalu začeli tudi deskarji
alpskega sloga, med slovenskimi aduti pa bo znova
28-letni Tržičan Žan Košir.

V fotografski objektiv smo
ujeli nekaj prisrčnih trenutkov, ko so učenci tržiških
osnovnih šol skupaj z učitelji
ustvarjali novoletne izdelke
za šolske bazarje, krasili
šolo, pekli piškote …

V času krize se obseg kriminala ni bistveno povečal, a
se je spremenila njegova
struktura, ljudje pa so postali bolj razdražljivi, ugotavlja
komandir Policijske postaje
Tržič Mitja Perko.
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Prvih osmih delavnic Živimo
zdravo v Križah se je v povprečju udeleževalo 38 krajanov, starih od 20 do 81 let,
med njimi so prevladovale
ženske. Z odzivom so pri Zavodu za zdravstveno varstvo
Kranj zadovoljni.
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Petek, 30. novembra, bo ne
dvomno ostal v lepem spo
minu vsem članom Prosto
voljnega gasilskega društva
Bistrica pri Tržiču, saj so ta
dan v garažo svojega gasil
skega doma pripeljali novo
specialno gasilsko vozilo za
reševanje ob nesrečah v pre
doru Ljubelj. Vozilo je
opremljeno z najsodobnejšo
opremo za gašenje in reševa
nje v predorih in pri prome
tnih nesrečah. Vozilo je izde
lano na podvozju Mercedes
Benz, 1528 AF Atego, s pogo
nom 4x4 in kabino za posad
ko 1+6. V svoji nadgradnji
ima med drugim cisterno z
2500 l vode, rezervoar z 250
l penila ter tako imenovano
banko zraka, ki omogoča de
lovanje avtomobilskega mo
torja v močno zadimljeni at

mosferi ter ima dodatno za
logo zraka za člane posadke
v vozilu in oskrbo morebi
tnih ponesrečenih oseb. Po
leg tega je vozilo opremljeno
tudi z vso ostalo opremo za
gašenje in reševanje, tako da
bodo gasilci z njim lahko po
sredovali tudi pri vseh dru
gih akcijah gašenja in reše
vanja na celotnem območju
občine Tržič. Vozilo je doba
vilo podjetje Mi Star iz Ljub
ljane, izdelala pa ga je pri
znano podjetje Rosenbauer
iz Avstrije. Večji del finanč
nih sredstev za dobavo vozi
la je prispevalo Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za
ceste, ki je upravljavec pre
dora Ljubelj, del sredstev za
opremo v vozilu pa sta zago
tovili Gasilska zveza Tržič
(iz namenskih sredstev
Uprave RS za zaščito in re
ševanje) in Občina Tržič.

Novoletno drevo so postavili v atrij občine Tržič. Gre za
»občinsko« smreko, ki je zaradi velikosti ogrožala in motila
stanovalce na Kovorski cesti. Zdaj je našla svoje mesto,
okrašena v prazničnem sijaju. / Foto: Tina Dokl
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Občinski nagrajenci
Tržič

Prenova mestnih ulic
avgusta smo v sklopu projekta Prenova ulic v starem mestnem jedru Tržiča – II. faza začeli z rekonstrukcijo mostu na
Blejski cesti. Trenutno so dela na mostu v zaključni fazi, cestišče je asfaltirano, potrebno je le še postaviti varnostno ograjo.
v sklopu rekonstrukcije mostu smo izvedli tudi nadvišanje
obstoječega kamnito betonskega obrežnega zidu in izboljšali
poplavno varnost na tem odseku. novembra smo asfaltirali
tudi cankarjevo cesto, in sicer od avtobusne postaje do bloka
cankarjeva cesta 12. zgradili smo fekalno in meteorno kanalizacijo in uredili javno razsvetljavo. v sklopu projekta smo uredili tudi spodnji del hudournika Kukovica od usedalnika do
izliva v prepust, ki teče v Tržiško Bistrico. Trenutno poteka še
sanacija obstoječega zidu na cankarjevi cesti. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. eu prispeva 85
odstokov sredstev, Občina Tržič pa 15 odstotkov. M. d.

Leto so zaznamovali
Plaketa občine Tržič:
Irma Lipovec
Učiteljica razrednega pouka
Irma Lipovec sodi med tiste
učitelje, ki s svojim predanim
delovanjem in delom zazna
mujejo celotne generacije
svojih učencev in celoten
kraj. Z vodenjem podružnič
ne šole Kovor je to ustanovo
dvignila iz povprečja. Tako
sedaj predstavlja ne samo
hram učenosti, temveč tudi
hram kulture in stičišče ge
neracij ter dogajanj v kraju. Z
elanom in ustvarjalnostjo se

ske vrste je stopil leta 1982.
Z gasilstvom pa se je začel
aktivneje ukvarjati v Prosto
voljnem industrijsko gasil
skem društvu Peko, kjer je
bil pet let predsednik druš
tva. Ima velike zasluge, da je
PGD Bistrica pri Tržiču
imenovana za osrednjo eno
to na območju občine Tržič.
Leta 1997 je opravil tečaj za
vodjo enot (gasilski častnik),
leta 2004 tečaj za člane viš
jih poveljstev, leta 2009 pa
je napredoval v čin višjega
gasilskega častnika I. stop
nje. Leta 2008 je prevzel

je, kjer je leta 2004 tudi di
plomiral. Še istega leta je
vpisal podiplomski študij in
ga leta 2009 končal z zago
vorom doktorske disertacije
Kostumiranje folklornih
skupin. Od leta 2003 je za
poslen kot svetovalec za fol
klorno dejavnost pri JSKD.
Je odgovorni urednik stro
kovnega glasila Folklornik in
Glasnika Slovenskega etno
loškega društva. Izdal je tudi
knjige »Ko v nošo se ode
nem«, »Folklornikom s(m)o
vzeli vzeli noše«, »Markova
herbija« in pred kratkim iz

strokovnih ekskurzij, različ
nih srečanj, vaj in veselic.
Danes ima društvo 223 pod
pornih članov. V sistemu
Vulkan, kjer se vodi eviden
ca članstva, je vpisanih 58
članov, od tega je 27 prosto
voljnih gasilcev operativcev.

Irma Lipovec / Foto: Tina Dokl

Jani Žlindra / Foto: Tina Dokl

Bojan Knific / Foto: Tina Dokl

Anton Kovač / Foto: Tina Dokl

je lotevala šolskih projektov,
ki so temeljili na ohranjanju
kulturne in naravne dedišči
ne. Večkrat je sodelovala na
mednarodnih posvetih. Pou
čevala je tudi tematiko o moči
samopodobe učenca in učite
lja ter metode sproščanja in
dogajanja s pridom izkorišča
la pri pouku. Skupaj s sode
lavci in učenci je izvedla tudi
številne projekte in razstave z
naslovom: Sadje; darilo nara
ve, Čebelarstvo, Zelišča, Po
nosni smo nanje, Nekdanja
občina Kovor in še mnoge
druge. Irma Lipovec je preda
na mentorica svojim učen
cem na različnih natečajih in
mnogim interesnim dejavno
stim. Ustvarila je homogen
kolektiv, ki z usklajenim de
lovanjem zmore izpolniti
tudi najzahtevnejše naloge.
Poleg strokovno pedagoške
ga dela pri vodenju šole je
poskrbela tudi za njeno ob
novo. 5. oktobra 2011, na dan
slovenskih učiteljev, je Irma
Lipovec prejela nagrado RS
za izjemne dosežke na po
dročju šolstva.

funkcijo poveljnika Gasilske
zveze Tržič. Poleg interven
cij skrbi tudi za redno izo
braževanje in je odgovoren,
da so društva ustrezno
opremljena s kvalitetno ga
silsko in reševalno opremo.
V tem času je Gasilska zveza
kot organizacija zelo napre
dovala, saj je Jani Žlindra s
svojim delom, znanjem in
neizmerno voljo pomagati
ljudem v nesreči znatno pri
pomogel k napredku gasil
stva v občini. Je tudi stalni
član tekmovalne desetine.
Rezultati njegovega vestne
ga dela so razvidni tudi iz
tega, da je Jani Žlindra tako
kot posameznik in kot gasil
sko društvo pod njegovim
vodstvom prejelo številna
priznanja in odlikovanja.

dana »Tržiška dekleta daleč
slove.« Je dvakratni preje
mnik srebrne Kurnikove
plakete, prejemnik zlatega
Maroltovega znaka, Marolto
ve listine in Maroltove plake
te. Bojan Knific s svojim iz
jemno požrtvovalnim delom
in občutkom za prepletanje
starega z novim že leta po
pularizira znanje in ga preko
folklornih in drugih skupin
ter posameznikov prenaša
med ljudi.

pijo vezi med vsemu člani
cami in člani društva ter
krajankami in krajani, pač
pa organizacija takih prire
ditev brez njih sploh ni mo
žna. Poleg dela pri organiza
ciji in izvedbi prireditev po
stajajo iz leta v leto aktivnej
še tudi pri izobraževanju na
področju gasilstva in izvedbi
gasilskih vaj. S pridobljenim
znanjem na tečajih in gasil
skih vajah so gasilke PGD
Križe pripravljene na pomoč
v primeru nesreče, kar je
osnovno poslanstvo prosto
voljnih gasilk in gasilcev.

Priznanje občine Tržič:
članice PGD Križe
Gasilke PGD Križe že več
kot deset let aktivno delujejo
v društvu. Ne samo da se na
njih lahko zanesemo pri or
ganizaciji prireditev, ki kre

Rekonstrukcija mostu na Blejski cesti / Foto: arhiv Občine Tržič

Obnova ceste Za jezom
Oktobra je Občina Tržič zaključila s projektom Obnova ceste za jezom, za kar jim je uspelo pridobiti sredstva za sofinanciranje investicije v višini 242.474,88 evrov. uredili so
voziščno konstrukcijo v dolžini 466 metrov, asfaltirali vozišče, izvedli prometno signalizacijo in opremo, uredili odvodnjavanje vozišča in cestnega telesa, položili pločnik, uredili
petnajst parkirnih mest za osebna vozila, izdelali kamnitobetonsko zložbo ter preplastili obstoječi most čez Mošenik.
vrednost celotne investicije znaša 315.654,33 evrov z ddv.
cesta skozi ravne je sedaj v celoti obnovljena vse od spodnjega mostu čez Mošenik (Pot na pilarno) do odcepa s cesto za čegeljše. v prihodnjih letih bodo na občini pristopili
tudi k pridobitvi projektne dokumentacije za izvedbo severnega priključka, ki bo podlaga za navezavo obnovljene ceste
na ravnah preko novega mostu čez Mošenik na državno
cesto ljubelj–Podtabor. novembra so pri zgornjem mostu
čez Mošenik zgradili tudi manjkajočo povezavo fekalne kanalizacije, odpadne vode iz naselja za jezom se zdaj odvajajo na centralno čistilno napravo. S. K.

Krajevna skupnost Kovor na naslovu Glavna cesta 14 v Kovorju
odda v najem prostor, velik približno 130 m2. Za dodatne informacije in ogled pokličite 031/632 512 (Franc Smolej).
Predsednica KS Kovor Romana Šparovec

tržiški glas
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Plaketa občine Tržič:
Jani Žlindra

OdGOvOrna urednIca
Marija volčjak

Jani Žlindra je eden najbolj
prizadevnih članov Prosto
voljnega gasilskega društva
Bistrica pri Tržiču. V gasil

urednIK
Suzana P. Kovačič
nOvInarjI
alenka Brun, Suzana P. Kovačič, Samo lesjak,
vilma Stanovnik, ana Šubic

Plaketa občine Tržič:
dr. Bojan Knific
Bojan Knific se je pri osmih
letih vključil v otroško fol
klorno skupino na Osnovni
šoli Križe. Nekaj let zatem se
je pridružil folklorni skupini
Karavanke, kjer je bil sprva
plesalec, nato vodja otroške
folklorne skupine, kmalu za
tem pa je prevzel tudi vod
stvo mladinske in odrasle
folklorne skupine. Leta
2000 je vpisal študij etnolo
gije in kulturne antropologi

Zgodba PGD Brezje se je za
čela 27. aprila leta 1951, ko je
bil sprejet sklep o ustanovi
tvi društva Sveta Neža. Druš
tvo aktivno sodeluje tudi na
področju mednarodnega so
delovanja. Pomembna je pri
pravljenost na udeležbo in
udeležba članov na različnih
izobraževanjih in usposab
ljanjih, s čimer se izvršuje
tudi operativna pripravlje
nost in usposobljenost druš
tva. Društvo izvaja dneve
odprtih vrat, preglede gasil
nih aparatov, člani in članice
se udeležujejo različnih tek
movanj, izobraževanj, pro
slav, veselic in pogrebov.
Društvo poleg tega skrbi tudi
za medsebojno druženje va
ščanov tudi z organizacijo

Priznanje občine Tržič:
Anton Kovač
Član Društva izgnancev Slo
venije 1941–1945 KO Tržič
Anton Kovač je delaven, po
šten, natančen, pravičen,
pripravljen iskati soglasja.
Prav s temi vrlinami se je
izkazal tudi pri delu v druš
tvu. Bil je eden izmed usta
noviteljev pred dvajsetimi
leti ustanovljene DIS Kra
jevne organizacije Tržič in
vsaj pet let je opravljal tajni
ška dela. Vsa leta tudi aktiv
no deluje v odboru društva
in je zaslužen za uspešno
delovanje. Kljub svojim le
tom se redno udeležuje se
stankov odbora in pomaga
pri odločitvah.

OBlIKOvna zaSnOva
jernej Stritar, Tricikel
TehnIčnI urednIK
Grega Flajnik
FOTOGraFIja
Tina dokl, Gorazd Kavčič
vOdja OGlaSneGa TrŽenja
Mateja Žvižaj
Tržiški glas št. 1/letnik vII je priloga časopisa Gorenjski glas št. 100, ki je izšla 14. decembra 2012.
Brezplačno so jo prejeli vsi naročniki Gorenjskega glasa in vsa gospodinjstva v občini Tržič, izšla je v nakladi 23.000
izvodov. Tisk: delo, d. d., Tiskarsko središče. distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GOrenjSKI GlaS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri uradu rS za intelektualno lastnino.
ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / direktorica: Marija volčjak / naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: p04/201 42 47 / delovni
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski
glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / redne priloge: Moja Gorenjska, letopis Gorenjska
(enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: delo, d. d., Tiskarsko središče / naročnina: tel.: 04/201 42 41 / cena izvoda:
1,50 eur, letna naročnina 2012: 157,50 eur; redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni
25 % popusta; v cene je vračunan ddv po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega
preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

Foto: Tina Dokl
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Obvestilo

Priznanje občine Tržič:
člani PGD Brezje

PGD Brezje: poveljnik Matjaž Zupan,
predsednik Boštjan Gabrovšek

Članice Prostovoljnega gasilskega društva Križe / Foto: Tina Dokl
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Pogovor

Prednost ljudem
pred asfaltom

Leto si bomo
zapomnili …
… tudi po številnih dokončanih projektih.
Po zaslugi novega doma na
Zelenici z učno gorniškim
centrom so imeli v tržiški ob
čini letos poleti eno najbolj
ših turističnih sezon. Nalož
ba v nov dom je stala pribli
žno 700 tisoč evrov, glavnino
denarja za gradnjo sta zago
tovila Občina Tržič in Pla
ninsko društvo Tržič, srce
domu pa so dali prostovoljci.
Še nekaj športno rekreativ
nih objektov so Tržičani do
bili letos: malo nogometno
igrišče pri OŠ Bistrica, na
katerem trenirajo člani novo
ustanovljenega Nogometne
ga kluba Tržič 2012, nove
telovadne prostore ter
prenovljeno zunanje športno
igrišče v skakalnem centru v
Sebenjah, stanovalci Doma
Petra Uzarja pa so dobili fizi
oterapevtske pripomočke za
gibanje na prostem.
Krajani Gozda so se razvese
lili temeljite obnove ceste od
Zgornjega Vetrna do Gozda.

Največji projekt prihodnjih let v tržiški občini bo Gorenjska plaža s prenovo bazena in postavitvijo
letnega kulturnega centra. Občina še več denarja namenja za socialne transfere, s katerimi pomaga
socialno šibkejšim. Do Peka, kot boste brali v pogovoru, ima župan Borut Sajovic ostro stališče.
Suzana P. Kovačič

Več denarja namenjate za
subvencioniranje vrtca, šolske prehrane in prevozov …
»Že letos smo zelo povečali
socialne transfere in tako bo
tudi v proračunih za prihod
nji dve leti. Občina Tržič je
za socialne transfere letos
namenila dobra 2,4 milijo
na evrov, še leta 2005 je bil
ta znesek dobrih 1,6 milijo
na evrov. Za zdravstveno za
varovanje nepreskrbljenih
oseb smo leta 2010 nameni
li 26 tisoč evrov, letos se je

Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl

V občini imate 742 brezposelnih oseb. Razmišljate o
tem, kako bi privabili nove
podjetnike, ki bi zagotavljali
delovna mesta domačinom?
»Najprej bi rad komentiral
odstotek brezposelnosti, ker
želim predstaviti realno sta
nje. Stanje brezposelnosti v
občini zagotovo ni v zavidlji
vem položaju. V veliki meri
je posledica zgodovinskih
gospodarskih gibanj – veliko
delovno intenzivne industri
je, ki se ni ustrezno pre
strukturirala. Moram pa ob
tem povedati, da je brezpo
selnost v občini Tržič tudi v
teh kriznih časih nižja od
slovenskega povprečja. Ob
čina Tržič se je, kljub temu
da to ni njena izvirna pri
stojnost, odločila ukrepati.
Zato v prihodnjem letu na
črtujemo razvojna sredstva
za ustvarjanje delovnih mest
in pospeševanje podjetniš
tva, ki bodo namenjena ne
posredno podjetjem. Če se
bo ta ukrep izkazal za uspe
šnega, bomo sredstva tudi

povečevali. Občina aktivno
sodeluje pri privabljanju in
vestitorjev za prazne prosto
re v občini.
Kar se tiče boljših pogojev
za podjetnike in obrtnike,
pa zaključujemo oziroma
smo v zadnji tretjini s pro
storskim načrtom za občino
Tržič, ki bo omogočil nove
pogoje za gospodarstvo. Ne
želim pa si novih stavbnih
parcel na njivah in travni
kih, ampak razvoj v zdaj pra
znih prostorih poslovnih
objektov.«
Tukaj mislite tudi na prazne
poslovne površine Peka?
»Samo Peko ima 11 tisoč
kvadratnih metrov praznih
poslovnih površin, veliko jih
je tudi v BPTju. Tako Peko
kot BPT pa na premoženju,
na katerem sta lastnika, no
četa biti investitorja in ab
surdno je, da direktor Peka s
prstom kaže na občino, da se
izgovarja na nadomestilo za
uporabo stavbnega zemlji
šča, ki predstavlja mogoče
pet odstotkov njegove letne
izgube, iz tega nadomestila,
ki je izviren prihodek obči
ne, pa občina plačuje sub
vencije za vrtce, šole, social
ne transfere. Pričakoval bi
od države, da je dober last
nik, da postavlja vodstvo, ki
se je kdaj v preteklosti že iz
kazalo. Če so prazni prostori
na razpolago, jih je treba po
nuditi obrtnikom in podje
tnikom po normalni tržni
ceni, ne pa da jih vodstvo
vehementno ponuja občini,
naj se preseli vanje in jih
uredi. Si predstavljate, da bi
se v teh časih, ko ljudje težko
pridejo iz meseca v mesec,
občina selila v nove prosto
re? Idejo oziroma predlog

vodstva Peka zato ocenjujem
kot povsem nerealen. Moja
največja želja je, da se za
Peko v letu 2013 najde dober
strateški lastnik in da se pro
izvodnja in sedež podjetja
ohranita v Tržiču.«
Krajane Zvirč je razhudil komunalni prispevek, za katerega so prepričani, da je previsok. Na to temo so že imeli zbor krajanov. Vam je
uspelo zbližati stališča?
»Zdaj, ko je zgodba v glav
nem že za nami, moram
reči, da sem z reakcijo Zvir
čanov zadovoljen, naj se še
tako čudno sliši. V Zvirčah
je bil problem izpostavljen
ostro, a brez vandalizma.
Sestali smo se na zboru kra
janov, še enkrat na krajevni
skupnosti z njihovim odbo
rom in predstavniki drugih
krajevnih skupnosti v obči
ni. Trudili so se iskati reši
tve, zbližali smo stališča, v
tretji znižani ponudbi je do
sežen 57odstoten popust na
ceno prispevka. Dogovorili
smo se za možnost podaljša
nega odplačevanja obrokov
in da bomo za ljudi, ki so v
posebni socialni stiski, iskali
še dodatne možnosti, pred
videli smo olajšavo za reši
tev prvega stanovanjskega
problema za mlade družine.
Dodaten sedemodstotni po
pust predlagamo tistim, ki
bodo komunalni prispevek
plačali v enkratnem znesku.
Imel sem tudi posvet z vodji
svetniških skupin, debata
nekaterih ni bila strokovna,
ampak politična. Moramo
pa gledati naprej, po vseh 34
vaseh in naseljih, ki bodo
kanalizacijo šele dobili in
morajo imeti približno ena
ke pogoje.«

Foto: Tina Dokl

povečalo za trikrat, na 77 ti
soč evrov. Večje so postavke
za subvencioniranje vrtca,
šolskih prevozov in malice,
sistemsko doplačujemo za
dvesto ljudi v domovih sta
rejših občanov in za to na
leto namenimo približno
440 tisoč evrov. V zadnjih
letih je skokovito poraslo
subvencioniranje stanarin
za neprofitna stanovanja, za
katera pa bi si mnogokrat
želel, da bi stanovalci z nji
mi lepše ravnali, saj gre za
skupno lastnino. Ljudje z
nizkimi dohodki tudi težko
pridejo do kreditov, da bi
stanovanje sploh lahko od
kupili.«

Odprtje novih telovadnih prostorov ter prenovljenega
zunanjega športnega igrišča v skakalnem centru v Sebenjah
Približno 300 tisoč evrov je
stala naložba, od tega je do
brih 170 tisoč evrov prispe
valo ministrstvo za gospo
darski razvoj in tehnologijo.
Za del ceste od zavetišča v
Gozdu do prvih hiš v vasi so
polovico denarja zagotovili
vaščani.
Prostovoljno gasilsko druš
tvo Križe je dobilo novo ga
silsko vozilo GVC 16/25 v
vrednosti 240 tisoč evrov,
od tega je več kot 210 tisoč
evrov prispevala občina Tr
žič, deset tisoč evrov so do

V prenovljene prostore na
Ravnah se je preselil Mla
dinski center Tržič, ki je so
cialnovarstveni preventivni
program Centra za socialno
delo Tržič in omogoča otro
kom učno pomoč in kvalite
tno preživljanje prostega
časa. Prijatelji rožnovenske
poti pa so postavili temelj za
življenje krožne rožnoven
ske poti v dolžini dobrih
dvanajst kilometrov. Pot se
začne pred baziliko na Brez
jah in večinoma poteka po
vaseh pod Dobrčo.

Vsem
občankam in občanom
želimo prijeten zaključek
starega leta,
v novem pa obilo sreče,
zdravja in medsebojnega
razumevanja.
Mag. Borut Sajovic,
župan občine Tržič
Drago Zadnikar, spec.,
direktor občinske uprave
s sodelavci
WWW.TRZIC.SI

Osnutek občinskega proračuna za prihodnji dve leti ste
sprejeli, v drugo obravnavo
gre proračun na sejo občinskega sveta prihodnji četrtek.
Kateri so glavni poudarki?
»Proračun daje v teh speci
fičnih časih prednost lju
dem pred asfaltom. Spreje
mamo dvoletni proračun
2013/2014, zato ker se šte
vilne investicije nadaljujejo
iz leta v leto. Tak je tudi naj
večji projekt turizma, kultu
re in gospodarstva v občini,
to je Gorenjska plaža s pre
novo bazena in postavitvijo
letnega kulturnega centra
ter gostiščem in turističnim
delom. Računam, da bo pro
jekt Gorenjska plaža v dveh
letih dokončan, da bomo še
letos pridobili vso potrebno
dokumentacijo in gradnjo
začeli prihodnje leto. Priča
kujemo, da bo imel projekt
širše gospodarske učinke za
celotno občino.
Občinski proračun predvi
deva slabih 14 milijonov
evrov prihodkov in slabih 15
milijonov evrov odhodkov,
razliko bomo pokrili iz pre
nosa sredstev iz enega v dru
go leto. Občina je visoko li
kvidna, vse zapadle obve
znosti od leta 2009 naprej
plačujemo na dan valute,
kar je za obrtnike in podje
tnike spodbudna novica. Na
ročimo samo tisto, kar lahko
plačamo, ker pa država kdaj
zamuja s plačili in transfer
ji, mora imeti občina stalno
nekaj likvidnih sredstev v
rezervi. Zadolževanja ne na
črtujemo, stare dolgove iz
naslova gradnje osnovne
šole v Tržiču, obnove vodo
vodnega in kanalizacijskega
sistema ter postavitve čistil
ne naprave redno plačuje
mo. Prihodki s strani države
se zmanjšujejo, manjša je
tudi povprečnina za občine;
od proračunskih prihodkov
imamo okrog 9,5 milijona
evrov sredstev že vnaprej
določenih oziroma razpore
jenih, ostalo je na razpolago
za investicije.«

bili od GZ Tržič, razliko so
prispevali kriški gasilci s po
močjo krajank, krajanov, do
natorjev ¼ Vozilo ima poleg
tipske opreme še dodano
opremo za gašenje požarov
v naravi.
Osnovna šola Bistrica je do
bila novo dodatno izolirano
streho s sončno elektrarno,
posebnost je, da učenci lah
ko preko monitorja v šolski
avli dnevno spremljajo, s ko
likšno močjo deluje sončna
elektrarna v določenem tre
nutku.
Letos so končali z deli na ob
činskih ter gozdnih cestah,
kot so občinske ceste na odse
ku Pr© Krvin, cesta na Čižov v
Podljubelju in cesta na Pola
no. Proti Jelendolu, Lomu,
Zgornjem Vetrnem in Hu
dem so uredili odvodnjavanje
ter preplastili del cestišča na
Zgornjem Vetrnem do lovske
koče. Zaključili so sanacijo
zemeljskega plazu v Preski.

Svetnice in svetniki občinskega sveta
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Zaradi krize več družinskih sporov
V času krize se obseg kriminala ni bistveno povečal, a se je spremenila njegova struktura, ljudje pa so
postali bolj razdražljivi, ugotavlja komandir Policijske postaje Tržič Mitja Perko.
Ana Šubic
Kako varna je občina Tržič?
»Varnostne razmere so na
območju občine Tržič stabil
ne. Ljudje se lahko počutijo
varne, a to ne pomeni, da
nimamo problemov in da ne
prihaja do izvrševanja različ
nih kaznivih dejanj.«
Je kriza poslabšala varnost
no sliko v občini?
»Zagotovo. Policisti to za
znavamo skozi število dnev
nih interventnih dogodkov.

ODDAMO poslovni prostor v
Tržiču, Trg svobode 1.
Oddaja se pisarna v mansardi
2
velikosti 28,64 m . Nahaja se v
poslovnem objektu Gorenjske
banke v centru Tržiča, ki je bil
obnovljen v letu 2009.
2
Cena najema: 4,5 EUR/m .
Več na: www.gbkr.si, telefon:
04/208-44-77.

Še posebej problematičen je
bil čas po 20. avgustu, ko
smo opravili bistveno več in
tervencij, tudi hudih, na jav
nih krajih, predvsem pa so
izstopale težave v domačem
okolju. Ljudje so se vrnili z
dopusta, pred vrati je bila
šola in z njo povezani stro
ški, čakale so jih položnice,
napovedani so bili varčevalni
ukrepi države, odpuščanja.
Čutila se je razdraženost lju
di, že malenkost je bila do
volj, da je prišlo do fizičnih
obračunavanj. V tistem času
smo kar naenkrat izrekli tri
prepovedi približevanja,
obravnavali smo kazniva de
janja v smislu družinskega
nasilja. Konec oktobra se je
stanje normaliziralo.«
Je v porastu tudi kriminal?
»V zadnjih petih letih ni opa
ziti bistvenega porasta. Leta
2007 smo, denimo, obravna
vali 190 kaznivih dejanj, letos
pa 216. V primerjavi s prete
klimi leti je bolj problematič
na struktura kaznivih dejanj.

Več jih je s področij premo
ženjskih deliktov in prepove
danih drog. V preteklosti ni
bilo toliko drznih tatvin in
ropov, ni bilo pogosto, da je
storilec v trgovino prišel z no
žem ali drugim nevarnim
predmetom in vzel dnevni
izkupiček. Letos so se na na
šem območju zgodili trije
ropi in prav toliko drznih ta
tvin, vse storilce smo dobili.
Po raziskanosti kaznivih de
janj smo precej uspešni, zad
nja leta smo jo uspeli obdržati
na 6065 odstotkih.«
So tudi pri vas pogoste tatvi
ne barvnih kovin?
»Kot vse enote na Gorenj
skem in v Sloveniji smo tudi
sami zaznali to problemati
ko. Posamezniki si že vna
prej ogledajo hiše in ponoči
izvršijo tatvine. Eden od sto
rilcev nam je celo priznal, da
si je ogledoval tudi žleb na
naši policijski postaji. Doga
jalo se je celo, da je v eni noči
izginilo od 500 kilogramov
do tone barvnih kovin, zato

smo začeli postavljati zasede.
Ugotovili smo, da so te tatvi
ne izvrševale osebe iz Ljub
ljane, isti storilec je tudi dva
krat v eni noči odpeljal ukra
dene predmete. Tržič je bli
zu avtoceste, kar storilcem
precej olajša izvedbo kazni
vih dejanj. Imeli smo tudi
primere, ko so se Romi po
noči vozili iz Trebnjega v Tr
žič, da so na bankomatu, ki
ni bil opremljen z varnostno
kamero, z ukradenimi karti
cami dvigovali gotovino. Pro
blem je, da starostniki pogo
sto ne ugotovijo prav hitro,
da so jim ukradli kartico, po
leg tega pa imajo nekateri
zraven še PIN kodo.«
Omenili ste tudi droge …
»Včasih je veljalo, da je Tržič
nekoliko odmaknjen od teh
problemov, a se ta trend v
zadnjih letih bistveno spre
minja. Droga je prisotna in
predstavlja relativno resen
problem. V postopkih beleži
mo tako preprodajalce, ki so
aktivni ne le na območju ob

Komandir Policijske postaje Tržič Mitja Perko
čine temveč v vseslovenskem
prostoru. V zadnjem letu
smo na tem področju izvedli
več aktivnosti, tudi hišne
preiskave, pri čemer smo na
šli prepovedano drogo, v ne
katerih primerih pa tudi ra
zne pripomočke, kot so
manjši laboratorij za gojenje
marihuane. Na tem področju
smo sodelovali s sektorjem
kriminalistične policije Poli
cijske uprave Kranj. Letos je
bilo za tovrstna kazniva deja

nja podanih enajst ovadb, pri
čemer je ovadenih oseb več,
v enem primeru je kar dva
najst udeležencev.«
Katera območja so varnost
no najbolj problematična?
»Ne moremo govoriti o po
sebnem kriminalnem žari
šču, se pa neprestano sreču
jemo s problemi vandalizma,
ki se pa pojavlja predvsem v
okolici vrtcev, šol, igrišč, kjer
se zadržuje mladina.«

Poslovalnica Tržič
z vami že 24 let
Dobrodošli v Abančni poslovalnici Tržič, kjer se
z individualnim pristopom in celostno obravnavo
trudimo postati vaš najboljši finančni partner na
Gorenjskem.

Poslovalnica
TRŽIČ
Vodja poslovalnice Tržič
Andreja Potočnik

www.abanka.si l Abafon 080 1 360

Foto: Stane Jeršič

Preverite konkurenčno obrestno mero depozitov
in se prepričajte, da vam ponujamo ugodne vezave.
Depozit na odpoklic je nova storitev, če želite svoj
denar varno naložiti za daljši čas in imeti možnost,
da vezavo predčasno zaključite.
Obiščite nas v poslovalnici Tržič, Cankarjeva 1a
ali pokličite vodjo poslovalnice Andrejo Potočnik
na telefonsko številko (04) 598 17 12.
Srečno in prijazno 2013
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Največ škode na vodotokih

V SPOMIN

Obilno deževje je v začetku novembra povzročilo precej škode na tržiških vodotokih, poškodovane so
bile tudi cesta na stari Ljubelj in nekatere gozdne ceste.

1921–2012

Ana Šubic
Novembrske obilne padavine v občini Tržič niso povzročale poplav, so pa povzročile precej škode na vodotokih. Na Agenciji RS za okolje
jo ocenjujejo na skoraj 1,7
milijona evrov, vrednost potrebne sanacije pa naj bi bila
še za 20-25 odstotkov višja.
Dodali so, da se bo sanacija
lahko začela na podlagi sklepa vlade o pričetku odprave
posledic naravne nesreče v
obsegu zagotovljenih sredstev.
V neurju so bile poškodovane tudi nekategorizirana občinska cesta na stari Ljubelj,
občinska cesta od Grahovš
proti Storžiču in nekatere
gozdne ceste. »Škoda je ocenjena 35.700 evrov. Koliko
bo stala celovita sanacija, še
ni znano, to je odvisno od
sanacijskih ukrepov, ki jih
bo predvidel projektant,«
pravi Željko Babič iz urada
za urejanje prostora na Občini Tržič.
Na makadamski cesti na stari Ljubelj je prišlo do zamašitve popusta, zato je hudournik udaril© na cesto in odnesel okoli dvesto metrov
vozišča. Občina je že poskrbela za urgentno čiščenje in
vzpostavitev prevoznosti.
Prav tako so naplavine že

Takole je bila po novembrskih obilnih padavinah videti cesta na stari Ljubelj. Občina je že
poskrbela za urgentno čiščenje in vzpostavitev prevoznosti.
očistili tudi z občinske ceste
od Grahovš proti Storžiču.
Na gozdnih cestah so ob padavinah nastali usadi. »Največji – 50 metrov dolg in 30
metrov globok – se je pojavil
na cesti Medvodje–Košutnik. Škoda je ocenjena na
dobrih 16 tisoč evrov, sanacija pa bo stala okoli 50 tiso-

čakov,« je pojasnil Babič.
Poškodovane so bile tudi
gozdne ceste Dovžanka–Vrtače, Žitnikovo, Pristava–
Križe, Potočnikov jarek, Strženca in Pavšel–Gabrčev
dol. »Škodo je na gozdnih
cestah popisal Zavod za gozdove, ki bo pripravil tudi sanacijski načrt. Za sanacijo

gozdnih cest in ceste na stari
Ljubelj bomo skušali pridobiti državna sredstva. Če
nam slednja ne bodo pripadla, bomo sanacijo najbolj
kritičnih odsekov vključili v
redno vzdrževanje in zagotovili denar v občinskem
proračunu,« je še razložil
Babič.

Trenutek za dobrodelnost
Območno združenje Rdečega križa Tržič ljudem v socialni stiski pomaga na
več načinov, vse več pa jih prosi tudi za pomoč pri plačilu položnic.
Suzana P. Kovačič
Pri Območnem združenju
Rdečega križa (OZ RK) Tržič
so letos razdelili 320 prehranskih paketov Rdečega križa in
vrečk pralnega praška ter štiri
tone hrane iz intervencijskih
zalog. S pomočjo Občine Tržič so kupili še 600 litrov mleka in 50 kilogramov sladkorja.
»Septembra smo v tržiških
osnovnih šolah z akcijo Lepo
je deliti zbrali zelo veliko hrane in oblačil,« je povedala Noelle Kavčič, strokovna sodelavka OZ RK Tržič.
Na OZ RK Tržič prihajajo občani po osnovna živila in
higienske pripomočke, oblačila, obutev, posteljnino, be-lo tehniko, pohištvo, šolske
potrebščine, športne rekvizite ¼ Tudi zdravje mnogih
socialno ogroženih otrok,
mladostnikov, starejših in
družin bi bilo še veliko bolj
šibko in nestabilno, če jim ne
bi občasno pomagali v obliki
brezplačnih letovanj in počitnic. »Veliko družin v stiski
pa išče še delujoče rabljene
gospodinjske aparate, kot so
pralni stroji, hladilniki, štedilniki ¼ Vse več ljudi pa pro-

Janez Mally
Na ljubljanskih Žalah smo se 30. oktobra poslovili od Janeza
Mallyja, po domače Komatlnekovega Janeza iz Tržiča.
Janez Mally je bil človek, ki mu je bil lasten aktiven, športen,
zdrav način življenja, kar ne preseneča, saj so njegove korenine
v mestu, kjer so doma športniki, planinci, alpinisti, smučarji.
Že v mladih letih je vzljubil naravo, še posebej so ga privlačile
gore. Prav iz tega razloga je že z dvanajstimi leti postal član
Planinskega društva Tržič, včlanil se je tudi v smučarsko sekcijo Sokolskega društva Tržič, saj je vzljubil tudi smučanje, kar
je zanj predstavljalo smiselno povezavo s planinarjenjem.
Ljubezen in navdušenje do gora in smučanja ga je vodilo 29.
marca 1937, ko je bil komaj 16-leten fantič med udeleženci smučarskega tekmovanja na pobočju Storžiča, ki se je končala tragično, saj je devet njegovih prijateljev ostalo pod snežnim plazom.
Bil je med redkimi, ki so preživeli. Vsako leto se je vračal na kraj
nesreče, da bi prižgal svečo v spomin na svoje prijatelje, vedno
znova pa poudarjal, da se je tam in takrat ponovno rodil.
Janeza Mallyja tudi takšna huda preizkušnja ni odvrnila ne
od smučanja in ne od planinarjenja. Ostal je ljubitelj gora,
najljubše so mu bile poti, na katerih ni srečeval veliko ljudi.
Izleti oziroma pohodi z njim v gore ali po naši lepi domovini
so bili vsakokrat in vedno znova prava učna ura, saj je dobro
poznal vsak kotiček gorskega sveta, pa tudi Slovenije v celoti.
Seveda so ga privlačili tudi visoki vrhovi tako v domovini kot
tujini: velikokrat je bil na vrhu našega očaka, na Triglavu,
zadnjič leta 2003, star že 82 let, povzpel se je na Mont Blanc
pa na Veliki klek/Grossglockner. Vendarle pa se je najraje
vračal v domače okolje, v hribe oziroma gore okrog rodnega
Tržiča, še posebej je rad obiskoval planine pod Košuto, pozimi
pa Zelenico, ta smučarski raj, kot ga je tudi on imenoval.
Njegov konjiček je bilo tudi fotografiranje. Ogromno lepih
doživetij in trenutkov je ovekovečil s fotoaparatom in pravi
užitek je pogledati njegove vzorno urejene albume, po svoje
umetniško delo v malem.
Takšen nam bo Janez Mally ostal v spominu, njegov zgled
predstavlja bogato zapuščino in obveznost hkrati, predvsem
pa pomembno življenjsko vodilo njegovim najbližjim, pa tudi
vsem, ki smo ga poznali.
Jože Klofutar

Vesele božične praznike ter

srečno in uspešno leto 2013

»Vsi zaznavamo, da nič ni več tako,
kot je bilo. Še toliko bolj to občutimo tisti,
ki se dnevno srečujemo s stiskami in nemočjo
prizadetih.«
si za pomoč pri plačilu nujnih stroškov, kot so elektrika,
voda, ogrevanje, saj mnogi
kljub zaposlitvi ne zaslužijo
dovolj, da bi se lahko prebili
skozi mesec. A žal so tudi
naša sredstva preskromna.
Razmere v državi v zadnjem
letu so namreč prispevale k
temu, da podjetja kot tudi posamezniki na našem območju težko darujejo finančna
sredstva, zato smo na Rdečem križu znova sprožili akcijo zbiranja sredstev iz dohodnine. Kot davčni zavezanec oziroma zavezanka lahko v skladu z Zakonom o dohodnini do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno
davčno osnovo, namenite za
financiranje splošno–koristnih namenov. Med te pa sodijo tudi humanitarni programi. Če se o tej odločitvi ne
izjasnite pisno, gre ta znesek

državi. Vaša odločitev, da
davčno olajšavo namesto v
proračun namenite naši organizaciji za pomoč ljudem v
stiski, bo pomagala mnogim
ljudem, ki se zaradi pomanjkanja obračajo na nas,« je
pojasnila Noelle Kavčič.

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

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
 biološke ~istilne naprave,
 cisterne za vodo, deževnico in razli~ne
kemikalije (kurilno olje, nafta, AdBlue..),
 lovilci olj in maš~ob,
 vodohrani,
 ~rpališ~a,
 jaški (revizijski, vodovodni, armaturni...).
BARVE IN RAZPR[ILCI
 osnovna zaš~ita lesa,
 vremenska zaš~ita lesa,
 protipožarna zaš~ita lesa,
 izdelki proti pokanju lesa,
 antikorozijski premazi,
 tehni~ni razpršilci.
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Zanimivosti
Oj, dolinca zelena
Saša Meglič
S projektom Oj, dolinca zele
na, ki ga je skupina pevk ljud
skih pesmi Kulturnega druš
tva Folklorna skupina Kara
vanke pripravila konec no
vembra v Jožefovi dvorani v
Tržiču, smo znova oživili ne
katere stare ljudske pesmi, ki
so jih prepevali v Tržiču in
njegovi okolici, in tako pred
stavili ljudsko pesemsko izro
čilo Tržiča. Dekleta so zapela
»po starem«, kar pomeni več
glasno petje, petje »naprej«,
robato petje in druge značil
nosti ljudskega petja. Mladi
glasovi so prebudili stare pe
smi ter jim dodali svež pridih.
Namen Folklorne skupine
Karavanke je ohranjati ljud
sko pesemsko izročilo doma
čega kraja, ga negovati in s
tem poskrbeti, da ne utone v
pozabo.
Ljudska pesem je del kultur
ne dediščine, a se o njej še ve
dno pojavljajo predsodki, češ
da je nekaj preprostega, brez

prave umetniške vrednosti.
Vendar se je vrsto let prenaša
la od ust do ust, se ohranila in
še danes živi med ljudmi. V
njej se zrcali življenje prepro
stega človeka nekdaj, njegova
žalost ob izgubah, veselje ob
praznovanju ali druženju, na
klonjenost do ljubljene osebe,
kaže se značaj Slovencev. Pe
sem ga je spremljala v vseh
življenjskih obdobjih, ob vseh
večjih prelomnicah, po vsako
dnevnem delu na polju, ko je
zahajal k dekletu v vas, na
svatbi, na njegovi zadnji poti,
torej od rojstva do smrti. Ne
samo vsebina, tudi glasbena
oblika pesmi je zelo raznoli
ka. Zato je ljudsko pesem vre
dno ohranjati in negovati ter
jo predati naslednjim rodo
vom. Pomembno se mi zdi,
da se zavedamo našega ljud
skega izročila, saj so to naše
korenine, ki nas povezujejo s
preteklostjo in našimi predni
ki. Preteklost nam pojasnjuje
sedanjost, iz nje se učimo za
prihodnost.

Sebenje

Dobro obiskani vaški sejmi
Letos je Krajevna skupnost Sebenje organizirala že devet
vaških sejmov, vseh skupaj je bilo do sedaj osemnajst. »Poudarek je predvsem na ponudbi lokalnih proizvajalcev domače hrane in pridelkov ter okoliških obrtnikov. Odziv obiskovalcev na to ponudbo je izreden, saj jim sedaj enkrat na
mesec omogočimo nakup teh izdelkov na enem mestu,« je
povedal predsednik Krajevne skupnosti Sebenje Marko Poljanc. Poleg prodaje hrane in izdelkov vedno pripravijo še
spremljevalni program, ki obsega muzejske predstavitve
obrti, ki so nekoč zaznamovale te kraje, predstavijo se družine in posamezniki, ki se ukvarjajo s kakšnim posebnim
hobijem, začeli so s tekmovanjem © Vaški talenti© , kjer se krajani predstavijo predvsem z glasbo ¼ »21. in 22. decembra
pripravljamo dvodnevno prireditev © Žive jaslice© , ki bo potekala v vaškem jedru Sebenj. Najprej bo na sporedu igrana
božična zgodba, ki bo prvenstveno namenjena mladim obiskovalcem, nato sledi prihod Božička s kočijo, ki bo obdaroval vse otroke, pevska zbora pa nam bosta zapela še kakšno
božično pesem. Po končanem programu sledi druženje in
zabava, za dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Žive jaslice
se oba dneva začnejo ob 17. uri, vaški sejem pa že ob 16.
uri,« je še dejal Marko Poljanc. S. K.

Poudarek je na ponudbi lokalnih proizvajalcev domače
hrane in pridelkov ter okoliških obrtnikov. / Foto: Tina Dokl

Večeri v Kurnikovi hiši
V Tržiškem muzeju so Tržičanom pričarali praznično razpoloženje v Kurnikovi hiši. »Proučili smo
krajevne običaje, povezane z decembrskimi prazniki iz preteklosti, in z različnimi prireditvami želeli
obuditi spomin nanje,« je povedala Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja.
Suzana P. Kovačič
V Miklavževem tednu so od
prli vrata Kurnikove hiše, da
bi si mimoidoči ogledali raz
stavo starih jaslic, se pogreli
ob krušni peči, se okrepčali z
vročim božičnim čajem in po
sladkali s sladkimi praznični
mi dobrotami. Za najmlajše
so razstavili maketo železnice
in razstavo prazničnih ilus
tracij. Praznične večere, ki so
se zaključili ta ponedeljek, je
povzela Jana Babšek, direkto
rica Tržiškega muzeja: »Prej
šnji ponedeljek smo odprli
razstavo starih jaslic, kasneje
isti večer je potekalo predava
nje patra dr. Leopolda Grčar
ja. Muzejske predmete za
razstavo so posodili Muzej
jaslic z Brezij,Viktor Konjedic
iz Stražišča pri Kranju, Špela
Ahačič in Jure Smolej iz Trži
ča. V torek smo v sodelovanju
z Lions Clubom Tržič organi
zirali dobrodelno dražbo za
otroke iz socialno ogroženih
družin. Društvo podeželskih
žena Svit Tržič in Slaščičar
stvo Cerkovnik sta priskrbela
slaščice. Dražilcu Davidu
Ahačiču je z duhovitim in is
krivim nastopom uspelo
zbrati več kot petsto evrov za

V Kurnikovi hiši je potekala dobrodelna dražba sladkih dobrot, izkupiček, več kot petsto
evrov, bodo namenili otrokom iz socialno ogroženih družin. / Foto: Tina Dokl
otroke. Večer je popestril na
stop Otroškega pevskega zbo
ra OŠ Bistrica pod mentor
stvom Joži Seifert. V sredo
smo obudili še eno tradicijo iz
starih časov. Po dolgem času
je po starem mestnem jedru
potekal Miklavžev sprevod, ki
je bil lepo obiskan. Sprevod z
Miklavžem na kočiji z angeli
in parkeljni, ki smo ga pripra
vili v sodelovanju z Občino
Tržič, Župnijo in Turističnim

društvom iz Tržiča ter Konje
niškim društvom Naklo, se je
zaključil s pogostitvijo pred
Kurnikovo hišo.«
Da bi obudili spomin na dva
stara tržiška običaja, koledo
vanje in zornice, so prejšnji
petek pripravili pohod z bakla
mi na Sv. Jožefa nad Tržičem.
»Sprevoda se je udeležilo
okrog petdeset udeležencev.
Spustil se je mrak, rahlo je na
letaval sneg, v temi so se videli

plameni gorečih bakel, pevci
ljudskih pesmi KD Jerbas pod
mentorstvom Metke Knific so
popestrili večer s petjem kole
dniških pesmi,« je opisala
Jana Babšek. Praznični večeri
v Kurnikovi hiši so se zaključi
li z ustvarjalno pravljično uri
co: Kako sta Bibi in Gusti sipa
la srečo istoimenske slikanice
za otroke pravljičarke Ide Mla
kar in ilustratorke Kristine
Krhin.

Eno dopoldne srčnega druženja
Krajevna organizacija Rdečega križa Podljubelj je organizirala tradicionalno srečanje s krajani, ki so
dopolnili sedemdeset let in več. Srečanje so prijetno popestrili učenci Podružnične šole Podljubelj.
Suzana P. Kovačič
Prijetnega druženja v dvorani
Doma krajanov v Podljubelju
pred tednom dni se je udeleži
lo 61 krajank in krajanov, ki so
si z navdušenjem ogledali na
stop učenk in učencev Podru
žnične šole Podljubelj. Mladi
so se premierno predstavili z
ljudskimi plesi, ki se jih učijo
na plesnih uricah. Skupina
petošolcev je zaigrala igrico
Kozlička in volk; tudi igralska
skupina je igrico zaigrala pr

vič. Zapel je Otroški pevski
zbor, nastopili so Fantje treh
bregov in Jože s spremljavo
na harmoniko.
Zbranim so dobre želje name
nili župan občine Tržič Borut
Sajovic, predsednik Krajevne
skupnosti Podljubelj Dragan
Njegovan, predsednik Ob
močne organizacije Rdečega
križa Tržič Igor Grguraš, rav
natelj Osnovne šole Tržič Stane Grum in vodja Podružnič
ne šole Maja Ahačič, tajnica
PGD Podljubelj Frida Valen-

čič in predsednica KO RK
Podljubelj Marija Janc, ki že
45 let skrbi za tovrstna sreča
nja. »V KO RK Podljubelj skr
bimo za krajane tudi na hu
manitarnem področju. Jeseni
smo kupili hrane za približno
400 evrov in jo razdelili med
krajane, ki imajo nizke do
hodke. Tri družine so prejele
šest kubičnih metrov drv, ki
so jih podarili krajani. Razde
lili smo 600 kilogramov
krompirja, po 200 evrov sta za
hrano prispevali tudi občina

in Krajevna skupnost Podlju
belj. Zdaj zbiramo finančna
sredstva, da bomo pomagali
prizadetim v nedavnih popla
vah,« je strnila Marija Janc.
Najstarejša udeleženka pet
kovega srečanja je bila Julka
Nemec, ki je dopolnila 92 let
in sedaj živi v Domu Petra
Uzarja v Tržiču. »Gospa Julka
je bila moja prva sodelavka v
podružnični šoli, saj je takrat,
ko sem jaz začela, ona kuhala
malico in pospravljala,« se
spominja Maja Ahačič.

To je bilo pravzaprav srečanje vseh generacij, preplet mladostne igrivosti in modrosti starejših. Mladim nastopajočim je
Miklavž v zahvalo pustil darila. / Foto: Tina Dokl
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Zdravje

Živimo zdravo v Tržiču
Suzana P. Kovačič

Delavnice so potekale ob tor
kih v oktobru, novembru in
decembru v Kulturnem
domu v Križah. »Zdravje ter
njegovo ohranjanje in krepi
tev je bilo tema uvodnih sre
čanj, poleg tega so se udele
ženci seznanili še s kronični
mi nenalezljivimi boleznimi,
ki so najpogostejše bolezni
sodobnega časa in dejavniki
tveganja za njihov razvoj. Tre
tja delavnica je bila namenje
na določanju dejavnikov tve
ganja, četrta pa je spregovori
la o telesni dejavnosti, ki pa je
v obliki kratke vodene vadbe
poleg vsakokratne glavne
teme spremljala tudi večino
ostalih srečanj. Sledil je sklop
o zdravi prehrani, ki je skupaj
z gibanjem pomemben zašči
tni dejavnik tako pri prepreče
vanju razvoja bolezni srca in
ožilja, debelosti, pa tudi raka.
Vseh sedem predavanj in de
lavnic so vodili predstavniki
ZZV Kranj. Vključena je bila
demonstracija priprave zdra
ve hrane, za katero je poskrbel

Prihodnje leto bo minilo deset
let od prve izvedbe programa
Živimo zdravo v regiji, hkrati
pa so Križe v občini Tržič že
deseti v program vključeni
kraj. Program poteka pod vod
stvom Zavoda za zdravstveno
varstvo (ZZV) Kranj, osnovni
namen pa ves čas ostaja isti, to
je spodbujanje zdravega živ
ljenjskega sloga in aktivne vlo
ge vsakega posameznika v
skrbi za lastno zdravje. Pro
gram se odvija v obliki desetih
za udeležence brezplačnih
predavanj in delavnic, ki pote
kajo v tedenskih razmikih.
»Križe oziroma občino Tržič
smo izbrali v želji po znižanju
neenakosti v zdravju, ki se po
javljajo tudi na Gorenjskem.
Demografski, ekonomski in
socialni kazalniki so v tržiški
občini med slabšimi na Go
renjskem, kar se lahko odraža
tudi na zdravju,« je povedala
Alenka Hafner, dr. med., vod
ja programa.

Foto: Gorazd Kavčič

Prvih osmih delavnic Živimo zdravo v Križah se je v povprečju udeleževalo 38 krajanov, starih od 20
do 81 let, med njimi so prevladovale ženske. »Z odzivom lokalnega prebivalstva smo bili kar
zadovoljni, saj se je število udeležencev po začetnem srečanju celo povečalo,« je povedala vodja
programa Alenka Hafner.

Alenka Hafner
kuhar Jaka Polajžer. Tudi
raku, predvsem njegovemu
preprečevanju in zgodnjemu
odkrivanju je bila v okviru
programa posvečena poseb
na pozornost. V ta namen so
na osmem srečanju k sodelo

Prispeval veliko
za varnost pri delu
Tržičan Ludvik Soklič je prejel nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko
delo v stroki varnosti in zdravja pri delu.
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Foto: arhiv Ludvika Sokliča
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Nagrado Avgusta Kuharja je Ludviku Sokliču izročil
Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve.
posebej ponosen na svoj pro
jekt za promocijo zdravja na
delovnem mestu, o katerem
je Društvo varnostnih inže
nirjev Gorenjske izdalo pu
blikacijo Z zdravim načinom
življenja do zmanjšanja po
škodb pri delu. Razvil je pro
gram promocije zdravja, s
katerim delavcem svetuje,
kako premagati stres z zdra
vim načinom življenja. »Raz
viti je treba telesno in dušev
no svežino in optimističen
pogled na prihodnost name
sto razglabljanja o preteklo
sti,« poudarja. V knjižico je

zapisal tudi osnovni tedenski
program Hoja za zdravje z
različno dinamiko, s katerim
svetuje, kako pravilno hoditi,
s kakšno hitrostjo, kakšni naj
bodo med hojo hrana in pija
ča ter srčni utrip in dihanje.
Opozarja pa pred pretirava
njem po dolgoletni pasivno
sti: »Organizem, ki več let ni
bil aktiven, potrebuje prav
tako več let postopnega prila
gajanja na obremenitve.« Za
zdravilo pa Ludvik Soklič
predpiše svoj recept: dobra in
vesela čustva, zaupanje vase
in stik z naravo.

Vključena je bila demonstracija priprave zdrave hrane, za
katero je poskrbel kuhar Jaka Polajžer. / Foto: Luka Rener

»Delavnice so bile v naši občini presenetljivo
dobro sprejete. Osebno sem bila nad izvedbo,
samim potekom in odzivom udeležencev
pozitivno presenečena. Občani so izrazili, da so
taka in podobna srečanja potrebna in da si jih
želijo tudi v prihodnje,« je dejala lokalna
koordinatorka Nataša Kavar.

^/>s^dZϮϬϭϮͬϮϬϭϯ
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Suzana P. Kovačič
Ludvik Soklič kljub upokoji
tvi še vedno dela v stroki var
nosti in zdravja pri delu, ne
pretrgoma od leta 1970. Svo
jo poklicno pot je začel kot
referent za varnost pri delu v
podjetju Tokos Tržič, v sode
lovanju z Občinsko gasilsko
zvezo Tržič je bil pobudnik in
organizator ustanovitve In
dustrijskega gasilskega druš
tva Tokos Tržič. Vmes je di
plomiral na Višji varnostni
tehniški šoli v Ljubljani in
postal varnostni inženir. Z
zaposlitvijo leta 1981 v kranj
skem IBIju se je začelo obdo
bje njegovega dolgoletnega
dela za varstvo pri delu v teks
tilni industriji. Izvajal je
usposabljanja za varno delo,
njegov pristop je bil sezna
njanje delavcev z možnostjo
zdravstvenih okvar zaradi de
lovnih razmer. Uvedel je re
dni nadzor uporabe protihru
pnih čepov za zaščito sluha,
redne preglede delovne opre
me v sodelovanju z zunanji
mi sodelavci. Sodeloval je pri
pripravi analize bremen, ki
jih dvigajo delavci, in oceno
tveganja. Seznam njegovega
doprinosa na področju var
stva in zdravja pri delu je še
dolg, v zadnjem obdobju pa je

vanju povabili dermatovene
rologinjo Tanjo Planinšek
Ručigaj, ki je spregovorila o
kožnih rakih in njihovem pre
prečevanju ter zgodnjem od
krivanju. Marjeta Podlipnik,
ginekologinja, pa je predsta
vila najpogostejše ginekolo
ške rake. Udeleženci so se z
učenjem na modelih sezna
njali z različnimi rakavimi
spremembami v dojkah in
modih. Na devetem, predza
dnjem srečanju je Ruth Pod
gornik Reš predstavila goje
nje sadja in zelenjave na do
mačem vrtu,« je povzela
Alenka Hafner.
Izvedbo programa so omogo
čili Zavod za zdravstveno var
stvo Kranj, Ministrstvo za
zdravje RS, Občina Tržič,
Mercator, Gorenjsko društvo
za boj proti raku, Roche – Di
agnostics in Rdeči križ Cer
klje. Za vse udeležence delav
nic lokalni koordinatorji pri
pravljajo zaključno priredi
tev, ki bo 8. januarja ob 18.30
v kulturnem domu v Križah.
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ĞůŽǀƓŬŝǎƵƉĂŶďŽ
ƉŽŐŽƐƟůƐƉĞŶĞēŝŵǀŝŶŽŵ

Ŷ

ŽĚϭϴ͗ϬϬĚŽϮϬ͗ϬϬƵƌĞ
ŶƚĞƌƚĂŝŶĞƌ^ƚĂŶůĞǇ

ŽĚϮϭ͗ϬϬĚŽϬϬ͗ϯϬƵƌĞ
^ŝůǀĞƐƚƌƐŬĂǌĂďĂǀĂ
D^dE/ddZ
Žďϭϵ͗ϯϬƵƌŝ
ŝŐĂŶƐŬŝďĂƌŽŶ
D^dE'>Z/:
ŽĚϭϬ͗ϬϬĚŽϭϴ͗ϬϬƵƌĞ
ŶƚŽŶŝŽĚĞ&ĞůŝƉĞ

ŽďϮϯ͗ϰϬƵƌŝ
^ƉŝŚĂůŶŽŐŽĚďŽ
ǀŶŽǀŽůĞƚŽϮϬϭϯ
ŽďϬϬ͗ϬϬƵƌŝ
ƵŶĂũƐŬŝǀĂůēĞŬ
^ƚƌĞůũĂŶũĞƐƐƚŽůƉĂ
<ůĂŐĞŶĨƵƌƚdŽƵƌŝƐŵƵƐ
EĞƵĞƌWůĂƚǌϭ
<ůĂŐĞŶĨƵƌƚĂŵtƂƌƚŚĞƌƐĞĞ
ĞůŽǀĞĐŽďsƌďƐŬĞŵũĞǌĞƌƵ
ƚĞů͗͘нϰϯͬ;ϬͿϰϲϯͬϱϯϳͲϮϮϮϯ
ƚŽƵƌŝƐŵƵƐΛŬůĂŐĞŶĨƵƌƚ͘Ăƚ
ǁǁǁ͘ŬůĂŐĞŶĨƵƌƚͲƚŽƵƌŝƐŵƵƐ͘Ăƚ
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Zanimivosti
Pravljica o prijateljstvu
Tjaša Rozman

Vedno je poudarjala, kako je v življenju potrebno veliko znati, da je izobrazba največja dota,
ki jo starši lahko dajo svojim otrokom.

Starejši za starejše
Suzana P. Kovačič
Društvo upokojencev (DU)
Tržič je vključeno v projekt
Starejši za starejše, ki ga vodi
Zveza društev upokojencev
Slovenije. »Namen projekta
je, da ugotovimo, v kakšnih
razmerah živijo starejši od 69
let. DU Tržič se je v projekt
vključilo lansko jesen, vanj je
aktivno vpetih dvajset prosto
voljk in dva prostovoljca. Vsa
ko prvo sredo v mesecu ima
mo sestanek, na katerem se
pogovorimo o tem, do ka
kšnih problemov prihaja med
starejšimi, kako lahko poma
gamo. Sodelujemo s krajevni
mi skupnostmi, Rdečim kri
žem. Zelo dober odziv je bil v
vseh krajevnih skupnostih v
občini, razen v KS Tržič me
sto,« je povzela Zvonka Pretnar, ki je koordinatorka pro
jekta v Tržiču. Pri ugotavlja
nju, kako živijo starejši, je
prostovoljcem v pomoč vpra
šalnik, ki zajema štiri podro
čja: stanovanjske razmere, v
katerih živijo starejši, njihovo

zdravje, druženje in potreba
po pomoči. »Na ta način dobi
mo statistična poročila, le pri
bližno pet odstotkov starejših
na vprašanja ne želi odgovori
ti. Doslej smo jih anketirali
558,« je pojasnila Pretnarjeva.
»Problemov med starejšimi
nad 69 let je kar nekaj. Vdove
z nizkimi pokojninami so
včasih dobile enkratno po
moč, na primer v kurjavi, ozi
mnici, zdaj je ta pomoč veza
na na prihranke. Če ima vdo
va na banki npr. tisoč evrov
prihrankov, ni več upravičena
do enkratne pomoči, čeprav je
ta denar težko privarčevala za
pogreb. Pogost problem je
tudi pomoč na domu; nekate
ri je ne zmorejo doplačevati,
nekateri bi bili pripravljeni
plačati, pa nimajo koga, da bi
jim pomagal. Nekateri bi me
njali večje stanovanje za
manjšega, ko se mladi odseli
jo, spet drugi so na stanovanje
preveč navezani, da bi se pre
selili ¼ Zelo velik problem pa
je tudi osamljenost,« je izpo
stavila Zvonka Pretnar.

Srečanju prostovoljk in prostovoljcev se je pridružil župan
Borut Sajovic.

Foto: družinski arhiv

otrokom zanimive dejavnosti.
V času našega projekta pa je
založba Smarteam vabila vrt
ce k sodelovanju na literarni
natečaj Z domišljijo na potep.
Omenjeno pravljico sem po
slala na založbo. Zelo nas je
razveselila z izdajo naše prav
ljice v knjižni obliki.
Sredi oktobra letos so vsi avtor
ji pravljice, sedaj že šolarji, pri
šli na predstavitev knjige v
enoto Palček. Otrokom sem
prebrala pravljico ob gledanju
ilustracij. Bili so navdušeni!
Vsak otrok je dobil tiskano
knjigo. Navdušilo jih je, da so
zabeleženi kot avtorji knjige in
da sedaj že poznajo velike ti
skane črke, torej jo bodo lahko
sami prebrali. Krasne so se jim
zdele tudi ilustracije Beti Lon
ček. Srečanje je bilo zelo prije
tno in polno spominov na sku
pna doživetja.

»Naša sokrajanka, v Dolini ji
rečemo Šimnova Heda, je 19.
oktobra letos praznovala svoj
100. rojstni dan. Na pobudo
članov sveta Krajevne skupno
sti DolinaJelendol smo jo Mi
lena Jelendolska, Anton Me
glič, Danilo Zupan, predse
dnik krajevne skupnosti Jože
Steiner in jaz obiskali v domu
starejših v Preboldu prav na
dan njenega stotega rojstnega
dne. Zelo je bila vesela našega
obiska,« je povedal Zdravko
Dovžan iz Doline.
Iz pogovora z njim in z nekda
njo sokrajanko gospo Hedo
Ivico Piskernik lahko zapiše
mo, da je imela gospa Heda v
vasi velik ugled, da jo zaradi
več različnih vrlin spoštujejo
in ohranjajo v lepem spomi
nu.
Sto let. Dolgo obdobje, v kate
rem je preživela čas otroštva,
mladosti, zrela leta. Hčerka
Nevenka, poročena Cigler, mi
je povedala nekaj drobcev iz
njenega bogatega, zanimive
ga življenja. Otroštvo in zgod
njo mladost je preživela pri
Sveti Ani (danes Podljubelj).
Šele pet let ji je bilo, ko ji je
umrla mama. To je bil čas
prve svetovne vojne, ko je pri
manjkovalo hrane oziroma je
sploh ni bilo in so bili pogosto
lačni. Teta, ki je po smrti ma
tere skrbela zanje, jo je z nekaj
let starejšim bratom Petrom
poslala sama z vozičkom v Be
gunje k Uženkovim, kjer so
očetovi starši imeli mlin. Peš
od Svete Ane v Begunje!

Foto: iz arhiva Nevenke Cigler

Jožica Koder

V mladih letih …

S praznovanja visokega jubileja Hedvike Dovžan

Po končani osnovni šoli pri
Sveti Ani in dveh razredih
nižje gimnazije v Tržiču je
ostala doma. Njen oče Jože
Kralj je bil logar pri baronu
Friderichu Bornu. Ko je ta is
kal varuško za petletnega
sina, je z veseljem sprejela
delo. Ker je mali Babsko mo
ral v šolo v Budimpešto, je šla
Hedi za nekaj let v Begunje,
kjer se je naučila strojnega
pletenja. Pozneje je ročno ple
tla svojim najbližjim prelepa
oblačila z norveškim vzor
cem. Vedno je poudarjala,
kako je v življenju potrebno
veliko znati, da je izobrazba
največja dota, ki jo starši lahko
dajo svojim otrokom.
Naslednja postaja njenega
življenja, ki jo je zaznamovala
in na katero je bila zelo pono
sna, je bila služba hišne pri
baronu Karlu Bornu v Puter
hofu, današnjem Jelendolu.
Za vselej si je zapomnila Bor
novo poučno misel, naj otroci

kar sami kaj postorijo, kar
lahko, ker ni mogoče vedeti,
kaj vse jih čaka v življenju.
Kako prav je imel, se je poka
zalo, ko so Bornovi kot Židje
morali bežati pred nacisti.
Leta 1940 se je poročila k Ši
mnovim v Dolino, kjer je bila
do leta 1948 znana gostilna,
do vojne tudi pekarija in trgo
vina. Njen mož Nace je bil
umen gospodar, dober mož
in dober oče. V Dolini je bil
prvi amaterski fotograf. Znal
je tudi dobro vleči meh (har
moniko).
Ivica Piskernik se gospe Hede
spominja takole: »Prav rada
sem imela Šimnovo Hedo. V
spominu jo imam kot zelo
urejeno ženo. Pri Bornovih se
je ogromno naučila. Navaje
na je bila na red. Kljub zapo
slenosti čez dan je vedno do
bre volje. In sposobna. Odlič
na vzgojiteljica svojih treh
otrok; Henrika, Nevenke in
Danice. Vsi trije so dosegli vi

Veselje v sožitju
David Ahačič
Na prvo decembrsko soboto je
ob zaključku tedna Karitas
Župnijska Karitas Križe pri
pravila že 11. tradicionalni do
brodelni koncert, ki se ga je v
avli OŠ Križe udeležilo več kot
tristo obiskovalcev. Teden Ka
ritas se je pridružil projektu
Evropsko leto aktivnega stara
nja in medgeneracijske soli
darnosti 2012, ki evropske dr
žavljane spodbuja k razmisle
ku o stanju sožitja med mlajši
mi in starejšimi generacijami.
V prostovoljsko dejavnost
Križani vključujemo tudi mla
de, saj je zaživel osnovnošol
ski podmladek Župnijske Ka
ritas, povezali smo se z dobro
delnim krožkom OŠ Križe, na
naše povabilo pa se vsaj enkrat
na leto odzovejo tudi naši naj
mlajši in njihove vzgojiteljice
iz kriškega vrtca, ki jih vodi
Milena Hostnik. Poleg sled
njih so nastopili pevka Natali
ja Kolšek, mladinski cerkveni
pevski zbor župnije Križe pod
vodstvom Mance Bohinc,
glasbena skupina JAMM, Jaša

Foto: Anita Albreht

V šolskem letu 2010/11 sva
vzgojiteljica Tjaša Rozman in
pomočnica vzgojiteljice Dia
na Zaplotnik z otroki skupine
Sončki iz Vrtca Tržič izvedli
projekt: Naša pravljica. Cilji
so bili izmisliti si pravljico,
izdelati knjigo, obiskati knji
žnico, pravljico igrati v senč
nem gledališču z že izdelani
mi senčnimi lutkami in pri
praviti predstavo za starše in
otroke vrtca.
Otroci so ustvarili svojo prav
ljico: Pravljico o prijateljstvu.
Nastajala je postopoma, stro
kovni delavki pa sva sproti
beležili ideje otrok. Ker so iz
razili, da bi vsak izdelal svojo
knjigo, sem vsebino pravljice
prepisala, natisnila ter nad be
sedilom pustila prazne
okvirčke, namenjene ilustra
cijam. Vsak otrok je nato tja
narisal, kar se mu je v sliša
nem besedilu zdelo pomemb
no. Nazadnje smo izdelali
prave knjige z naslovnico, av
torjem, založbo, ilustracija
mi, vezavo ¼ Bile so čudovite
in otroci so bili ponosni na
nje. Ustvarili smo tudi lutkov
no predstavo s senčnimi lut
kami in z njo prijetno prese
netili in razveselili starše ter
prijatelje vrtca.
Projekt je uspel, saj smo reali
zirali cilje in načrtovane ter

Sto let Hede Dovžan

in Žiga Krese ter humoristi
Roman Teran (KD Kruh Kri
že), Marina Bohinc, David
Ahačič in Boris Kuburič (HS
SMEH). Vsem nastopajočim
in požrtvovalnim sodelavcem
velja iskrena zahvala. Pro
gram sta povezovala Štefanija
Grašič in David Ahačič, zbra
ne pa so nagovorili tudi trži
ški župan Sajovic (Občina je
prireditev sofinancirala z jav
nimi sredstvi), direktor Ško
fijske Karitas msgr. Kompare

ter župnik Ivo Kožuh. Prosto
voljci župnijske Karitas pod
vodstvom dr. Hermine Krese
pripravljamo dobrodelni
koncert v želji, da bi s pridob
ljenimi sredstvi mogli omiliti
več človeških stisk, zato se
vsem ljudem dobre volje za
hvaljujemo za obisk in za dar
ter vas vse že danes vabimo
na prireditev prihodnje leto!
In ne pozabite imeti odprtih
oči ter rok za pomoč trpeče
mu človeku.

soko izobrazbo, prav po njeni
zaslugi, ker je znala prav obr
niti vsak zasluženi dinar. Zelo
skromna in varčna, pa vendar
v Dolini nekaj posebnega. Od
nje smo se marsikaj naučili.
Hvaležni smo ji za to in jo spo
štujemo.«
»Gospa Heda je prva v Dolini,
ki je doživela tako visoko sta
rost,« je dodal njen nekdanji
najbližji dolinski sosed Janez
Meglič.
Po smrti moža leta 1999,
umrl je na božični večer v sta
rosti 94 let in ni dočakal nove
ga tisočletja, je naslednji dve
leti ostala sama v hiši. Potem
je devet let živela pri hčerki
Nevenki v Kranju, poletne
mesece pa preživljala pri
hčerki Danici v kraju Pongrac
na Štajerskem. Sedaj je v
domu starejših v Preboldu, ne
daleč od hčerke Danice, ki jo
pogosto obišče. Vsi skupaj go
spe Hedi želimo veliko zdrav
ja in sončnih dni!

Tržič

Cepljenje proti KME
V letu 2012 je Zavod za
zdravstveno varstvo (ZZV)
Kranj ob pomoči županov
izvedel že dvanajst akcij
cep ljenja proti klopnemu
meningoencefalitisu (KME).
Ob podpori župana občine
Tržič Boruta Sajovica so akcijo razširili tudi v občino
Tržič, kjer so novembra že
izvedli prvo akcijsko cepljenja v Osnovni šoli Tržič
mesto. Naslednjo cepljenje
bodo izvedli na isti lokaciji
v soboto, 22. decembra, od
8. do 12. ure. Odziv na prvo
cepljenje v Tržiču v novembru je bil slab, so sporočili
iz ZZV Kranj, zato znova
vabijo prebivalce Tržiča, da
koristijo možnost cepljenja
po nižji ceni, v domačem
okolju. Za otroke je cena 20
evrov namesto 30 evrov, za
odrasle pa 23 evrov namesto 33, kot je redna cena. Z
donacijo Lions kluba Brnik
pa je petdeset osnovnošolskih otrok iz socialno šibkejših in številčnejših družin iz Tržiča dobilo možnost za brezplačno cepljenje. S. K.
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Kultura

Folklornik, to sem jaz Večer spominov na
Saša Meglič
Poustvarjanje slovenskega
ljudskega izročila je zahtevna in odgovorna naloga, s
katero se poleg strokovnjakov srečujemo tudi folklorne
skupine. Cilj vsake folklorne
skupine je poustvarjati izročilo v čim bolj pristni obliki.
Do potankosti ga verjetno ne
bomo nikoli raziskali, prav
pa je, da se mu skušamo čim
bolj približati. Temu cilju
skušamo slediti tudi pri Folklorni skupini Karavanke.
Konec meseca oktobra smo v
tržiškem Kulturnem centru
pripravili prireditev z naslovom Folklornik, to sem jaz,
ki je bila tudi izobraževalno
obarvana in s katero smo želeli opozoriti na to, kako potrebno je dobro poznavanje
ljudskega izročila in sam način prenašanja le-tega na
mlade rodove. Če želimo, da
je prikaz čim bolj realen, je

potrebno veliko znanja in
raziskav. Potrebno se je vprašati, v kateri čas postaviti določen dogodek, in potem raziskati, kateri plesi sodijo v tisti čas, katere pesmi izvirajo
iz tistega časa, kakšna je bila
tedanja kostumska podoba
glede na socialni položaj in
še marsikaj. Naloga vsakega
vodje je plesalce čim bolje
pripraviti. Stremeti je potrebno k dobri tehnični izvedbi, ubranemu petju,
ustreznemu kostumiranju,
dobro izvedeni odrski igri,
prepričljivosti in sproščenosti. Poskrbeti je potrebno za
ustrezno glasbeno spremljavo, ki je pogojena tudi s pravim izborom inštrumentov.
Marsikdo od laičnih obiskovalcev prireditev ne pozna
meril, ki jih moramo v folklornih skupinah upoštevati.
Na žalost obstajajo tudi folklorne skupine, katerih vodje stremijo le k temu, da se

imajo »fajn«, da malo zaplešejo. Ni pa jim pomembno,
kakšna je kostumska podoba
in tehnična izvedba. S tem
se niti ne zavedajo, kakšno
veliko škodo delajo ljudskemu izročilu.
Z omenjeno prireditvijo smo
člani Folklorne skupine Karavanke javnosti na drugačen način kot doslej predstavili cilje in delo folklornih
skupin. Obiskovalce smo
preko humornih izobraževalnih vložkov, ki so služili
tudi kot napoved, skušali seznaniti z boljšimi in slabšimi pristopi do ljudskega izročila in jih spodbuditi h
kritičnemu razmišljanju o
prikazovanju kulturne dediščine v sodobnosti. Ob koncu prireditve pa smo nekaterim našim članom podelili
jubilejna društvena in Kurnikova priznanja za dolgoletno
udejstvovanje v ljubiteljski
kulturi.

Toneta Pretnarja

Ob dvajsetletnici smrti Tržičana, svetovljana, poliglota, polonista, profesorja,
raziskovalca dr. Toneta Pretnarja so v tržiški knjižnici, ki nosi njegovo ime,
pripravili večer spominov in odprtje Pretnarjeve spominske sobe.

»Pretnarjev Tonček bi dejal: Zaradi mene lahko poveš o meni čisto vse, samo toliko pazi,
da ne boš naredil škode,« je dejal Anton Janša, Pretnarjev vsakodnevni sovozač, s katerim
sta modrovala kilometre in ure. Tonetovi sestri, Zvonki Pretnar je Janša podaril leseno
skodelico, ki je stara štirideset let in mu jo je Tone Pretnar prinesel za božič. »Tonček ni
nikoli prišel v hišo praznih rok, običajno je bila to vedno rumena vrtnica, iz Poljske pa kaka
krasna knjiga poljskih velikanov,« je še dejal Anton Janša in Zvonki Pretnar poklonil tudi
rumeno vrtnico. / Foto: Luka Rener

Foto: Janez Eržen

Suzana P. Kovačič

Predani ljudskemu izročilu
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke je organiziralo delavnice
»Radetzky je bil fajn gospod«, na katerih so obiskovalci spoznali plese,
pesmi in obrti, povezane s Tržičem in okolico.
Suzana P. Kovačič

exlibrisom, narisal ga je tržiški
likovnik Brane Povalej. V spoštovanju do brata in v svoje
veliko zadovoljstvo predajam
te knjige knjižnici in Tržiču z
željo, da najdejo uporabnike
in da tudi uporabniki najdejo
pot do njih,« je besedo zahvale
izrekla Zvonka Pretnar, v prijetnem opisu pa je spomin
nanj sklenila namestnica veleposlanika Poljske v Sloveniji
Marzena Ewa Krajewska.
Razpisali so tudi likovni natečaj »Tone Pretnar tako te vidim«, v katerem je sodelovalo
78 osnovnošolcev iz tržiških
osnovnih šol. Najboljša portreta sta naslikala Urška Tišler in
Vid Primožič in sta uokvirjena
našla mesto v spominski
sobi.

Prišle so lutke!

Člani KD Folklorna skupina Karavanke so ljudsko
izročilo v strnjeni obliki podali naprej med obiskovalce
delavnic. / Foto: Luka Rener
čevski sestav KD Folklorne
skupine Karavanke. Pozornost so namenili Radetzkemu, ki je bil za Tržič zelo
pomemben, o njem govori
tudi pesem, zapisana v Tržiču. Obiskovalci so se seznanili tudi s tradicijo nogavičarstva in kovaštva, z legendo o nastanku Tržiča, ki jo
je Saša Meglič povedala v
narečju ¼ »Na zadnji delav-

nici smo zaplesali šuštarske
plese, ogledali smo si dvd z
naslovom Tržič, biser med
gorami iz leta 1966. Postregli smo s staro tržiško jedjo,
špehovnikom,« je povzela
Saša Meglič in razkrila, kaj
sploh je špehovnik: »Malo
zaseke in čebule, malo moke
in vode ter sol po okusu. To
se popraži in namaže na
kruh.«

Modra sova, navihani papa
gaj Pepi in prijazni slikar, ki
jih je ustvarilo pero Polonce
Kovač, so v novembru znova
obiskali otroke v vseh vrtcih
in šolah v občini Tržič ter
gledalce v VDC Tržič. Govo
ra je o poučni lutkovni pred
stavi »Kaj mora sova opravi
ti jeseni?« v režiji Davida
Ahačiča, v kateri nastopajo
Tereza Gosar (Sova), David
Ahačič (Pepi) in Roman Te
ran (Slikar). Predstava je le
tos nastala v sodelovanju
Mladinskega gledališča Tržič
in KD Kruh Križe. Igralci so
izvedli več kot deset polur
nih predstav za več kot tisoč
mladih tržiških gledalcev in
to brezplačno, saj so prepri
čani, da si mladi tudi v okvi
ru šolskega programa zaslu
žijo kvaliteten in vsem doseg
ljiv razgled po kulturni ter
umetniški dejavnosti. D. A.

Foto: arhiv Občine Tržič

Sklop štirih brezplačnih delavnic, ki so ob sobotnih popoldnevih za Tržičane in obiskovalce od drugod potekale v
društvenih prostorih na Balosu štiri, je Folklorna skupina
Karavanke sklenila v soboto.
»Obiskovalce smo želeli čim
bolje seznaniti z ljudskim izročilom Tržiča, kar je bil glavni poudarek delavnic in po
zaključku lahko rečem, da je
bil cilj dosežen. Tudi z obiskom smo zadovoljni, še posebej na drugi in tretji delavnici,« je povedala Saša Meglič,
umetniška vodja pri KD Folklorna skupina Karavanke.
Obiskovalcem so na delavnicah predstavili fotografije
starega Tržiča, pod vodstvom mladinske pevske
skupine Špele Srečnik so se
naučili stare tržiške pesmi,
si ogledali koncert pevske
skupine v Jožefovi dvorani.
Spoznali so plese, zapisane
v Tržiču, kot sta tržiški sotiš
in krajcpolka. Za glasbeno
spremljavo je poskrbel god-

V knjižnici dr. Toneta Pretnarja so pred nedavnim pripravili
večer spominov, ki so ga oblikovali prijatelji in profesorji s
Filozofske fakultete; doc. dr.
Niko Jež, doc. dr. Aleš Bjelčevič, Matija Remše iz Mohorjeve družbe in tudi Mojca Seliškar, ki je skupaj z Zvonko
Pretnar, Tonetovo sestro, takoj
po njegovi smrti pripravila izbor zadnjih rokopisnih prevodov z naslovom Tiho ti govorim. Na večer spominov so
odstrli le delček ustvarjanja
Toneta Pretnarja. »Njegova bibliografija, seznam tiskanih
del obsega sedemintrideset
strani. Le kako bi bilo to moč
spraviti v dobro uro?« je dejala

direktorica knjižnice Marinka
Kenk-Tomazin.
Krona večera je bilo odprtje
Pretnarjeve spominske sobe.
Gre za čudovito zbirko knjig,
okrog tri tisoč jih je skupaj iz
njegove osebne zbirke, napisane so v sedemnajstih različnih
jezikih. »Zahvala gre knjižnici
in tudi lokalni skupnosti, v
njenem imenu županu Borutu Sajovicu, ki je našla posluh
za ta projekt. Ne morem
mimo Iva Stropnika, Tonetovega študenta, ki je sicer v Velenju in je ustanovil mednarodno nagrado, ki se imenuje po
Tonetu Pretnarju, in ne morem mimo vseh njegovih kolegov in prijateljev, med katerimi je Tone še zelo živ. Podarjene knjige so opremljene z
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Kultura
Informacije na
enem mestu
Turistično-promocijski in informacijski center
občine Tržič ali kratko TPIC od junija 1998 deluje
okviru občinske uprave Občine Tržič.
V pisarni, ki se je z oktobrom 2012 preselila v nove
prostore v atrij občine Tržič,
opravljajo dejavnosti, ki jih
na turističnem območju turistom ponujajo brezplačno,
predvsem informiranje obiskovalcev in občanov o turistični in z njo povezani ponudbi, organizirajo vodenja
po mestu in okolici, prodajajo vstopnice za prireditve,
ribolovne dovolilnice za revir Tržiške Bistrice, hkrati

ne izdelke, poseben poudarek pa so namenili izdelkom, ki predstavljajo bogato
tržiško dediščino.
Ko boste v Tržiču, ne zamudite priložnosti za obisk katere od njihovih zanimivosti. Tržiška pokrajina v zimskem času nudi številne
možnosti za sankanje, turno
smučanje in krpljanje ter
nezahtevne sprehode v neokrnjeni naravi, poleti prevladujejo pohodi v gore in na

pa je v TPIC-u tudi sedež
uredništva glasila Tržičan. V
pisarni jim tako nikoli ni
dolgčas, še posebej pa je veselo v času številnih prireditev, katerih organizator ali
soorganizator je Občina Tržič.
S selitvijo v nove prostore so
osvežili in obogatili ponudbo spominkov in darilnega
programa. V tem prazničnem času so pripravili pester izbor daril domače in
umetnostne obrti ter ročno
poslikanih voščilnic. Na njihovih policah boste našli lesene izdelke, unikaten nakit
in izdelke iz stekla, idrijsko
čipko, domače žganje, gline-

planine, kjer pasejo živino,
Dovžanovo sotesko, Razstavno izobraževalno središče v Dolini, Spominski
park taborišča Mauthausen,
Ljubelj – najstarejši gorski
prelaz v Evropi, nekdanji rudnik živega srebra, staro
mestno jedro z muzeji in
galerijami pa lahko obiščete
preko celega leta.
V veselem decembru pa vas
vabijo v lepo okrašeno mestno jedro in na številne praznične prireditve. Po namig
za izlet ali informacije o dogodkih se lahko obrnete tudi
prek telefona na številko 59
71 536, facebooka ali e-pošte
informacije@trzic.si.

Podljubelj

Kozlička in volk

Foto: Tina Dokl

Na nedavnem srečanju s starejšimi krajani v Podljubelju so
učenci 5. c razreda Podružnične šole Podljubelj premierno
zaigrali igrico Kozlička in volk. Besedilo je napisal Danilo
Vranc, scenarij in režija sta delo učiteljice Helene Ahačič.
Prihodnjič bodo zaigrali danes za otroke iz Krajevne skupnosti Podljubelj, ki jih bo obiskal tudi dedek Mraz. S. K.

Ubranost izkušenj
in mladosti
Pihalni orkester Tržič, ki letos praznuje 85-letnico, s svojimi nastopi dokazuje, da sodi med najboljše
orkestre pri nas. Jubilejno leto bodo sklenili s tradicionalnim božično-novoletnim koncertom v Tržiču.
Samo Lesjak
V Tržiču ima veselje do glasbe in muziciranja dolgo tradicijo, ki prehaja iz roda v
rod. Zametki današnjega Pihalnega orkestra Tržič segajo
v daljne leto 1927, ko so posamezni zanesenjaki v tržiški
občini začeli z organizacijo
godbe na pihala in z iskanjem
talentiranih posameznikov, ki
bi se lahko naučili igranja različnih inštrumentov, ki so jih
takrat naročili iz Češke. Petinosemdeset let kasneje sodi orkester med najboljše pri nas,
svojo kakovost pa redno doka-

zuje na različnih tekmovanjih
– letos so denimo v Velenju na
mednarodnem tekmovanju
pihalnih orkestrov prejeli zlato
plaketo.
Orkester, ki ga že več kot dvajset let vodi neutrudni dirigent
Franci Podlipnik, danes šteje
petinpetdeset članov. Še posebej so v svojih vrstah ponosni
na številne mlade glasbenike
in glasbenice – povprečna starost članov je okoli sedemindvajset let. Gre predvsem za
sadove dobrega sodelovanja z
Glasbeno šolo Tržič. Že dobri
dve leti ima orkester na razpolago tudi nove prostore, ki čla-

nom dajejo izvrstne pogoje za
delo.
»S svojim delovanjem, številnimi nastopi ob najrazličnejših priložnostih in vzgajanjem
mladih glasbenikov želimo
prispevati k razgibanemu in
pestremu kulturnemu utripu
v našem mestu,« pravi predsednica orkestra Renata Tavčar,
ki je po šestih letih zamenjala
Vida Megliča. Tako je orkester
letos nastopil na vseh vidnih
prireditvah v tržiški občini, vse
od Šuštarske nedelje, Hrastovega memoriala, na proslavah
državnih praznikov ter na praznovanjih krajevnih skupno-

sti, pa do pustovanja in Florjanove procesije. Aprila so gostovali v srbskem Knjaževcu,
junija pa sodelovali tudi z
odlično solistko, domačinko
Anjo Werber.
Že se veselijo tradicionalnega
božično-novoletnega koncerta
v Dvorani tržiških olimpijcev
26. decembra, ki bo tokrat temeljil na opernih arijah, gosta
pa bosta priznana sopranistka
Francka Šenk ter tenorist Edvard Strah. »Tudi v prihodnje
se obetajo številni nastopi, pa
tudi nekaj sprememb, katere
pa naj za sedaj še ostanejo
skrivnost,« dodaja Tavčarjeva.

Pihalni orkester Tržič pod vodstvom dirigenta Francija Podlipnika na eni od vaj, ki zahtevajo veliko truda, potekajo
pa v sproščenem prijateljskem vzdušju. / Foto: Luka Rener

Po poti lepote in imaginarnosti
V Galeriji Atrij v Tržiču je do 21. decembra na ogled samostojna razstava slikarja Davida Premrla.
Samo Lesjak
Razstavo slikarskih del v ornamentalno izrezljanih
okvirjih je avtor naslovil Po
poti lepote in imaginarnosti.
David Premrl, ki sedaj živi in
ustvarja v Tržiču, izhaja po
očetovi strani iz slavne rodbine Šubicev iz Poljanske doline. Njegov oče je bil priznan
akademski slikar in grafik
Dušan Premrl. »Nemalokrat
se zgodi, da sinovi ostanejo v
senci svojih “velikih” očetov
– v Davidovem primeru to
nedvomno ne drži,« je na odprtju razstave o avtorju dejala kustosinja Tina Pleško.
David Premrl sodi v mlajšo
generacijo priznanih in uveljavljenih slovenskih slikarjev. Rodil se je v Kranju l.
1970, njegova umetniška pot
pa se je začela že v otroških
letih – prve risbe je naredil že
kot triletni otrok. Njegovo zanimanje za umetnost se je

krepilo ob opazovanju ustvarjanja svojega očeta ter ob spoznavanju velikih slikarskih
mojstrov skozi zgodovino
umetnosti. Leta 1998 je diplomiral na Visoki strokovni
šoli za risanje in slikanje v
Ljubljani, pri prof. mag. Mladenu Jernejcu. Premrl ima za
seboj že več kot štirideset samostojnih in nešteto skupinskih razstav, udeležil se je
tudi številnih slikarskih kolonij in je dobitnik številnih
mednarodnih nagrad. Kot likovni pedagog je vrsto let delal na Osnovni šoli Tržič. Leta
1999 je v Tržiču prejel srebrno Kurnikovo plaketo. Premrlov likovni opus je izjemno
širok – v njem najdemo tako
risbe, kot tudi grafike, akrile in
olja na platnu. Poleg portretov
in ženskih aktov v njegovem
opusu prevladujejo tihožitja.
Njegov zaščitni znak pa so
hote ali nehote postale čaplje,
katere motiv je slikar ustvaril

Slikar David Premrl v Galeriji Atrij predstavlja del svojega
širokega umetniškega opusa. / Foto: Luka Rener
tudi v © krokiju© , ki je nastal kar
pred obiskovalci odprtja razstave, ki so tako lahko dobesedno opazovali mojstra pri
delu. »David je izjemen risar
– prva tehnika, s katero se je
srečal, je bil svinčnik, že do-

brih dvajset let pa se najraje
izraža v tehniki olja na platnu.
Njegova slikarska dela odlikuje tehnična dovršenost, iluminoznost in globoka humanistična izpovednost,« je še dodala Tina Pleško.
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Pogovor

Človeški faktor
pomembnejši
Samo Lesjak
Ob šestem srečanju veteranov gorskih reševalcev Zveze gorske reševalne službe
Slovenije, ki praznuje stoto
obletnico delovanja, smo se
pogovarjali s Francijem Kavčičem, nekdanjim gorskim
reševalcem iz Kovorja, ki je
ob tej priložnosti prejel jubilejno priznanje.
Za gorske reševalce velja, da
morajo poznati razmere v
gorah – jih čutijo in z njimi
dihajo. Tudi vaše življenje je
že od mladosti povezano z
gorami.
»Tako je, že v osnovni šoli
sem bil dve leti pastir na planini Šija, nato pa še dve sezoni med počitnicami sekal
in pomagal na kmetiji pri
Ukcu. Že od malih nog sem
rad hodil po hribih in gorah
ter veliko tudi smučal. V srednji šoli sem spoznal ljudi,

ki so bili že gorniki in gorski
reševalci. Tako sem leta
1957 v mehanični delavnici
v Tržiču spoznal gorskega
reševalca Lojzeta Zaletela, ki
me je navdušil nad gorništvom in me potegnil v to
smer. Že zelo mlad sem peš
iz Jelendola hodil na sestanke gorske reševalne postaje
v Tržiču, ki je bila sicer ustanovljena že leta 1937, ko je
pod Storžičem plaz zasul
skupino smučarjev.«
Kariera gorskega reševalca
je zaznamovana tako z uspešnimi reševanji ter žal tudi s
tragičnimi dogodki.
»Na Zelenici, kjer sem delal
kot žičničar, je leta 1970
plaz zasul tri učitelje ter tri
učence s takratne šole Iskra
– iskanje je trajalo tri dni,
žal neuspešno. Sedem let
prej sem na Velikem Kleku
izgubil prijatelja Janeza Hladnika. Gore zahtevajo mno-

ge žrtve, vseeno pa moram
reči, da je lepih trenutkov
več kot žalostnih.«
Kaj se je v vseh letih vašega
delovanja najbolj spremenilo?
»Vsekakor oprema – včasih
smo si pomagali s kovanimi
derezami in cepini, danes
pa reševanje poteka mnogo
hitreje, sploh od takrat, ko je
kot transportno sredstvo začel sodelovati helikopter. Pa
vendar, kljub velikanskemu
napredku in izjemni pomoči tehnologije je pri reševanju še vedno najpomembnejši človeški faktor. Prav
zato mora biti gorski reševalec pripravljen tako fizično
in tehnično kot tudi psihično.«
Kot reševalec ste delali na
tržiškem koncu, torej na območju Karavank, Dobrče,
Storžiča ...

Franci Kavčič (drugi z leve) v družbi gorskih reševalcev iz Tržiča / Foto: Tina Dokl
»Osem let sem skrbel za štiri planinske koče: na Kofcah,
Zelenici, Domu pod Storžičem in Dobrči. V življenju
sem spoznal mnogo gornikov in doživel veliko gorniških izkušenj, čeprav se sam
nimam za ekstremnega reševalca. Na splošno žal gorske reševalce opazimo le takrat, ko jih potrebujemo.
Menim, da bi morali občina

in država bolj pristopiti na
pomoč v finančnem smislu,
saj že zgolj oprema, ki se hitro obrabi, predstavlja velik
strošek.«
Se odnos ljudi do gora in
gorništva spreminja? Kaj bi
jim svetovali?
»Ljudje pogosto preveč podcenjujejo razmere v gorah,
zanašajo se na mobitele ter

se odpravijo v gore s slabo
opremo ter obutvijo – kar v
supergah, pogosto okrepljeni z alkoholom. Tako se kar
sami spravijo v nesrečo. Priporočam vsem, naj se pred
obiskom gora dobro opremijo ter pozanimajo o vremenskih razmerah – ni treba le priti na vrh, temveč je
potrebno tudi sestopiti v dolino.«

V Abanki, banki prijaznih ljudi, gradimo na izkušnjah in se z vami povezujemo že več kot
50 let. Zavedamo se, da široka paleta bančnih, finančnih, zavarovalnih in investicijskih storitev
še zdaleč ni dovolj. Vztrajno iščemo sodobne rešitve, da bi postali vaš najboljši finančni
partner tudi na Gorenjskem.
V treh poslovalnicah na Gorenjskem ponujamo skrb za vsako stranko posebej, izjemno
strokovno znanje in popoln bančni servis. Za vse finančno-bančne rešitve za občane
in podjetja skrbi direktorica za Gorenjsko Tatjana Ahačič, ki svoje dolgoletne izkušnje
strne v enem stavku: “Smo k stranki usmerjena, varna in stabilna banka s ciljem dolgoročne
donosnosti, prepoznavna po fleksibilnosti in raznovrstnosti.”

Foto: Stane Jeršič

Abanka povezuje tradicijo
s sodobnim razvojem bančnega
poslovanja
Tatjana Ahačič,
direktorica Glavne
podružnice Kranj

Sodobna Abančna ponudba zajema spletno banko Abanet za občane, spletno banko
Abacom za podjetja, osebni račun Akeš za mlade in Aračun senior za upokojence. V svojo
družbo vas vabimo tudi prek Facebooka.
Dobrodošli tudi v vseh ostalih 38 poslovalnicah po vsej Sloveniji, na spletnem naslovu
www.abanka.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1 360.
Oglasno sporočilo

Foto: Stane Jeršič

Leta 1988 je odprla svoja vrata poslovalnica Tržič. Na Cankarjevi 1a posluje od oktobra
2006. Andreja Potočnik, vodja poslovalnice, vas s petimi sodelavkami vabi, da jih obiščete od
ponedeljka do petka med 8.30 in 12.00 uro in med 14.00 in 17.00 uro ali pa jo pokličete
po telefonu (04) 598 17 12.
Tudi v Tržiču je Abanka, tako kot po vsej Sloveniji, prepoznavna kot banka prijaznih ljudi.

Andreja Potočnik,
vodja poslovalnice
Tržič
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Šport

Biserka Drinovec
V okviru občinskega praznika
so potekala tekmovanja v streljanju z zračno puško in pištolo, šahu v organizaciji Športnega društva Jelendol Dolina
in Športnega društva Lom, v
kegljanju, ki ga je organiziral
Kegljaški klub Ljubelj, ter v
trojkah v košarki za moške v
organizaciji Športne zveze Tržič. Namizni tenis bo potekal
pod vodstvom Namiznoteniškega kluba Križe 21. decembra v OŠ Križe.
V streljanju z zračno puško je
v Jelendolu med najmlajšimi
slavil Boštjan Primožič, v kategoriji moških od 29 do 49
let je zmagal Zdenko Grdič,
od 49 do 69 let Zdenko Primožič, v najstarejši kategoriji
pa si je zmago pristreljal naš
odličen strelec Drago Uzar.
Med ženskami je v mlajši kategoriji prvo mesto osvojila
Martina Šmitek, v starejši kategoriji pa Milena Dolčič. Med
zmagovalce v streljanju z
zračno pištolo se je v moški
konkurenci zapisal Zdenko
Grdič, v ženski kategoriji pa
Helena Gaberc. V pikadu je
že v tretji disciplini zmagal
Zdenko Grdič, med ženskami
pa Irena Golmajer. Med šahi-

sti je zmagal Matej Keršič.
V kegljanju je med moškimi
letos presenetljivo slavil zmago župan Tržiča Borut Sajovic
z rezultatom 567, drugi je bil
Štefan Ahačič s 551, tretje mesto pa je zasedel Jože Klofutar
s 546 podrtimi keglji. Med
ženskami je slavila zmago
Ema Zajc, ki je podrla 524
kegljev, druga je bila Vera
Ovsenek z rezultatom 510,
tretja pa Francka Ličar s 500
podrtimi keglji. Značilno na
letošnjem tekmovanju je bilo,
da so zmagovalca ali zmagovalko odločile »prazne« in »čiščenje«. Borut Sajovic je bil v
tem dvojem najboljši.
Po kegljanju so bili spet na
vrsti strelci, tokrat so se pomerili v Lomu. V najmlajši
kategoriji je zmagal Urh
Dragičevič, v naslednji
starostni kategoriji je zmago
osvojil Igor Mrak, v kategoriji do 49 let je zmagal domačin Mirko Rozman, do
59 let Anton Meglič. Do 69
let si je zmago pristreljal
Blaž Klemenc, v najstarejši
kategoriji pa je v Lomu slavil
Franci Knific. Med ženskami je v najmlajši kategoriji
zmagala Barbara Rožič, v
naslednji Martina Šmitek, v
najstarejši pa Milena Dolčič.

S pištolo pa so najbolje streljali v mlajši kategoriji Boštjan Soklič, v starejši pa
Jože Romšak. Med ženskami je zmagala mlada Asja
Šmitek, v starejši kategoriji
pa vsestranska športnica Milena Dolčič.
Med zadnjimi tekmovanji je
potekal turnir trojk v košarki
za moške. Malce presenetljivo
je zmagala ekipa Rašice pod
vodstvom Jožeta Pirnata, za
ekipo pa so igrali še Urban Trstenjak, David Kokalj in Aljaž
Ocvirk. Drugo mesto so osvojili igralci ekipe Enes, za katero so nastopili Enes Korač,
Enes Čehič in Denis Kondič.
Tretje mesto pa je zasedla ekipa Radolca, za katero so igrali
Jaka Završnik, Robi Božič,
Luka Dežman in Rok Šparovec, ki so se borili do zadnje
sekunde proti ekipi Ljubljane
Najboljši metalec trojk je bil
letos Draženko Banovič, ki je
igral za ekipo Ljubljane, najboljši v zabijanju pa Urban
Trstenjak, član ekipe Rašica.
Tekmovanja ob prazniku
občine Tržič 2012 so potekala pod pokroviteljstvom Občine Tržič, podpira pa jih
tudi Fundacija za šport, koordinira pa Športna zveza
Tržič.

www.gorenjskiglas.si
www.gorenjskiglas.si

Dodatna prednost za naročnike
Gorenjskega glasa

Ob poplavi dnevno-informativnih novic se dvakrat
tedensko sprostite ob prijetnem branju novic z
Gorenjske že ob prvi jutranji kavi.
Informacije o naročnini dobite na tel. št.: 04/201 42 41

Pravi Gorenjci beremo

Športni plezalec Klemen Bečan z minulo sezono ni najbolj zadovoljen,
vendar se zaveda, da so v športu vzponi in padci, najbolj pomembno
pa je, da v plezanju še vedno uživa.
Vilma Stanovnik
Prejšnji konec tedna se je s
Plezalnimi dnevi Kranja zaključila letošnja sezona tekmovanj v športnem plezanju.
S četrtim mestom v težavnosti in drugim v balvanskem
plezanju jo je končal član
ŠPO Tržič Klemen Bečan.
Plezalni dnevi s finalom državnega prvenstva so zadnja
leta za vas tradicionalen zaključek sezone. Ga težko čakate?
»Ta tekma mi je všeč, saj se
na njej pleza tako v težavnosti kot balvanih, srečamo se
plezalci vseh generacij, starejši lahko vidimo naraščajnike, oni nas. Je pa res, da je
sezone konec, nekako nismo več v pravi formi, kot
smo bili pred tednom ali
dvema, vendar sem med
plezanjem vseeno užival.«
Imeli ste že boljše sezone od
letošnje. Kaj ni šlo po načrtih?
»Res ni šlo vse po planu, če
bi nam šlo vsem po načrtih,
bi bili vedno vsi zmagovalci.
So pač boljše in slabše sezone, jaz sem imel pred to kar
nekaj dobrih sezon in ne zdi
se mi čudno, da kdaj pride
taka, ko ni tako kot načrtuješ. Kljub temu da sem bil
na tekme dobro pripravljen,
pa me je že na začetku nekaj
zmotilo, tako da tudi v nadaljevanju ni šlo, kot sem želel. Uvrstitev v finale svetovnega pokala ni bilo, vendar
se zavedam, da je to pač

Najboljše štiri ekipe na turnirju trojk v košarki

Jutranja dostava
do 7. ure

Plezanje ostaja na
prvem mestu

Foto: Gorazd Kavčič

Tekme ob prazniku

Klemen Bečan je s četrtim mestom v težavnostnem
plezanju (na sliki) in drugim mestom v balvanih
v začetku tega meseca v Kranju zaključil letošnjo sezono.
stvar, ki je sedaj ne morem
popraviti. Najpomembneje
se mi zdi, da zdaj v miru
premislim, kako naprej ter
odpravim napake.«
Najbrž načrte že delate?
»Ja, premišljujem o tem, da
bi se bolj posvetil balvanom,
da bom treniral bolj na moč,
na majhnih oprimkih v velikem previsu. Pripravil se
bom tudi za težavnost, načrt
o pripravah pa bom pripravil, ko se vrnem iz Španije.«
Študirali ste turizem, ven-

dar v tem poklicu ne delate?
»Ja, v tem nisem našel, za
sedaj zgolj plezam in v tem
še vedno uživam. Ker sem se
z ženo preselil v Rakek, kjer
sem odprl svoje društvo,
imam željo, da bi tam postavil plezalno steno, kjer bi lahko ta šport predstavil tudi
domačinom. Kot sem se že
pogovarjal z njimi, bi bili nad
tem zelo navdušeni, saj želijo otroke vključiti v kakšnega
od športnih klubov, ki jih
tam ni ravno veliko. Vendar
pa je to velik projekt.«
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Prihodnji konec tedna bodo novo sezono v svetovnem pokalu začeli tudi deskarji alpskega sloga, med
slovenskimi aduti pa bo znova 28-letni Tržičan Žan Košir.
Vilma Stanovnik
Letošnja sezona se bo za de
skarje alpskega sloga začela
s paralelnim veleslalomom
v italijanski Carezzi, 21. de
cembra pa težko čaka tudi
tržiški reprezentant Žan Ko
šir, ki je lani v skupnem se
števku svetovnega pokala
paralelnih disciplin osvojil
enajsto mesto.
Čeprav letos naša ekipa
nima skupnega glavnega
trenerja, pa Žan v pripravah
na sezono še malo ni poči
val. Jesenski del treningov je
namreč opravil skupaj z re
prezentančnim prijateljem s
škofjeloškega konca, Jerne
jem Demšarjem, spremljal
pa ju je pomočnik. »Trenira
li smo v Hintertuxu, na
Mölltalu, v Kaprunu in Tur
rachu. Pogoji so bili izvrstni,
delo v majhni ekipi pa se je
izkazalo za izredno produk
tivno, kar je pokazala tudi
ura na primerjalnih trenin
gih z nemško in rusko eki
po,« je povedal Žan Košir in
dodal, da je pri 28 letih do
volj izkušen, da ve, kaj je
zanj ob proračunu, ki je na
voljo, zares optimalno.

Srečno
2013
SVET SENČIL

tende - markize
žaluzije (zunanje in notranje)
rolete  panelne zavese
komarniki  screen roloji roloji
rolo garažna vrata plise zavese

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS

Žan Košir je minulo sezono svetovnega pokala paralelnih disciplin končal kot enajsti
deskar sveta, te dni pa je že pripravljen na novo. / Foto: FIS
Seveda je pomembno tudi
sodelovanje s strokovnjaki
na različnih področjih. »Za
upanje v širšo ekipo ter
sponzorje, ki mi stojijo ob
strani, so dovolj trden razlog
za optimizem,« pravi Žan,
ki na področju razvoja opre
me vedno bolj intenzivno
sodeluje z domačimi stro
kovnjaki. Tudi pri tem si po
stavlja dolgoročne cilje, ki so
vezani na olimpijske igre v
Sočiju.

Seveda pa ga najprej čaka ta
sezona, ko bo eden poglavi
tnih ciljev nastop na svetov
nem prvenstvu, ki ga konec
januarja gosti kanadski Sto
neham. Šestouvrščeni z zad
njih olimpijskih iger v Kana
di ima v deželi, kjer je de
skanje na snegu precej bolj
v središču pozornosti kot v
Evropi, najvišje cilje.
»Na velike tekme se znam
ustrezno pripraviti, tako da
konkurenca vsekakor lahko

računa name,« pravi Košir,
ki se veseli tudi januarske
tekme v avstrijskem Bad Ga
steinu, kamor že tradicio
nalno potuje avtobus z navi
jači Kluba navijačev s Trži
ča. »Navijači mi dajo krila,
energijo, dodaten motiv za
preboj v finale in nato na
prej proti vrhu,« dodaja
Žan, ki na njihovo podporo
lahko računa tudi na domači
Rogli, ki bo 8. februarja go
stila svetovno elito.

Peter Rozman s.p.
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Da smo prvi, ni presenečenje
Pet minut s predsednikom Balinarskega kluba Tržič Daretom Primožičem

Balinarji v prvi državni bali
narski ligi Vzhod imajo se
daj odmor. Po jesenskem
delu državnega prvenstva je
v vodstvu Balinarski klub Tr
žič, ki ga vodi Dare Primo
žič, v moštvu pa imajo kar
dva mladinska reprezentan
ta Slovenije, zato tudi uspeh,
ki ga je dosegel ta športni
kolektiv, ni nepričakovan. Je
senski del, v katerem so odi
grali sedem tekem, so kon
čali na prvem mestu s stood
stotnim izkupičkom točk in
z zmagovalnim ritmom na
meravajo nadaljevati tudi v
spomladanskem delu, ki se
bo začel 4. maja. »V jesen
skem delu smo osvojili vseh
možnih 21 točk. V moštvu
imamo mladinska reprezen
tanta Jako Kosirnika in Ma
teja Kavčiča, ki sta naša dva
glavna igralca in močno pe
ljeta klub naprej.« Za klub
tekmujejo še Dušan Kavčič,
Ignac Zupan, Izidor Ropret,
Marko Majeršič, Mitja
Vrhovšek in predsednik Dar

ko Primožič. »Bo kar držalo,
da so naši člani najmlajši v
tem tekmovanju, saj sem jaz
med njimi najstarejši igralec
in je naša povprečna starost
okrog trideset let, a je fanta
stično delati v takem kolekti
vu,« je povedal Primožič.
V Tržiču sicer delujeta dva
kluba. »Poleg nas je še Bis
trica. Trenutno smo boljši, a
nas čaka v spomladanskem
delu kar nekaj napornih te
kem,« je poudaril Primožič.
Prvak lige se bo uvrstil v su
per balinarsko ligo, vendar
predsednik opozarja: »Na
Balinarski zvezi Slovenije se
zavzemam za spremembo
načina tekmovanj. Tudi če
bomo prvi, si ne moremo
predstavljati napredovanja v
super balinarsko ligo. Ta se
igra v zimskem času in to v
dvoranah, ki je mi nimamo.
Zato sem za spremembe v
tekmovanju in za ustanovi
tev enotne prve lige, v kateri
bi lahko nastopali.« Na Go
renjskem sta le dve balinar
ski dvorani, na Trati pri Ško
fji Loki in na Jesenicah. Brez
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Jože Marinček

Dare Primožič / Foto: Tina Dokl
lastne dvorane si je težko
predstavljati uspeh, poleg
tega to prinaša velike finanč
ne izdatke. Imeti v klubu dva
reprezentanta, in to dobra –
Jaka Kosirnik se je z evrop
skega prvenstva vrnil z bro
nasto in srebrno medaljo –
pomeni tudi to, da si takih
igralcev želijo tudi drugi klu

bi. »Imeti igralca, kot sta to
Jaka in Matej, je odlično. Za
sedaj ostajata v našem klubu
in bosta tudi sezono končala
pri nas,« je povedal Primo
žič. Jaka Kosirnik je dosegel
še en lep uspeh, z ekipo OBZ
Gorenjska Planina Ribnikar
AS je postal državni prvak v
mladinski konkurenci.
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Z Največjo knjigo voščil nikoli več ne boste v
dilemi, kaj napisati v čestitko. V knjigi boste našli
pravo voščilo za božič, ob rojstvu otroka, za
valentinovo, ob porokah, abrahamih, za veliko noč,
kot tudi voščila za rojstne dneve, zdravice in povabila.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova
cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali
na: narocnine@g-glas.si.
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Zanimivosti
Ko je Urban
srečal Urško
Nekaj utrinkov iz slavnostne akademije ob
občinskem prazniku v Kulturnem centru Tržič

Ples narave v
orientalskih ritmih
KUD Leyli iz Tržiča je postreglo z imenitno plesno produkcijo Ples narave. Koncept je zasnovala Iris
Šober z orientalskimi plesalkami Leyli, s sodobnim plesom ga je obogatil Daniel Petković.

Majhni so, prikupni, radovedni, učijo se hitro. To so
Lomski škratki, podmladek iz vrtca Tržič, ki jih vodita
mentorici Mira in Ana. / Foto: Tina Dokl

Vajenec Urban (na sliki) se je s čevljarskim mojstrom
Mihom vračal s štere. Ustavila sta se v šuštarski gostilnici
na Herbrgi, kjer je Urban srečal Urško. / Foto: Tina Dokl

Občinstvo v razprodani dvorani tržiškega kulturnega
centra je pred nedavnim nastopajoča dekleta orientalskega plesa – stare so od šest do
šestdeset let – nagradilo z
nepopisnim aplavzom. Za tiste, ki si sedeža niste zagotovili, je dogajanje povzela
umetniška vodja skupine Iris
Šober: »Pripravile smo veliko
orientalskih plesov raznolikih stilov, v barvitih kostumih, navdih smo iskali v naravi, kar je tudi rdeča nit celotne predstave. Navezava na
naravo je poleg plesno gibalnega materiala vidna v izboru glasbe, kostumografije in
plesnih rekvizitov. V uvodu
in zaključku plesne produkcije se je predstavil Daniel
Petković, mentor skupine za
sodobni ples pri KUD Leyli
in zelo talentiran mlad plesalec.« Belo se je imenovala
uvodna plesna točka Daniela
Petkovića, ples, ki se riše
med besedami in diha skozi
čutno in čustveno poezijo pe-

Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Orientalske plesalke, ki so nastopile na koreografije, kot so Zima, Gozdne vile, Zvezda noči,
Spomladansko prebujanje ... ter Daniel Petković.
snika Braneta Mozetiča. Zatem so se predstavile vse skupine orientalskih plesalk,
med njimi tudi državna prvakinja med mladinkami Tamara Borojević, državna prvakinja med pionirkami Tamara Brkić, pa mladinska
tekmovalna skupina, v kateri
so državne prvakinje v več

večerne produkcije, vključno
s to zadnjo,« je povedala Iris
Šober in kot zanimivost pojasnila: »Največ znanja dobimo od egipčanskih moških
plesalcev, koreografov. Za
kostume kupujemo blago,
skoraj vse kostume nam sešije naša plesalka Sonja Begulič.«

kategorijah, ter izpopolnjevalna skupina, ki je na mednarodnem festivalu v Lignanu dosegla tretje mesto.
Orientalske plesalke so skupaj šest let, zadnja štiri leta
delujejo v okviru KUD Leyli
Tržič. »Društvo podpira razvoj orientalskega plesa, na
oder smo postavili štiri celo-

Abraham Radia Gorenc

Foto: Tina Dokl

Članice Društva podeželskih žena Svit iz Tržiča, od leve
Frančiška Meglič, Ivka Pušavec, Marinka Damjan in Silva
Gregorc. Društvo ima 44 članic. »V osnovnih šolah Tržič in
Podljubelj učimo otroke ročnih spretnosti, ob torkih zvečer
imamo delavnice, na katerih članice – enajst nas je –
izdelujemo ročna dela. Imamo tudi kuharske tečaje,
strokovna predavanja, enkrat na leto izlet in enkrat
ekskurzijo, vmes pa se dogodi še kaj,« je povzela
predsednica društva Marinka Damjan.

Voditelja slavnostne akademije Anja in Job / Besedilo: S. Kovačič

Alenka Brun
V polni dvorani so radijci,
povabljeni in obiskovalci
uživali ob glasbi ansambla
Zarja, Kolovrat, znanih Veselih Begunjčanov, dolenjskega ansambla Nemir in
ansambla Mira Klinca. Prvič
je v dvorani završalo, ko so
na oder stopili Gadi, drugič,
ko je domačin, radijec in humorist Peška z radijsko kolegico Teo napovedal presenečenje večera, Čuke, ki so s

seboj pripeljali še posebne
gostje, kranjsko skupino Country mačke. Zapel je tudi
Andrej Šifrer in z njim dvorana.
Celotna ekipa najstarejše gorenjske radijske postaje se je
med koncertom predstavila
na odru dvakrat in upihnila
svečke na slavnostni torti,
posamezno pa smo nekatere
voditelje in voditeljske pare
spoznali med koncertom. Za
dodatno popestritev je poskrbel s svojimi skeči tudi

KUD Lom, brez Peške praktično ni šlo, glavna povezovalca koncerta pa sta bila radijka Maja Tratnik in Janez
Kikel. Dvorano je nagovoril
tudi župan Borut Sajovic in
si prislužil glasen aplavz,
ekipa Eme Pogačar pa je pripravila ‘kremšnito’ velikanko, ki so jo po končanem
koncertu razdelili med odhajajoče obiskovalce.
Andrej Grims (na sliki desno spodaj), ki v zadnjih letih vodi Radio Gorenc, pa je

takoj po koncertu strnil nekaj vtisov: »Radio je zelo
zahtevna zadeva, ki mora
biti nenehno osvežena, kreativna, z novimi programskimi idejami. Razmišljamo
vsekakor naprej in po drugi
strani iščemo podobne sorodne duše v gorenjskem prostoru, s katerimi bi iskali sinergije in zaenkrat nam kar
dobro kaže s sosednjima radijskima postajama in morda res naredimo še kakšno
novo gorenjsko zgodbo.«

Foto: Tina Dokl

Foto: Tina Dokl

Veliki koncert v Dvorani tržiških olimpijcev ob petdesetletnici Radia Gorenc je bil razprodan že teden
pred dogodkom. Na koncertu ni manjkalo dobre glasbe, humorja in sladkih obetov – dejanskih, pa
tudi tistih za prihodnost radijskega širjenja veselja, kar je pravzaprav tudi slogan Radia Gorenc.
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Prireditve
December 2012

Sobota, 22. 12., ob 19. 30 v kulturnem domu Križe

Petek, 25. 1., v Dvorani tržiških olimpijcev

Komedija; Sean O’Casey: Pršparan Jur; Mladinsko gledališče
- humoristična skupina SMEH Tržič

Dobrodelni koncert za Rokometni klub Naklo - Peko Tržič

Petek, 14. 12., ob 18. in 19.30 v Kulturnem centru Tržič

Sobota, 26. 1., ob 11. uri v Športnem centru Pokljuka

Premiera komedije Sean O’Casey: Pršparan Jur; Mladinsko
gledališče -humoristična skupina SMEH Tržič

Nedelja, 23. 12., ob 10. uri v Dvorani tržiških olimpijcev
Turnir Alpe Adria za mlade v namiznem tenisu; NTK Križe

21. Smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov-Pokljuka 2013; ŠD Strelica

Sobota, 15. 12. (tudi 22. 12.), med 9. in 11. uro v Paviljonu NOB

Nedelja, 23. 12., ob 20. uri v Kulturnem centru Tržič

Sobota, 26. 1., ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič

Razstava božično-novoletnih voščilnic in prodajna razstava;
v okviru projekta V paviljonu se nekaj dogaja; KS Tržič-mesto

Tržič ima talent; Klub tržiških študentov

Komedija »Zaspite, če vam rečem«; KD Kruh Križe

Sreda, 26., do nedelje, 30. 12., na smučišču Bodental

Petek, 1. 1., ob 18. uri v Osnovni šoli Bistrica

Tečaj zimskih športov; KUTS Tržič (Žare Štrukelj 040/758 389)

Tržič poje 2013, OI JSKD Tržič

Sreda, 26. 12., ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev

Sobota, 2. 2., ob 11. uri na Kriški gori

Novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič SOTOČJE ARIJE
IN PIHALNEGA ORKESTRA; KD Pihalni orkester Tržič

Srečanje junakov Kriške gore; PD Križe

Sobota, 15. 12., ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
4. Dobrodelni koncert »Mladi za mlade«; Center za socialno
delo Tržič, Občina Tržič in Lions Club Tržič
Sobota, 15. 12., in nedelja, 16. 12., ob 19. uri v Kulturnem domu Križe
Premiera komedije Georges Feydeau: Zaspite, če vam
rečem; Kulturno društvo Kruh Križe
Ponedeljek, 17. 12., ob 18. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Odkrivamo lepoto čipke; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Sreda, 19. 12., ob 18. uri v prostorih KD Folklorna
skupina Karavanke
Otroška predstava: Kaj mora sova opraviti jeseni?; Mladinsko gledališče Tržič in KD Kruh Križe
Sreda, 19. 12., ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
Božično-novoletni koncert Glasbene šole Tržič; Glasbena
šola Tržič
Sreda, 19. 12., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Potopisno predavanje: Peter Močnik, Gruzija in Armenija;
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 20. 12., ob 15. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Srečanje članov društva slepih in slabovidnih; Knjižnica dr.
Toneta Pretnarja
Četrtek, 20. 12., ob 17. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Ura pravljic; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Četrtek, 20. 12., ob 18. uri v Osnovni šoli Križe

Četrtek, 27. 12., v restavraciji Raj
Slovo od starega leta; Društvo upokojencev Tržič
Četrtek, 27. in petek, 28. 12., od 10. do 12. ure v
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Delavnica za otroke; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Petek, 28. 12., v Gostilni Marinšek v Naklem
Novoletno srečanje (prijave do 18. decembra); Društvo
invalidov Tržič
Petek, 28. 12., ob 19.30 v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču
Koncert MePZ Ignacij Hladnik Tržič: Zapojmo v novo leto;
KD Ignacij Hladnik Tržič

Veseli december v Tržiču - Božično-novoletni sejem s
prazničnim programom; Turistično društvo Tržič in Občina
Tržič (podroben program na www.trzic.info)
Petek, 21. 12., ob 16. uri v Sebenjah
Žive jaslice, vaški sejem, blagoslov jaslic, igrana božična
zgodba, nastop pevskega zbora, prihod Božička); Krajevna
skupnost Sebenje
Petek, 21. 12., ob 17. uri v Osnovni šoli Križe
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu, ob občinskem
prazniku; Namiznoteniški klub Križe

Sobota, 29. 12., ob 18. uri v cerkvi Sv. Jerneja v Seničnem
Božično-novoletni koncert; KS Senično
Ponedeljek, 31. 12., od 15. do 17. ure v starem mestnem
jedru
Otroško silvestrovanje z obiskom dedka Mraza ter
prazničnim obdarovanjem; Občina Tržič in Mestna kavarna
Ponedeljek, 31. 12., od 22. ure v starem mestnem jedru

Komedija; Sean O’Casey: Pršparan Jur; Mladinsko gledališče
- humoristična skupina SMEH Tržič

Otvoritev dveh stranskih kulis jaslic Vinka Ribnikarja s koncertom Kvinteta bratov Zupan in Pueri Cantorum
Petek, 21. 12., ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja
Srečanje pogovorne skupine za samopomoč; Knjižnica dr.
Toneta Pretnarja
Sobota, 22. 12., ob 16. uri v Sebenjah
Žive jaslice, vaški sejem, blagoslov jaslic, igrana božična
zgodba, nastop pevskega zbora, prihod Božička); KS Sebenje
Sobota, 22. 12., ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič
Dobrodelni koncert z glasbeno skupino IF; CSD Kranj - Dom
Vincenca Drakslerja

Petek, 21. 12. / četrtek, 27. 12. / petek, 28. 12.
med 8. in 17. uro
Sobota, 22. 12. / ponedeljek, 24. 12. / sobota, 29. 12.
med 8. in 12. uro
Stojnice s praznično ponudbo, degustacije, animacije, popusti,
sladkorna pena, praznično pecivo in dišeče kuhano vino, okusne božične palačinke,
presenečenja za obiskovalce, veliko lučk in ob glasbi prijetno praznično vzdušje.

Pravljice, risanke, ustvarjalnice, melodije in darila …
Krasimo božične jelke, tekmovanje tržiške mladine

v krašenju jelk

Sobota, 22. 12., ob 10.30

Obisk dedka Mraza, v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Tržič
Obdaritev otrok tržiških obrtnikov, otrok pri njih zaposlenih, in tržiških otrok
Program člani KUD Podljubelj in plesna skupina POŠ Podljubelj — OŠ Tržič
Izdelajmo si voščilnico, ustvarjalnica v izvedbi VDC Kranj — enota Tržič
Petek, 21. 12., četrtek, 27. 12., in petek, 28. 12., od 16. ure naprej
Projekcija Praznični utrinki, risanke, filmi, praznični motivi in še kaj …
Sobota, 29. 12., ob 10. uri

Pravljičar na obisku, prebiranje in predstavitev najlepših prazničnih pravljic
s pravljičarjem iz Knjižnice Dr. Toneta Pretnarja
Melodije pod božično jelko
Petek, 21.12., ob 17. uri Skupina Medvedki iz enote Deteljica — Vrtec Tržič
in pevke ljudskih pesmi FS Karavanke,
Četrtek, 27.12., ob 17. uri pevci ljudskih pesmi KD Jerbas
in Vokalna skupina Katice iz Ljubljane
Petek, 28.12., ob 17. uri Skupina Rising sky in plesalci Plesnega kluba Tržič
Petek, 21. 12., sobota, 29. 12. in nedelja, 30. 12., ob 22. uri
Glasbeni koncerti v Kavarni Špela

Januar 2013

Na silvestrovanje v Tržič, Občina Tržič in Mestna kavarna Tržič

Partnerji

Ponedeljek, 31. 12. na Trgu svobode
Med 15. in 17. uro

Otroško silvestrovanje z obiskom dedka Mraza, pravljičnih bitij

Četrtek, 3. 1., ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič
Odprtje razstave: slikar Alojz Štirn; izbor Tržiški muzej

in obdarovanjem otrok
Ob 22. uri

V novo leto z ansamblom Yuhubanda
Plakatiranje sofinancira

Vabljeni!
Več o programu na

Nedelja, 6. 1. iz Tržiča
Planinski izlet: Bohor (1023m); PD Tržič
Petek, 11. 1., od 17. do 21. ure (tudi 12. od 9. do 13. ure,
18. in 19. 1.) v Podružnični šoli Kovor
Začetni tečaj biodinamike; Društvo Ajda Gorenjska

Zaključna delavnica programa Živimo zdravo; Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj in Občina Tržič
Nedelja, 13. 1., ob 5. uri izpred Gasilskega doma v Bistrici

Petek, 21. 12., ob 18. uri v galeriji družine Ribnikar

Božično novoletni sejem

Silvestrovanje s skupino Yuhubanda; Občina Tržič in Mestna kavarna

Torek, 8. 1., ob 18.30 v Kulturnem domu Križe
Petek, 21. 12., ob 19. uri v domu krajanov Jelendol

Organizatorja

Petek, 21. 12., ob 17. uri

Božično-novoletni koncert; Osnovna šola Križe
Petek, 21., do sobote, 29. 12., od 8. ure v atriju Občine Tržič

Atrij Občine Tržič
od 21. decembra naprej

6. Tržiški pohod v Dražgoše; Občina Tržič, OZ SČ Tržič, OZ VVS
Tržič, PVD Sever – Gorenjska, ZBV NOB Tržič in ZVG Slovenije
Sobota, 19. 1., izpred Osnovne šole Tržič
Planinski izlet za mlade planince; Kal (1112m); Mladinski
odsek PD Tržič
Sobota, 19. 1., iz Križev
Planinski izlet: Po vipavskih gričih; PD Križe
Sobota, 19. 1., v Kulturnem centru Tržič
Koncert orkestra saksofonov Sequoia; Glasbena šola Tržič
Sreda, 23. 1., ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Tržič
Javni nastop učencev glasbene šole; Glasbena šola Tržič

www.trzic.info
www.trzic.si

Prireditve se bodo izvajale v vsakem vremenu. Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Tržiški glas, petek, 14. decembra 2012
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tržiški glas
Praznično vzdušje v šolah

Foto: arhiv POŠ Kovor

Konec novembra in v začetku decembra smo v fotografski objektiv ujeli nekaj prisrčnih trenutkov, ko so učenci tržiških osnovnih in podružničnih šol
skupaj z učitelji ustvarjali novoletne izdelke za šolske bazarje, krasili šolo, pekli piškote, se družili s starši na čajanki …

Učenci OŠ Tržič iz 1. b razreda so ustvarjali snežake z razredničarko Barbaro Ogris, na
sliki skupaj z ravnateljem Stanetom Grumom. Na tehniškem dnevu so se izkazali tudi
ostali učenci z ustvarjalnostjo in naredili vse mogoče izdelke, ki so jih ponudili staršem na
včerajšnjem novoletnem bazarju; izkupiček gre v šolski sklad. / Foto: Tina Dokl

Foto: Tina Dokl

V Podružnični šoli Kovor so pripravili čajanko z ustvarjalnimi delavnicami in povabili
starše in stare starše, da so skupaj s svojimi otroki in učiteljicami ustvarjali novoletne
dekoracije. Po šoli je dišalo po cimetovih piškotkih, ki so jih pekli z najmlajšimi. Najlepše
pa je bilo takrat, ko so se zbrali v eni izmed učilnic, popili čaj, se posladkali in pokramljali.

Na Miklavžev dan so imeli v Osnovni šoli Križe novoletni bazar, za katerega so prekrasne
izdelke, kot so venčki, voščilnice, hišice, piškoti … pripravili že na tehničnem dnevu.

Šolo v Lomu so jeseni krasile sove. Ker pa so med nas že prišle prve snežinke, so jih
oblekli v šale in kape, da jih ne bo zeblo. / Foto: arhiv POŠ Lom

V OŠ Bistrica so imeli sedmošolci in osmošolci angleško delavnico, na kateri so z
angleškimi besedami opisovali novoletno dogajanje, vse tri dobre može, izdelali angleški
koledar, ter primerjali praznovanje božiča pri nas in v New Yorku, izbor jedi, običajev in
navad ... Na koncu so izvedli še kviz. / Foto: arhiv OŠ Bistrica pri Tržiču

Učenci 1. c Podružnične šole Podljubelj so na tehničnem dnevu z gospodinjo Majdo
Meglič spekli piškote in se z njimi skupaj z drugimi učenci tudi posladkali. Ustvarjalna je
bila kar cela šola: iz okroglih belih listov papirja so izrezovali čipkaste snežinke, naredili so
snežaka ter čudovite izdelke za novoletni bazar. / Foto: Tina Dokl, Besedilo: Suzana P. Kovačič

